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“As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; 
começam a afirmar concretamente sua independência [...]. É, pois, 
necessário estudar com cuidado o destino tradicional da mulher. Como 
a mulher faz o aprendizado de sua condição, como a sente, em que 
universo se acha encerrada, que evasões lhe são permitidas [...]. Só 
então poderemos compreender que problemas se apresentam às 
mulheres que, herdeiras de um pesado passado, se esforçam por forjar 
um futuro novo.” 
Simone de Beauvoir (1967, p. 7) 



RESUMO 
 

De acordo com Greimas (2002), o sentido se concretiza pela mudança de ritmo ou por uma 
oscilação construída na linearidade da linguagem. O estranho e o inesperado, ao serem 
considerados como acontecimentos que estremecem a prática costumeira de uma vida em 
percurso, adentram, dessa forma, o campo de estudos da semiótica francesa. O assunto 
também foi discutido posteriormente por Claude Zilberberg (2007), com o advento da 
semiótica tensiva, que entende que a apreensão de um acontecimento se dá pelo sobrevir. 
Além disso, segundo as observações de Greimas (1993b), para a semiótica, uma forma de 
vida caracteriza maneiras pelas quais os indivíduos sentem e exprimem sua compreensão de 
existência por meio de jeitos de fazer, de ser, de organizar o espaço em que vivem etc. Diante 
desses pressupostos teóricos, analisamos em Atrevida, revista direcionada ao público 
feminino cuja faixa etária é de 15 a 19 anos, as práticas semióticas amorosas que configuram 
as formas de vida dos simulacros dos atores “garota tímida” e “garota atrevida”. Verificamos 
que a discursivização do enunciador ora está modalizada pelo dever, ao reiterar uma rotina, 
com valores estabelecidos pelas formas de vida amorosa estereotipadas; ora está modalizada 
pelo querer, com a configuração de um acontecimento e de novas formas de vida amorosa. 
Tais novas formas de vida denotam uma axiologia que propõe um novo projeto de busca à 
enunciatária, ao conduzir seu comportamento com a veiculação de ideais mais audaciosos, 
mais corajosos, mais atrevidos. Além disso, também constatamos que a revista contém 
enunciados que manipulam a enunciatária a mudar seu valor e as regras de seu vivido, de 
modo que o enunciador de Atrevida cumpre o papel temático do ser que privilegia formas de 
vida que priorizam novos valores. Ainda mais, comprovamos que a revista funciona como um 
manual de autoajuda para incorporação desses valores e, por fim, o simulacro do ator “garota 
atrevida” caracteriza-se como um sujeito que cumpre o papel temático de incorporador dos 
valores preconizados pelo enunciador de Atrevida.  
 
Palavras-chave: Formas de vida. Práticas semióticas amorosas. Rotina e acontecimento. 
Garota do século 21. Revista Atrevida.  
 
 
 

 
 
 



RÉSUMÉ 
 

D’après Greimas (2002), le sens se concrétise par le changement de rythme ou par une 
oscillation construite dans la linéarité du langage. L’étrange et l’imprévu, dès qu’ils sont 
considerés comme des événements qui troublent la pratique habituelle d’une vie dans un 
parcours, appartient ainsi  dans le domaine d’études de la sémiotique française. Le sujet a été 
discuté plus tard par Claude Zilberberg (2008), avec la venue de la sémiotique tensive, qui 
comprend que l’appréhension d’un événement devient d’un survenir. En plus, selon les 
observations de Greimas (1993b), pour la sémiotique, une forme de vie caractérise des 
manières par lesquelles les individus ressentent et expriment leur comprehésion de l’éxistence 
à travers des façons de faire, d’être, d’organiser le space où ils vivent etc. Face à ces 
propositions théoriques, nous analysons Atrevida, magazine directionée au public féminin 
dont la tranche d’âge est de 15 à 19 ans, les pratiques sémiotiques amoureses qui configurent 
les formes de vie des simulacres des acteurs « jeune fille timide »  et « jeune fille branchée ». 
Nous avons vérifié que la discoursivization de l’enonciateur est modalizée parfois par le 
devoir, quand il réitère une routine avec les valeurs qui sont établis par les formes de vie 
amoureses stéreotypées, parfois par le vouloir, avec la configuration d’un événement et de 
nouvelles formes de vie amoureses. Ces nouvelles formes de vie montrent une axiologie qui 
propose un nouveau projet de recherche à l’énonciatrice, en conduisant son comportement 
avec la propagation des idéaux plus osés, plus courageux, plus branchés. De plus, nous avons 
aussi constaté que le magazine Atrevida contient des énoncés pour manipuler l’énonciatrice à 
changer sa valeur et ses règles de vivre, de manière que l’enonciateur d’Atrevida accomplit un 
rôle thématique du sujet qui favorise les formes de vie qui priorisent des nouvelles valeurs. En 
outre, nous avons comprové qui le magazine fonctionne comme un guide d’auto-
assistance pour l’incorporation de ces valeurs et, enfin, le simulacre de l’acteur « jeune fille 
branchée » se caractérise comme un sujet qui accomplit le rôle d’incorporateur des valeurs 
préconisées par l’énonciateur de Atrevida. 
 
Mots-clés: Formes de vie. Pratiques sémiotiques amoureses. Routine et événement. Jeune 
fille au 21e siècle. Magazine Atrevida. 
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1 INTRODUÇÃO   
 

“Um arquétipo é um assunto que é sempre o mesmo, mas que pode se 
manifestar através de milhares de símbolos diferentes, de sonhos, de 
fantasias, vivências, e parece sempre novo na hora que o vivemos. E a 
mulher é um arquétipo. Não a mulher concreta, mas a Mulher. Sobre ela se 
tem tido e se tem através dos tempos tantas imagens na arte e na literatura, 
concepções, vivências, lendas, mitos, símbolos, que precisaríamos de muitos 
volumes para tratar de tudo isso. O tema é muito rico, mas também muito 
complexo, muito diverso. As culturas, as religiões, as sociedades, através dos 
tempos, têm visto a mulher de certa forma muito diferente, porque o “modus 
vivendi” tem sido diferente [...].”  
Jette Bonaventure (2000, p. 13, grifo do autor) 
 

Esta pesquisa, fomentada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), versa sobre as figurativizações das formas de vida da adolescente atual, 

em textos veiculados pela revista Atrevida, e integra o projeto de pesquisa “Formas de vida 

em diferentes linguagens”. O tema de nossa pesquisa se constitui como continuidade de 

nossos estudos acadêmicos.  

Na iniciação científica, verificamos como a imagem da mulher estava figurativizada 

no conto maravilhoso de Chapeuzinho Vermelho e em textos veiculados em periódicos com 

tema voltado para a mesma história. Essa temática direcionou o desenvolvimento desse 

primeiro trabalho cujo apoio teórico, fundamentado na semiótica greimasiana, auxiliou-nos a 

compreender melhor o conteúdo desses textos. Dedicamo-nos a explicar como cada texto 

construiu a representação da figura feminina em diferentes épocas, desde a fase das narrativas 

em contos maravilhosos até os tempos atuais, que a retratam como um ser “independente”.  

Durante o mestrado, a pesquisa desenvolvida teve como propósito observar a 

construção das formas de vida da denominada mulher independente, sinônimo de mulher 

contemporânea. O corpus teve como objeto os periódicos Marie Claire e Sou mais eu, 

direcionados, respectivamente, a públicos femininos de classe social A/B e C/D. A 

comparação desses dois periódicos permitiu-nos visualizar não só as semelhanças existentes, 

como também as diferenças, com o principal intuito de verificar se, pelo fato de serem 

direcionados a públicos de classes sociais diferenciadas, haveria também diferentes 

concepções para o termo belo, tendo em vista o uso recorrente de imagens de grandes ícones 

femininos considerados belos na construção desses textos. Embasamo-nos na semiótica 

greimasiana para desenvolvê-lo, mas enfatizamos as análises na perspectiva da 

sociossemiótica. 
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Logo, como nossa pesquisa feita durante o mestrado versou sobre a configuração das 

formas de vida da mulher contemporânea, a pesquisa desenvolvida durante o doutorado, com 

a verificação das formas de vida amorosa da adolescente do século 21 na revista Atrevida, 

possibilita-nos seguir adiante com os estudos propostos por Greimas.  

Nos anos de 1960, os estudos greimasianos voltavam-se para a análise de textos, cujo 

cerne eram programas narrativos que concretizavam a busca de um objeto valor por um 

sujeito. Mais tarde, no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, verificou-se que a 

complexidade do sujeito direcionava os estudos semióticos às análises dos “estados de alma” 

do sujeito, com a denominada semiótica das paixões. Mais adiante, em meados dos anos de 

1990, Greimas estudou as formas de vida com o intuito de dar conta do sentido da vida tal 

qual uma direção que ela toma, tal qual um movimento da própria vida. Greimas teve por base 

o princípio de que toda forma de vida está fundada em um estado de alma. Novos caminhos, 

quer dizer, outros modos de “dar sentido à vida” emergiram da teoria das modalidades e das 

paixões, de modo que foi preciso dar conta das diversas paixões que conformam as formas de 

vida.  

Destarte, a partir de “Le beau geste”, Greimas (1993b) verifica como o belo gesto 

pode ser um acontecimento semiótico considerável, um fenômeno que afeta a forma aspectual 

das condutas, reforçando valores de uma forma de vida já consolidada ou impondo novos 

valores que engendram uma nova forma de vida. Esse fenômeno tem sido abordado por 

Zilberberg (2007b), na “semiótica do acontecimento”, que considera a afetividade uma 

categoria que rege o discurso e a ruptura na vida de um sujeito será algo que o coloca em 

oposição à sua rotina enfadonha. Percebemos que, desde a publicação de Da imperfeição 

(GREIMAS, 2002), o inesperado tornou-se não mais fator de ocorrência, mas sim o cerne das 

discussões mais atuais em semiótica greimasiana.  

Desse modo, o desenvolvimento desta tese está embasado nas relações entre as 

concepções de rotina e acontecimento e o conceito semiótico de formas de vida. Verificamos 

como ocorrem os arranjos das relações interativas do enunciador de Atrevida com sua 

enunciatária, sendo assim assumidas as formas de contrato entre tais figuras discursivas. 

Após termos feito um levantamento de dados, vimos que a revista Atrevida 

comemorou, nas edições de julho de 2009 a julho de 2010, quinze anos de veiculação no 

mercado midiático. Interessou-nos o fato de a revista ter “nascido” no ano de 1994, dado que 

pode caracterizá-la como uma revista contemporânea, que adentra os anos iniciais do século 

21 e tem como público leitor adolescentes desta atualidade. 
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A adolescência é a fase na qual acontecem grandes transformações corporais e 

emocionais, com a vivência de situações novas que geram conflitos cujas soluções parecem 

inacessíveis às adolescentes. Dentre as situações e conflitos que as jovens vivenciam pela 

primeira vez, os relacionamentos amorosos são considerados por elas os assuntos de maior 

importância. É durante a adolescência que acontecem as grandes paixões e os namoros são 

vividos com muita intensidade. Não obstante, Gilles Lipovetsky (2007) acrescenta que “desde 

a era clássica, a expressão do sentimento é considerada coisa mais adequada ao feminino 

[...]”. No século 19, Balzac proclama que “‘a vida da mulher é o amor’” (apud 

LIPOVETSKY, 2007, p. 23).  

Nesse sentido, notamos que as matérias de comportamento da revista Atrevida têm 

como cerne a exposição de temas voltados aos relacionamentos amorosos. Por esse motivo, 

decidimos verificar como o enunciador constrói seu discurso e direciona-se a sua enunciatária 

no momento em que aborda questões afetivas comuns a esta fase de vida.  

Decidimos, então, delimitar nosso corpus à verificação de exemplares do referido 

periódico. Sendo assim, analisamos aqueles que estiveram em circulação comercial durante os 

anos de 1994, ano de seu nascimento, até o ano de 2010, ano em que a revista completou 

quinze anos de veiculação no mercado, para verificarmos quais práticas semióticas 

textualizadas configuram a forma de vida amorosa da garota contemporânea. 

Os critérios utilizados para delimitação de nosso corpus, que se demonstrou muito 

numeroso em face dos quinze anos de publicação que nos propusemos a analisar, foram 

pautados nas considerações feitas por Greimas (1973, p. 187, grifo do autor) sobre a 

constituição de um corpus, como podemos verificar nas palavras abaixo:  

 

Constituir um corpus não significa, portanto, simplesmente preparar-se para 
a descrição, pois dessa escolha prévia depende, em definitivo, o valor da 
descrição, e, inversamente, não se pode aferir o valor do corpus, senão 
quando terminada a descrição. A sobriedade e o rigor lógico da definição, 
em suma, apenas ocultam o caráter intuitivo das decisões que o descritor será 
levado a tomar em cada etapa da análise. Certo número de precauções e de 
conselhos práticos devem, pois, cercar essa escolha, a fim de reduzir, tanto 
quanto possível, a parte de subjetividade que aí se manifesta. Diremos que 
um corpus, para ser bem constituído, deve satisfazer a três condições: 
ser representativo, exaustivo, e homogêneo. 

 

Os textos que selecionamos para analisar integram um conjunto que corresponde ao 

mesmo tempo aos critérios que o mestre lituano institui para que se possa constituir um 

corpus, de modo que elucidam a construção verbo-visual cuja temática está centrada no 

relacionamento amoroso da adolescente do século 21. O critério da homogeneidade foi 
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atendido, pois todas as reportagens e o texto publicitário reiteram figuras do conteúdo e 

figuras da expressão que nos remetem às práticas semióticas amorosas da adolescente deste 

mesmo século. No tocante ao critério da exaustividade, nota-se que a seleção de tais textos 

provém de um período de quinze anos de publicação da revista, o que significa termos 

considerado um decurso temporal mais extenso, desde o nascimento da revista até o ano de 

2010 e recobre quase toda a existência desse periódico. Quanto ao critério da 

representatividade, verifica-se que a integridade dos textos selecionados compõe a melhor 

amostragem do material de que dispúnhamos. Os textos selecionados caracterizam-se, desse 

modo, como os que estão dispostos da melhor representatividade no que se refere à temática 

do relacionamento amoroso e abrangem a possibilidade da comprovação consistente de 

nossos objetivos.  

O cabedal teórico da semiótica greimasiana no qual nossas análises estão 

fundamentadas constitui-se dos estudos desenvolvidos por Greimas e seus colaboradores, dos 

estudos propostos atualmente por Claude Zilberberg na semiotização do acontecimento e dos 

estudos da plasticidade textual, iniciados por Greimas e prosseguidos por Floch. O 

desenvolvimento desta tese objetiva as seguintes proposições:  

• Descrever as práticas semióticas amorosas que denotam condutas 

estereotipadas e possibilitam-nos interpretar o ser, o fazer e o sentir da enunciatária em 

busca de sentido para sua vida, configurando, assim, as formas de vida da adolescente 

em Atrevida; 

• Examinar se o programa narrativo da revista Atrevida contém enunciados que 

manipulam sua enunciatária a referendar ou a modificar sua forma de vida e as regras 

que conduzem o seu vivido;  

• Verificar se as construções figurativas do enunciador do periódico denotam um 

privilégio para formas de vida que priorizam novos valores que possam, então, 

caracterizar rotinas ou acontecimentos; 

• Discutir como o enunciador de Atrevida constrói isotopias e configura valores 

relativos ao relacionamento amoroso das adolescentes que vivem no século 21, de 

modo que revelem formas de vida modalizadas por um fazer-ser e isso contribua para 

a construção do ator “garota atrevida”. 

Este trabalho contém quatro partes: a introdução, o desenvolvimento teórico, o corpo 

de análise e as considerações finais. Por conseguinte, esta tese conta com a descrição da 

revista Atrevida, em suas seções, apontando as mudanças sofridas e os acréscimos de outras 
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seções inseridas ao longo dos quinze anos, tendo em vista sua adaptação aos ditames do 

mercado consumidor.  

No capítulo teórico nomeado A semiótica greimasiana: estudos do sentido e da 

significação, estão explanados o objeto de estudo da semiótica, que é a significação, e a 

metodologia adotada para verificar como o sentido é construído nos textos, com a criação 

greimasiana de um modelo de representação do sentido. Ainda mais, perpassamos pelo 

conceito do termo percurso gerativo de sentido e suas etapas componentes, onde se encontram 

as instâncias enunciativas: o enunciador e o enunciatário; pela explicação das estruturas 

semionarrativas e discursivas, de modo que o nível discursivo é o lócus da presença dos temas 

e das figuras.  

O primeiro subitem desse mesmo capítulo expõe o conceito dos termos figura, 

figuratividade e figurativização, tendo em vista que nos dedicamos a buscar as 

figurativizações relativas ao relacionamento amoroso da garota do século 21, que configuram 

as formas de vida do ator “garota atrevida”. Não fosse somente isso, abordamos os conceitos 

de isotopia, actante, ator e papel temático.  

No segundo subitem desse capítulo discutimos o problema do referente e da impressão 

referencial. A partir de Da imperfeição, a preocupação de Greimas (2002) centrou-se na 

abordagem da relação da figuratividade do sentido com o acontecimento da apreensão 

perceptiva e sua estetização, isto é, a discussão da consideração greimasiana acerca da “tela 

do parecer”.  

O último subitem desse primeiro capítulo é destinado à abordagem da instância que 

preenche o enunciado de pessoas, tempos e espaços: a enunciação. Em As figuras de 

expressão em relação às figuras de conteúdo: o semissimbolismo e a semiótica plástica, 

encontra-se a abordagem iniciada por Greimas (2004) e prosseguida por Floch (1985) acerca 

do conjunto de procedimentos de descrição do plano de expressão das manifestações visuais – 

a semiótica plástica – e a relação semissimbólica, ou seja, a consideração de que o sentido é 

resultado das relações do plano de conteúdo com o plano de expressão. Ainda tratando de 

questões teóricas, no capítulo A evolução no quadro teórico da semiótica greimasiana: uma 

outra semiótica?, adentramos na evolução do quadro teórico da semiótica greimasiana, com a 

mudança de perspectiva para o que ficou designado como semiótica tensiva, vertente 

considerada um modelo mais detalhado para analisar as gradações do sentido. Além disso, 

também voltamos nossa atenção para a concepção tensiva do valor como um ajuste semiótico 

de valências e a noção semiótica do termo acontecimento: a consideração do estranho e do 

inesperado como uma irrupção súbita que estremece a prática costumeira de uma vida em 
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percurso e a concretização do sentido pela mudança de ritmo por uma oscilação construída na 

linearidade da linguagem.  

O último capítulo teórico, intitulado Le beau geste: a estética da ética e a ética da 

estética ante as práticas semióticas reguladoras das formas de vida, contém as explanações 

sobre o ponto fulcral do desenvolvimento desta tese: a discussão da temática das formas de 

vida provinda da ocasião do último seminário do qual Greimas participou, o Seminário de 

Semântica Geral na École des Hautes Études en Sciences Sociales.  

Com base nesses pressupostos teórico-metodológicos, o capítulo Formas de vida 

amorosa do ator “garota atrevida”: da rotina ao acontecimento, para uma nova rotina 

contém as análises nas quais procuramos visualizar figuras que revelam modelos 

comportamentais e colaboram com a configuração das formas de vida amorosa do ator 

“garota atrevida”. Além disso, também verificamos como os enunciados estão modalizados, 

de modo que ensejem uma manipulação à enunciatária mudar seu valor e as regras de seu 

vivido, tendo em vista a comprovação do seguinte questionamento: o enunciador privilegia 

formas de vida que dão prioridade a novos valores e, para isso, constrói um programa 

narrativo que contém a discursivização de um manual de autoajuda para a incorporação desses 

valores, podendo, desse modo, caracterizar a enunciatária como um sujeito que cumpre o 

papel temático de incorporador de tais valores?  

Nas Considerações finais, a análise dos textos de reportagens e publicidades de 

Atrevida revelou-nos a figurativização de dois simulacros, a do ator “garota tímida” e a do 

ator “garota atrevida”, que conformam as formas de vida amorosa da adolescente do século 

21. O projeto de vida do primeiro simulacro é pautado num programa baseado na rotina e seu 

agir é em conformidade com os moldes tradicionais sancionados positivamente pela sociedade 

da época. No entanto, o segundo simulacro tem como projeto de busca a transgressão aos 

valores tradicionalistas, de modo que o programa desempenhado por este sujeito funda-se no 

acontecimento, em virtude das rupturas propostas pelo enunciador para que a enunciatária 

possa moldar uma nova forma de seu viver amoroso.  

Diante da relação dialógica travada entre o enunciador da revista e sua enunciatária, 

comprovamos que a discursivização do enunciador ora está modalizada pelo dever, ao reiterar 

valores estabelecidos pelas formas de vida amorosa estereotipadas, ora está modalizada pelo 

querer, com a configuração de novas formas de vida amorosa. Tais novas formas de vida 

denotam uma axiologia que propõe um novo projeto de busca à enunciatária, ao conduzir seu 

comportamento com a veiculação de ideais mais audaciosos, mais corajosos, mais atrevidos.  
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O desenvolvimento desta tese permitiu-nos a comprovação do fato de que a revista 

Atrevida constrói um programa narrativo que contém enunciados que manipulam a 

enunciatária a mudar seu valor e as regras de seu vivido. Assim sendo, o simulacro do ator 

“garota atrevida” configura o sujeito que cumpre o papel temático da garota que tem coragem 

para fazer o diferente, sabe como enfrentar o preconceito e arrisca-se a experimentar novas 

práticas semióticas amorosas para que sinta prazer e seja feliz. Por sua vez, o enunciador de 

Atrevida cumpre o papel temático do ser que dá privilégio para formas de vida que priorizam 

novos valores, ao propor a discursivização de um manual de autoajuda para que a enunciatária 

possa incorporar tais valores. Portanto, o simulacro do ator “garota atrevida” cumpre o papel 

temático de sujeito incorporador desses novos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

 

2 A REVISTA  ATREVIDA: POR QUÊ?  

 

“A adolescência, de início: o que esse período da vida do homem representa? 
Não é a infância totalmente envolvida pela presença parental; não é a idade 
adulta definida, num certo momento, como o meio de passagens rituais [...]. 
A adolescência está entre os dois: é o que não é mais a infância e o que não é 
ainda a idade adulta. Breve, um período intercalado no qual o adolescente 
não pode verdadeiramente se estabelecer, no qual ainda não descobriu seu 
caminho ou seu lugar [...].” 
Pierre Boudon (2004, p. 31, tradução nossa1) 

 

A adolescência é considerada uma fase na qual o ser humano se vê ilhado por 

questionamentos que desencadeiam uma complexidade de respostas. Becker (1994, p. 8) 

afirma que o termo adolescência é derivado de “adolecere, uma palavra latina que significa 

crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem”. Ainda mais, a sociedade vê a adolescência como 

um período transitório entre a infância e a fase da vida adulta, caracterizada por aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Quem vivencia tal fase vê-se em meio a uma 

dualidade angustiante, pois já não é mais uma criança e, no entanto, também não é um adulto.  

Em meio a uma instabilidade afetivo-cognitiva própria da fase em que vive, o 

adolescente percebe-se envolto às dificuldades de adaptar seu comportamento ao que é 

socialmente estipulado como aceitável para o convívio. A sociedade é a responsável pelo 

apontamento de padrões comportamentais, no momento em que estabelece valores aos quais 

os adolescentes devem se adequar. Percebemos, então, que se trata da eleição de programas 

básicos de ação, com a finalidade de fazer o adolescente se formar como ser no mundo. Isso 

significa dizer que são programas de vida que definem o modus agendi do adolescente, para 

que ele possa entrar em conjunção com os valores pré-estabelecidos pela sociedade. 

Não fosse isso o bastante, as figuras estereotipadas relativas ao adolescente que fazem 

parte do imaginário social são repercutidas pelo discurso midiático, de maneira a ser possível 

depreender desse discurso algumas das figuras ali inseridas. Com o ensejo de simular um 

efeito de sentido de proximidade com a realidade cotidiana dos jovens de hoje, os periódicos 

destinados ao público juvenil tentam figurativizar um mundo no qual é possível provar não só 

os dissabores, mas principalmente as delícias dessa fase conturbada.  

                                                           
1 L’adolescence, d’abord: quelle période de la vie d’homme represente-t-elle? Ce n’est pas l’enfance totalement 
enveloppée par la présence parentale; ce n’est pás l’âge adulte defini, à certain moment, au moyen de passages 
rituels [...]. L’adolescence est un entre-deux: ce qui n’est plus l’enfance et ce qui n’est pas encore l’âge adulte. 
Bref, um période intercalaire dans laquelle l’adolescent ne peut véritablement s’installer, où il n’a pas encore 
« trouvé » sa voie ou sa place [...]. 
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Notamos que há um vasto número de periódicos que tem como público-alvo as 

adolescentes. Obviamente, como não há meios que viabilizem o desenvolvimento de uma 

pesquisa de um dado corpus com uma grande quantidade de objetos a serem analisados, foi 

necessário que fizéssemos um recorte de nosso corpus. Considerando o decurso temporal 

relativo aos semestres restantes para a conclusão do doutoramento, partimos, então, em busca 

de motivos favoráveis à eleição de um periódico. Decidimos, portanto, analisar o conteúdo 

textual do periódico Atrevida. 

A revista Atrevida chamou nossa atenção, primeiramente, pelo título. Ao nos 

depararmos com alguns exemplares do periódico, nossos questionamentos foram os seguintes: 

1- Como a revista trabalha o conceito do termo qualificativo “atrevida”? 

2- O termo qualificativo “atrevida” pode ser atrelado a um comportamento ousado 

e, por isso, inovador perante os costumes tradicionais da sociedade? 

3- Essa inovação pode nos levar a construções figurativas de modelos 

comportamentais que configurem um acontecimento de formas de vida de sujeitos 

inscritos na perspectiva de novas ideologias? 

Seu slogan “Descolada, divertida, diferente” motivou-nos a pensar na possibilidade de 

que uma garota atrevida, tal como preconiza o periódico, é um ser diferente porque tem um 

comportamento diferente do que prevalece até então, por isso, é um ser descolado e divertido. 

Ainda mais, também levantamos a hipótese de que o termo divertido pode estar relacionado 

ao termo felicidade, de modo que seja possível relacionar uma menina descolada, divertida e 

diferente como sendo uma menina feliz. Optamos, então, por realizar nossa pesquisa, tendo 

como corpus a revista Atrevida. 

Atrevida2 é um periódico mensal brasileiro cujo público-alvo são mulheres jovens que 

pertencem às classes sociais A, B e C, com faixa etária de 15 a 19 anos. Segundo dados 

constantes do sítio eletrônico da revista, trata-se de um periódico que “fala a linguagem da 

adolescente, trazendo assuntos como amor, relacionamento, sexualidade, beleza, moda, 

música, ídolos e atualidade”. Diante disso, percebe-se que o enunciador de Atrevida dirige-se 

à enunciatária que quer buscar informações sobre as mudanças arquetípicas dessa fase de 

vida. 

                                                           
2 O periódico pertenceu à editora Símbolo até agosto de 2007, ano em que enfrentou problemas financeiros e 
vendeu parte de seus títulos à editora Escala. Dentre eles, estava a revista Atrevida, que a partir de 2008 passou a 
veicular no mercado pertencendo a essa segunda editora. A editora Escala, por sua vez, foi fundada por um 
grupo brasileiro no ano de 1992 e tem em seu portfólio mais de cem títulos, sendo uma das maiores editoras do 
Brasil em número de vendas de exemplares: são cerca de 15 milhões de leitores por mês, segundo consta em seu 
sítio eletrônico. 
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Com o intuito de manipular a atenção de sua enunciatária, cujo objeto-valor é ficar 

“antenada”, ou seja, informada sobre assuntos do momento que abarcam diversos temas, tais 

como tecnologia, cultura, música, cinema, dicas de moda e beleza etc., a revista aborda a cada 

mês uma matéria a respeito de um dos assuntos comentados.  

São dois os formatos pelos quais Atrevida é veiculada no mercado: um formato 

tradicional e outro formato menor, apelidado de versão pocket (termo inglês que significa “de 

bolso”). Desse modo, há diferença de preço para as duas versões, pois, enquanto a tradicional 

custa R$ 4,90, a versão pocket é vendida a R$ 3,90.  

As capas são construídas com a utilização de cores variadas, não só para atrair a 

atenção de sua enunciatária, como também para transmitir a sensação de que a revista é um 

objeto que viabiliza o divertimento. Desse modo, tentam figurativizar a reprodução do 

“mundo” da enunciatária de maneira leve, jovial e alegre. Ainda mais, a maior parte delas está 

ilustrada pela imagem fotográfica de atrizes nacionais ou internacionais, cantoras brasileiras 

ou estrangeiras e componentes de bandas daqui do Brasil ou de outros países. São, portanto, o 

principal chamariz. Tais personalidades são jovens celebridades, apresentadas como o ideal de 

beleza e de comportamento da enunciatária, quer dizer, são moças “descoladas, divertidas e 

diferentes”. 

Inicialmente, a revista foi veiculada no mercado com o slogan “Descolada, divertida e 

diferente”, o que dava sustentação para seu posicionamento de que uma menina, no auge de 

sua adolescência e que vive no século 21, precisa ser divertida para ser “descolada”3. Por 

conseguinte, Atrevida posicionou-se no mercado como o ente que vem trazer os moldes 

comportamentais para que uma menina seja descolada. É o que vemos no enunciado de 

Catarina Arimateia, editora da revista naquele momento:  

 

Que privilégio virar o milênio! O século 20 chega ao fim – não se esqueça de 
que só termina este ano, apesar de muita gente achar que o século 21 já 
começou – e 2000 aí está brilhando de novo, trazendo planos, esperanças, 
desafios, novos conceitos e apostas. [...] E o que é ser descolada no ano 
2000? Independente da moda, a palavra continua sendo “atitude” 
(ARIMATEIA, 2000, p. 6).  

 

                                                           
3 Houaiss e Villar (2001) trazem acepções para o termo descolado, que significa “que se descolou; que perdeu a 
cola, despregando-se, desunindo-se de”, e também “habilidoso na solução de questões, no trato com outrem etc.; 
astuto, esperto”. Desse modo, tomamos por referência tais acepções e, de acordo com o que a revista Atrevida 
prioriza em seu conteúdo, compreendemos o lexema /adolescente/ aliado ao lexema qualificativo /descolada/ 
como o sujeito que cumpre o papel temático de menina esperta, astuta, bem resolvida, sociável e que, por isso, se 
destaca, podendo ser considerada uma adolescente cujo comportamento é o referencial.  
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A revista pressupõe que essa mesma adolescente também precisa ser divertida, quer 

dizer, uma menina sociável, agradável, que é benquista pelos membros que fazem parte de seu 

círculo social, que encara a vida com seriedade, mas também com leveza e graciosidade. 

Dado que Atrevida surgiu no mercado em meados dos anos de 1994 para concorrer com 

outras publicações periódicas destinadas a adolescentes, sua meta foi colocar-se como uma 

opção diferenciada, cujos assuntos relacionados ao período da adolescência são tratados com 

seriedade, porém de forma leve e divertida. Dessa forma, poderia, então, estar mais próxima 

do seu mercado consumidor, propiciando mais meios de identificação com sua enunciatária. 

Isso se caracteriza como uma estratégia para atrair a atenção das leitoras e obter sua aceitação, 

garantindo, assim, maiores possibilidades de se firmar neste segmento do mercado midiático. 

Quase uma década após o início de sua circulação no mercado editorial impresso, 

deparamo-nos com uma mudança no slogan: “Faça diferente!”. Contudo, houve outra 

reformulação de slogan, de modo que em edições mais recentes vemos o slogan “Conectada a 

vc”. As considerações das influências dessas mudanças de títulos estão explanadas na análise 

que fizemos de quinze exemplares de capas da revista. 

Atrevida está dividida basicamente em seções que tratam de assuntos de 

comportamento, moda, celebridades do meio artístico e beleza. Os primeiros exemplares 

traziam as seguintes seções: 

1) Comportamento: nesta seção, encontramos reportagens cujos assuntos 

abordam questões de relacionamento amoroso e as problemáticas relativas ao 

desenvolvimento da vida sexual, por exemplo, como dar um beijo, como namorar e 

quando deixar acontecer a primeira relação sexual; 

2) Moda: trata-se de seção destinada a destacar as peças do vestuário e os 

acessórios que estavam na moda naquele momento, com imagens fotográficas de 

modelos portando tais peças, 

3) Gente: seção que traz assuntos gerais, dividida em 3 (três) subseções:  

a) Mix, com dicas de filmes, vídeos e livros, notícias sobre astros e estrelas nacionais e 

internacionais que são sucesso, ou porque integram bandas musicais, ou porque 

integram o elenco de filmes mais populares e/ou comentados no momento;  

b) Hot Music, com as últimas notícias ligadas ao cenário da música nacional e 

internacional, as músicas mais ouvidas na época e a tradução do inglês para o 

português da letra de uma dessas músicas;  

c) Eu quero, com pôsteres fotográficos de astros do cinema internacional, da novela 

nacional ou um modelo badalado e suas biografias;  
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4) Beleza e Saúde: ali estão as dicas de hábitos para se manter saudável, de 

produtos cosméticos tais como perfumes, hidratantes, sabonetes, soluções que cuidam 

da pele com espinhas, esmaltes, maquilagem, produtos para os cabelos etc., de 

penteados, cortes e tons de cores para os cabelos; 

5) Atrevida e você: seção que contém três subseções:  

a) Sabe tudo sobre sexo, onde estão as respostas dadas às dúvidas referentes às 

questões sexuais enviadas pelas leitoras, como, por exemplo, ceder ou não à 

insistência do namorado para terem a primeira transa, doenças sexualmente 

transmissíveis, pílulas, camisinhas e demais métodos contraceptivos;  

b) Escreve pra mim, com os comentários enviados pelas leitoras sobre os assuntos 

abordados em edições anteriores da revista;  

c) Sabe tudo sobre tudo, espaço reservado às leitoras exporem suas angústias, dúvidas, 

indecisões e problemas sentimentais, tais como relacionamento com as amigas e 

outros meninos, mudanças corporais e as repercussões psicológicas na autoimagem, de 

modo que isso afeta seu relacionamento consigo mesma e com os outros;  

6) Pensando alto: seção que se mostra como o local onde as leitoras podem expor 

suas opiniões sobre um assunto com ampla repercussão social naquele momento: 

questões relacionadas à preservação do meio ambiente, à política ou temas 

socioculturais; 

7) Todo mês: seção que sempre está presente nas edições mensais: 

a) Vou te contar, denominada pelo corpo editorial como a que contém “os bastidores 

da revista”, com amostragem dos principais assuntos e reportagens, em suma, o que a 

revista aborda naquela edição, com fotos da editora responsável e alguns componentes 

da redação;  

b) Parabólica, trazendo as novidades do mundo naquela atualidade; 

c) Shopping, com a sugestão de objetos, mercadorias e produtos para a leitora 

comprar;  

d) De olho no futuro, contendo a cada edição dicas de uma profissão específica; 

e) Horóscopo, que é uma seção que traz as previsões para cada signo do zodíaco e 

também assuntos ligados à astrologia e ao misticismo; 

f) Porta-bandeira (seção extinta após alguns anos de veiculação no mercado), em que 

encontramos a discussão de um assunto sociocultural importante para a boa 

convivência e para um mundo melhor e mais justo; 
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g) Endereços, para que a leitora saiba onde encontrar os produtos e serviços constantes 

daquela edição;  

h) Papo de garota, uma coluna com um texto escrito por Valéria Polizzi e relacionado 

às vivências da fase adolescente.  

Este é o esqueleto que encontramos nas revistas mais antigas. As edições mais atuais 

apresentam uma mudança na sua composição, com o desaparecimento de algumas seções e 

subseções e troca de denominações. Desse modo, a divisão de edições mais recentes encontra-

se assim: 

1) Comportamento: com o mesmo conteúdo de reportagem, no entanto, engloba 

agora o editorial, denominado Blog da redação, assim designado tendo em vista o 

advento da internet. Vemos também uma página dedicada à exposição de assuntos que 

podem ser visualizados no site da revista e sua adaptação ao meio virtual. A subseção 

Horóscopo passa a chamar Meu signo e encontra-se aqui daí em diante. Ainda mais, 

está presente a coluna Papo de garota, agora denominada Fala sério, com textos da 

escritora Thalita Rebouças; 

2) Beleza: com subseções que dão dicas de saúde, cosméticos, produtos de 

maquilagem, truques de penteados, cortes de cabelo, sugestões de como maquiar o 

rosto etc.; 

3) Gente: encontram-se aqui as notícias do mundo do entretenimento nacional e 

internacional; 

4) Moda: sugestões de peças do vestuário e acessórios que estão na moda. 

As propagandas publicitárias enfocam produtos como roupas, calçados, acessórios, 

perfumes e cosméticos, artigos de higiene íntima, sites de música, programas televisivos de 

canais pagos, o mundo da moda e seriados televisivos, outras revistas da mesma editora, 

produtos alimentícios como bebidas não alcoólicas, chocolates, snacks, iogurtes, sorvetes etc.  

Estão presentes em Atrevida, com maior ênfase, os discursos da modernidade, que 

ensejam a conformação da vida da enunciatária a novos valores e a práticas que denotam 

ousadia, coragem e atrevimento para ser diferente; o discurso da autoajuda, pois encontramos 

dicas e sugestões apontadas pelo enunciador que viabilizam a possibilidade de a enunciatária 

ser tudo o que a revista prioriza como modelo comportamental. Ainda mais, encontramos 

também o discurso de especialistas, tais como médicos, psicólogos, sexólogos, cabeleireiros, 

maquiadores, profissionais da moda etc., que ajudam a conferir uma maior confiabilidade 

àquilo proposto pela revista: tornar-se uma garota atrevida. 

  



26 

 

3 A SEMIÓTICA GREIMASIANA: ESTUDOS DO SENTIDO E DA SIGNIFICAÇÃO 

 

“Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia.” 
Alfredo Bosi (2003, p. 45) 

 

É por meio do texto que percebemos a maneira como uma determinada linguagem foi 

usada. São diversas as teorias que se dedicam ao estudo das múltiplas linguagens e suas 

manifestações textuais. Dentre elas temos a semiótica greimasiana, cuja metodologia teórica 

foi desenvolvida para refletir acerca da estruturação e organização textual. Ao fazer isso, os 

estudos semióticos preocuparam-se com questões em torno das articulações do sentido, ou 

seja, do entendimento das condições de produção e de apreensão do sentido de um texto. 

Partindo do princípio de que os textos são dotados de uma lógica subjacente geral, o 

que equivale a dizer que todos eles possuem esquemas de organização comuns, a metodologia 

da teoria semiótica foi inicialmente organizada por Algirdas Julien Greimas, linguista lituano 

que se radicou na França, onde foi professor de Linguística Francesa na Universidade de 

Poitiers. Os estudos de Greimas se voltaram ao entendimento estrutural do texto e sua 

significação, de modo a viabilizar procedimentos auxiliadores para entender o sentido que é 

gerado na tessitura do texto. 

Semântica Estrutural: pesquisa de método é a obra inaugural do mestre lituano 

(GREIMAS, 1973), publicada em 1966. Ao desenvolver esse estudo, o renomado linguista 

baseou-se nas teorias de Ferdinand de Saussure, Louis Hjelmslev, Vladimir Propp e Claude 

Lévi-Strauss. Nessa obra, Greimas apresentou uma teoria de análise estrutural do texto por 

meio do estudo de sua significação. O intuito do estudo feito pelo semioticista era descrever e 

explicar não só o que o texto diz, mas também como o texto faz para dizer o que diz. Isso foi 

feito tanto por meio da construção da própria estrutura do texto, como da relação entre suas 

unidades. 

Ao perceber que a significação era uma problemática central às ciências humanas, pois 

não havia ainda uma disciplina científica que tratasse da significação, Greimas agiu no 

sentido de propor uma reflexão “acerca das condições pelas quais seria possível um estudo 

científico da significação” (GREIMAS, 1973, p. 14). 

Para que possamos verificar o sentido construído por um texto, é preciso que o 

analisemos além das aparências, de modo a revelar seus mecanismos de construção. Courtés 

(1979, p. 41) afirma em Introdução à semiótica narrativa e discursiva que, da forma tal como 

a semiótica greimasiana é ali considerada, seu objetivo recai sobre a exploração do sentido. 
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Isso significa dizer que a semiótica greimasiana não só cuida da descrição da comunicação – 

entendida como a transmissão de uma mensagem de um enunciador a um enunciatário, como 

também trata de um processo mais amplo, que é o da significação.  

A construção do sentido pode ser mostrada não só porque se quer saber o que o texto 

diz, mas principalmente, como ele diz o que diz, visto que aí reside a significação. Ao analista 

do texto compete, pois, a descrição e a explicação dos mecanismos procedidos para construir 

o sentido, buscando observar as relações encontradas em seus níveis de conteúdo e expressão. 

Além disso, é preciso também verificar as relações existentes entre enunciado e enunciação, 

sendo possível não só apontar o que um texto diz, mas também elencar a motivação e o 

procedimento do ato de dizer. Nesse sentido, Courtés (1979, p. 43) sustenta que a semiótica 

pode ser definida como uma metalinguagem, porque se trata de uma linguagem numa outra 

linguagem, da transposição de um nível de linguagem num outro, de modo que, assim como 

qualquer investigação sobre a significação, ela se preocupa com o sentido.  

Não há, todavia, como analisar um texto se somente o considerarmos como um objeto 

de significação, pois seu estudo pode se confundir apenas com o exame de procedimentos e 

mecanismos que o estruturam e o tecem como um “todo de sentido”. Além disso, também não 

basta analisá-lo como objeto de comunicação entre dois sujeitos, haja vista que, além de o 

texto estar entre dois objetos culturais, inserido numa sociedade de classes e determinado por 

formações ideológicas específicas, ele também é um objeto cultural. Para Barros (1990), 

 

[...] o texto só existe quando concebido na dualidade que o define – objeto de 
significação e objeto de comunicação – e, dessa forma, o estudo do texto 
com vistas à construção de seu ou de seus sentidos só pode ser entrevisto 
como o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais 
ou sócio-históricos da fabricação do sentido (BARROS, 1990, p. 7). 
 

A semiótica, por sua vez, procura conciliar as duas análises, ou seja, tenta explicar o 

que o texto diz e como diz, ao examinar não só os procedimentos textuais, como também os 

mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto. Não fosse somente isso, há que 

serem também determinadas as condições em que um objeto se torna algo significante para o 

homem. Desse modo, ao falarmos da significação, falamos, então, do que Saussure postula 

como “diferença”4, tendo em vista o fato de uma grandeza semiótica ser uma rede de relações 

e não um só termo isolado. 

                                                           

4 Por ter herdado concepções apontadas por Saussure e Hjelmslev, Barros (1990, p. 13) afirma que a semiótica 
“[...] não toma a linguagem como um sistema de signos e sim como um sistema de significações, ou melhor, de 
relações, pois a significação decorre da relação [...]”. Por isso, adotamos o postulado por tais linguistas.  
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A semiótica greimasiana também considera, de acordo com Hjelmslev (1975), que o 

sentido de qualquer linguagem é o resultado da reunião de dois planos: o de conteúdo e o de 

expressão.  

Um dos colaboradores do projeto greimasiano foi Floch (1985, p. 1), cuja discussão 

fez os estudos semióticos progredirem para a conceituação do plano de expressão como 

aquele no qual as qualidades sensíveis utilizadas pela linguagem para se manifestar são 

selecionadas e articuladas entre si por traços diferenciais, e o plano de conteúdo, por sua vez, 

“é aquele em que a significação nasce dos traços diferenciais com os quais cada cultura, na 

leitura do mundo, ordena e encadeia ideias e narrativas” (FLOCH, 1985, p. 1). 

À procura do entendimento textual, de modo a conceber uma teoria que visa à 

significação do texto, a semiótica criou um modelo de representação da produção do sentido, 

por meio de experiências verificadas a partir de análises produzidas nas mais diversas 

linguagens. Foi postulado o conceito de percurso gerativo de sentido, como nos aponta Floch 

(1985, p. 4), de forma que o percurso gerativo é uma representação dinâmica da produção do 

sentido, em etapas sucessivas com disposição ordenada e pelas quais o sentido perpassa e se 

desenvolve, tornando-se de simples e abstrato a complexo e concreto. Por isso, Floch (1985, 

p. 4) ainda aduz que é compreensível a escolha do termo percurso e explica o motivo pelo 

qual foi escolhido o termo gerativo, pois se fala em “geração do sentido”, em oposição à 

“gênese do sentido”, tendo em vista o posicionamento da semiótica greimasiana em relação 

aos objetos significantes: eles podem e devem ser definidos não conforme a “história”, mas 

sim de acordo com o modo de produção de cada um deles.  

A definição dada por Greimas e Courtés (2008) ao percurso gerativo demarcou muito 

bem a metodologia de análise proposta pela semiótica. São essas as palavras dos 

semioticistas: 

 

Designamos pela expressão percurso gerativo a economia geral de uma 
teoria semiótica (ou apenas linguística), vale dizer, a disposição de seus 
componentes uns com relação aos outros, e isso na perspectiva da geração, 
isto é, postulando que, podendo todo objeto semiótico ser definido segundo o 
modo de sua produção, os componentes que intervêm nesse processo se 
articulam uns com os outros de acordo com um “percurso” que vai do mais 
simples ao mais complexo, do mais abstrato ao mais concreto (GREIMAS; 
COURTÉS, 2008, p. 232, grifo do autor). 

 

Mas o que quer dizer ir do mais simples ao mais complexo e do mais abstrato ao mais 

concreto? Há um percurso a ser trilhado em busca da construção do sentido, e isso é possível 

pelo reconhecimento das etapas que compõem o percurso gerativo.  
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São duas as etapas componentes do percurso gerativo: as estruturas semionarrativas e 

as estruturas discursivas. Tais estruturas são perceptíveis conforme se procede à enunciação, 

sendo que a toda enunciação subtende um instante lógico de produção do sentido. No 

momento em que o sujeito fala, gesticula ou desenha, toma posse das virtualidades oferecidas 

pelo sistema de significação que ele utiliza e, assim, a enunciação acontece. 

Como Greimas e Courtés (2008, p. 171) afirmaram, a estrutura da enunciação é 

considerada “[...] como quadro implícito e logicamente pressuposto pela existência do 

enunciado [...]”. Todo enunciado pressupõe, dessa forma, um sujeito da enunciação, ou seja, 

alguém que diz. Além disso, sabemos que esse sujeito se desdobra em um enunciador (aquele 

que fala) e em um enunciatário (para quem se fala), conforme o exposto no Dicionário de 

semiótica por Greimas e Courtés (2008, p. 171). 

Podemos, então, afirmar que todo enunciado pressupõe a interlocução do enunciador e 

do enunciatário, de modo que a interlocução constrói as especificidades de cada texto. O 

enunciador toma posse de elementos virtuais constantes do sistema para proceder a sua 

enunciação. Tais elementos são denominados estruturas semionarrativas, uma vez que 

propiciam o desencadeamento do discurso, o enunciador escolhe quais elementos pretende 

utilizar, na tentativa de “fisgar” a atenção daquele eleito como seu enunciatário. Sendo assim, 

o modo como o enunciador organiza seu texto produz efeitos de sentido. 

Sobre as estruturas semionarrativas, Floch (1985, p. 195)5 observa que “[...] são as 

virtualidades que tomam posse, exploradas pelo sujeito enunciador, elas são então, no 

percurso gerativo do sentido, anteriores às estruturas discursivas”. Quanto às estruturas 

discursivas, é importante considerar o preceito de Floch (1985), ao dizer que  

 

[...] são as etapas pelas quais passa o sentido a partir do momento em que o 
sujeito (um “enunciador”) seleciona e ordena essas virtualidades 
(possibilidades) oferecidas pelo sistema. É ali que ele (enunciador) situa as 
grandes oposições que percorrerão o desenrolar da obra para assegurar-lhe a 
homogeneidade; é ali que ele escolherá uma certa função narrativa para um 
ou vários personagens; é ali, ainda, que ele optará para que seu enunciado 
tenha um caráter abstrato ou, ao contrário, para que ele seja mais figurativo, 
e até mesmo mais “verdadeiro” [...] (FLOCH, 1985, p. 195). 

 

Temos, assim, a narratividade no percurso gerativo do sentido, sendo que ela 

representa o nível superficial das estruturas semionarrativas. As estruturas semionarrativas, 

                                                           
5 As citações de Floch que aparecem nas páginas 29, 30 e 31 de nosso trabalho foram retiradas do texto 
"Annexe: quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale" do livro Petites mythologies de l'oeil et de 
l'esprit (FLOCH, 1985, p. 189-207), traduzido por Maria Lúcia Vissotto Paiva Diniz no ano de 1999. 
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por sua vez, correspondem à organização do enunciado, antes mesmo que tal organização seja 

tomada pela enunciação, conforme o posicionamento adotado por Floch.  

Nesse mesmo sentido, Barros (1990, p. 16) também afirmou que as relações entre a 

enunciação e o discurso são coordenadas nas estruturas discursivas, etapa mais superficial do 

percurso gerativo de sentido. Nessa etapa, uma semântica instaura percursos temáticos e os 

conteúdos da semântica narrativa são revestidos figurativamente. Ainda de acordo com a 

semioticista brasileira (BARROS, 1990, p. 16), “é pela ação do homem, do sujeito do fazer 

que se passa do lógico-conceptual ao narrativo, e pela intercessão do sujeito da enunciação, 

passa-se do narrativo ao discursivo”.  

É possível, então, afirmar que  

 

A narratividade é a sequência ordenada de situações e ações (de estados e 
transformações) que perpassa as frases e os parágrafos, os planos e as 
sequências; é a versão dinâmica e “humanizada” do que ocorreu no nível 
profundo: ali, as relações tornam-se carências ou perdas, aquisições ou 
ganhos; as transformações, performances; e os operadores dessas 
transformações, sujeitos (FLOCH, 1985, p. 201). 

 

A narrativa é concebida pela semiótica como uma circulação de objetos, de modo que 

cada estado pode ser definido como a relação de um sujeito com um objeto. Há, também, o 

programa narrativo (PN), denominado como a “unidade elementar, a ‘molécula’ da 

narratividade, constituída de um enunciado-de-fazer que rege um enunciado-de-estado: fazer-

ser é, então, o mínimo para existir um texto” (FLOCH, 1985, p. 201). 

Pode-se, assim,  

 
[...] trabalhar com as formas de transformação, seja por aquisição, seja por 
privação, com as formas dos objetos em circulação, ou ainda com as formas 
de sujeito (podemos mostrar como exemplo a transformação operada por um 
sujeito, sendo que o mesmo ganha ou perde o objeto; o programa narrativo, 
então, é chamado performance) (FLOCH, 1985, p. 201). 

 

É no nível discursivo que percebemos a concretização da relação do homem com o 

mundo. O nível discursivo é caracterizado como o mais superficial, que contém maior 

concretude, é o nível mais próximo da manifestação. Portanto, as estratégias de projeção do 

sujeito da enunciação estão situadas nesse nível, no que concerne mais especificamente à 

projeção das categorias dêiticas de pessoa, espaço e tempo. Tais categorias compõem uma 

sintaxe discursiva. De acordo com o que aduz Barros (1988, p. 19), cabe ao examinador 

considerar “[...] o texto como resultado da enunciação, como discurso, enfim”. 
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No nível discursivo também se enquadram as relações entre temas e figuras, no que 

diz respeito à semântica discursiva, e são determinadas pela enunciação. Desse modo, a 

semiótica preocupa-se em examinar as relações e as operações elementares do nível 

fundamental, retomadas anteriormente como transformações, valores e paixões narrativas, de 

modo a identificar os percursos temáticos e figurativos.  

 

3.1 No discurso: as figuras, a figuratividade, a figurativização 

 

Para auxiliar a compreensão e a organização do sentido de qualquer discurso, têm-se 

dois conceitos postulados pela teoria semiótica: a isotopia e a figuratividade. Apoiamo-nos 

nesses dois conceitos para fundamentação de nossas análises, de modo que nossa pesquisa é 

dedicada a verificar como estão figurativizadas as isotopias que conformam as formas de vida 

da adolescente contemporânea.  

Antes de expormos o conceito de figuratividade, vejamos o significado da palavra da 

qual se originou: o termo figura. O senso comum concebe o termo figura como a forma 

exterior, a aparência, a imagem, a gravura, a estampa. Hjelmslev (1975), ao propor a tese da 

disjunção do plano do significante (nível da expressão) e do plano do significado (nível do 

conteúdo), empregou o termo figura na designação dos não signos. Greimas e Courtés (2008) 

afirmaram que “Hjelmslev emprega o termo figura para designar os não-signos, ou seja, as 

unidades que constituem separadamente quer o plano de expressão, quer o do conteúdo. A 

fonologia e a semântica são assim, no sentido hjelmsleviano, descrições de figuras, e não de 

signos” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 209). 

O linguista dinamarquês (HJELMSLEV, 1975) considerou o conceito de linguagem 

como um sistema de signos representado como instrumento de comunicação para o homem. 

Então, segundo aponta Hjelmslev (1975), a linguagem é um sistema de signos cuja finalidade 

é a formação de novos signos.  

Contudo, ainda em conformidade com o pensamento hjelmsleviano, a linguagem 

precisa ser não somente fácil de manejar, como também prática de aprender e de ser utilizada. 

Hjelmslev (1975) expôs que, devido à grande necessidade de uma vasta quantidade de signos, 

ela só se realiza caso os signos forem formados com não signos, em número bastante 

limitado. Por esse motivo, para o linguista dinamarquês, os não signos permitem a formação 

dos signos e recebem a denominação de figuras. Como Hjelmslev (1975, p. 51) bem afirmou, 

“o traço essencial da linguagem humana é que, a partir de um número limitado de figuras 

arranjadas de maneiras diversas, pode-se construir um número ilimitado de signos”. 
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Nota-se que Hjelmslev (1975) fala em não signos, mas isso não quer dizer que ele se 

refira somente aos elementos da expressão (os fonemas, por exemplo), uma vez que também 

considerou como figuras os traços do plano de conteúdo (ou seja, os semas).  

No tocante à semântica discursiva, foi desenvolvida uma definição mais restrita na 

conceituação do termo figura, pois se reservou a designação somente “[...] às figuras do 

conteúdo que correspondem às figuras do plano de expressão da semiótica natural (ou do 

mundo natural) [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 209). Então, se considerarmos não só 

a definição semiótica, mas também a definição do termo tida pelo senso comum, podemos 

entender o termo figura como a manifestação que traduz uma imagem do mundo natural, ou 

seja, “[...] as figuras do mundo natural são semanticamente codificadas nas línguas naturais 

[...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 450).  

No que se refere à figuratividade, enquanto termo originário da teoria estética, ela 

“sugere espontaneamente a semelhança, a representação, a imitação do mundo pela disposição 

das formas numa superfície” (BERTRAND, 2003, p. 154). Salientamos ainda, segundo 

Bertrand (2003), que a figuratividade nada mais é do que a propriedade que têm as linguagens 

verbais e não-verbais de produção e restituição parcial de significações análogas às de nossas 

experiências perceptivas mais concretas. Além disso, a figuratividade possibilita localizar no 

discurso o efeito de sentido particular que consiste em tornar sensível uma realidade sensível 

(a mimésis, por exemplo). Desse modo, a figuratividade estabelece significação para tudo o 

que se relaciona à nossa percepção do mundo exterior, ou seja, os cinco sentidos (audição, 

gustação, olfato, tato e visão), por meio do discurso, seja ele verbal, seja ele não-verbal. Em 

outras palavras, por meio do discurso, a figuratividade delineia a relação do que há no mundo 

exterior e articula propriedades sensíveis a propriedades discursivas.  

Greimas e Courtés (2008, p. 210) afirmaram que interessa ao semioticista “[...] 

compreender em que consiste o subcomponente da semântica discursiva que é a 

figurativização dos discursos e dos textos, e quais são os procedimentos mobilizados pelo 

enunciador para figurativizar seu enunciado”.  

A figurativização foi entendida por Greimas e Courtés (2008, p. 210) como a 

característica que pode ser atribuída hipoteticamente aos textos literários e históricos, pois há 

nesses textos um discurso cujo desenvolvimento se dá a partir da presença de “[...] um sujeito 

com o valor que ele visa. [...] Dir-se-á que o discurso será figurativizado no momento em que 

o objeto sintáxico (o) receber um investimento semântico que permitirá ao enunciatário 

reconhecê-lo como uma figura [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 211). 



33 

 

A figurativização, no entanto, também é característica de outros gêneros discursivos, 

que não somente os gêneros literários e históricos, conforme aduziu Bertrand (2003) sobre 

essa questão. Para o semioticista francês (BERTRAND, 2003, p. 154), a dimensão figurativa 

do sentido fornece uma caracterização possível da literatura, mas não só isso, pois ela insere 

também no cerne de uma classe mais geral de discurso outras formas e gêneros discursivos, 

tais como a narrativa mítica, o conto popular, o provérbio, o texto religioso, o discurso 

jornalístico ou publicitário, os episódios de troca cotidiana etc. A figuratividade permite opor 

tais formas e gêneros de discurso aos ditos discursos abstratos: os discursos teórico, científico, 

filosófico etc.  

Pelo fato de nosso trabalho ser voltado à análise de textos midiáticos, encontramos, 

assim, textos jornalísticos, publicitários, relatos sobre episódios cotidianos e textos que 

veiculam os discursos políticos e de especialistas (médicos, psicólogos, profissionais do 

mundo da moda, dentre outros). Temos, então, nesses textos elementos passíveis de 

caracterização figurativa, cujo objetivo é não somente garantir a veiculação de mensagens aos 

enunciatários, mas também possibilitar que eles aceitem como verdadeiros os discursos do 

enunciador. É nesse sentido que Bertrand (2003, p. 155) posiciona seu pensamento de modo 

que, para se fazer compreender algo por argumentação dedutiva de um raciocínio abstrato, é 

possível persuadir o leitor fazendo-o não só ver, mas também fazendo-o crer naquilo que ele 

vê. Por esse motivo, Bertrand (2003, p. 155) afirma que os textos figurativos requerem de 

uma forma de racionalidade peculiar, de ordem analógica, e não dedutiva, tomando como 

exemplo o funcionamento da parábola, de cunho religioso ou não, cujo significado figurativo 

encontra-se ali para veicular uma mensagem abstrata. 

Entendemos, então, assim como elucidou Bertrand (2003, p. 159), que o ato de ver 

algo não consiste somente em identificá-lo como um objeto do mundo. Muito mais que isso, 

ver também é simultaneamente fazer apreensão das relações entre os objetos do mundo e, 

desse modo, construir significações. É justamente por meio dessa relação que o enunciatário 

pode atribuir sentido(s) à(s) mensagem(ns) que o enunciador faz veicular por meio de seu 

texto.  

A análise do nível figurativo de um texto requer que sejam reconhecidas as estratégias 

discursivas utilizadas na organização textual, que possibilitam criar impressões referenciais. 

Desse modo, a maneira como o texto está estruturado em sequência condiciona nossa adesão 

de leitor, pois atribuímos um efeito de “realidade”. Sendo assim, verificamos a nivelação 

figurativa em dois patamares: a figuração e a iconização. Acerca dos patamares da 

figurativização, Greimas e Courtés (2008, p. 435) propuseram que, “[...] enquanto a figuração 
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consiste na disposição, ao longo do discurso, de um conjunto de figuras [...], a iconização 

procura, num estágio mais avançado, ‘vestir’ essas figuras, torná-las semelhantes à 

‘realidade’, criando assim a ilusão referencial”.  

De acordo com Fiorin (2000), para analisar um texto figurativo é necessário que se 

descubra o tema subjacente às figuras, pois um conjunto de figuras ganha sentido pela 

concretização de um tema do qual os enunciados narrativos são revestidos. Haverá, dessa 

forma, um encadeamento de figuras (um percurso figurativo) que proporcionam uma rede de 

relações que concretizam um tema. Pode haver também um encadeamento de temas, ao qual 

se denomina percurso temático, ou seja, “[...] a manifestação isotópica mas disseminada de 

um tema [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 496). No que se refere ao aparecimento de 

figuras encadeadas no texto, denomina-se o percurso figurativo, pois já sugeriram Greimas e 

Courtés (2008, p. 213) que o percurso figurativo se trata de “[...] um encadeamento isotópico 

de figuras, correlativo a um tema dado”. Nesse sentido, podemos dizer que há o aparecimento 

de isotopias figurativas e isotopias temáticas. 

Vejamos, então, como foi concebido semioticamente o termo isotopia, para que 

abordemos adiante os conceitos de isotopia figurativa e isotopia temática. Genericamente 

pertencente ao campo da físico-química, Greimas (1973), no estudo apresentado em 

Semântica Estrutural, atribuiu ao termo isotopia um novo significado ao transferi-lo para a 

análise semântica. Foi dada pelo semioticista a seguinte concepção: “[...] o sintagma que 

reúne ao menos duas figuras sêmicas pode ser considerado como o contexto mínimo que 

permite estabelecer uma isotopia” (GREIMAS, 1973, p. 97). 

Ainda sobre o conceito de isotopia, Bertrand (2003) afirma não ser relativo à 

categorização em si, mas sim ao desenrolar das categorias sêmicas ao longo do discurso, uma 

vez que “[...] a isotopia designa a iteração de semas ao longo de uma cadeia sintagmática. 

Essa iteração, que é a dos elementos de significação e não das palavras, das figuras e não dos 

signos, assegura a coesão semântica e a homogeneidade do discurso enunciado” 

(BERTRAND, 2003, p. 186). 

Bertrand (2003, p. 187) também afirma que, pelo fato de haver recorrência, a isotopia 

vai assegurar a repetição dos elementos semânticos que irão se reiterar de uma frase a outra, 

dando assim garantia à continuidade figurativa e temática do texto. É com base nesse 

pensamento que discutimos os conceitos de isotopia figurativa e isotopia temática.  

As isotopias figurativas são aquelas que, no desenvolvimento da narrativa, abrangem 

os atores, o espaço e o tempo, diferindo-se das isotopias temáticas, que são, por sua vez, 

aquelas mais abstratas e que se estabelecem pela leitura por meio da superfície figurativa 
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(BERTRAND, 2003, p. 188). Em suma, as isotopias figurativas sustentam as figurações 

discursivas, ao passo que as isotopias temáticas estão situadas em um nível mais profundo do 

que o discursivo. 

No momento de leitura de um texto, podem ocorrer conflitos de interpretação caso seja 

empregado no discurso um lexema cujo significado denote ambiguidade. O reconhecimento 

de um plano isotópico influencia uma leitura sem ambiguidades, tendo em vista o fato de as 

isotopias garantirem a homogeneidade do discurso. Sobre esse posicionamento, Courtés 

(1979, p. 64) já advertia que “[...] o conceito de isotopia, assegurando a homogeneidade da 

mensagem, não é estranho à comunicação, em que um dos objetivos pretendidos é 

precisamente a eliminação das ambiguidades [...]”. Dessa forma, propicia-se com mais 

veemência a adesão do leitor às mensagens veiculadas por um enunciado. 

Se a construção de um texto desencadeia a configuração de um sujeito que busca um 

determinado objeto-valor, o discurso vai relatar o percurso desse sujeito. Isso nos possibilita 

afirmar que são expostas ações do sujeito configurado pela construção textual, num espaço e 

num tempo determinados, tendo em vista seu objeto-valor. O percurso do sujeito criado pelo 

texto se desenvolve num encadeamento de suas ações em busca do objeto-valor visado. Esse 

sujeito configurado no enunciado podemos denominar semioticamente como ator. Vejamos, 

então, o conceito do termo ator. 

Por meio da disposição encontrada no verbete actorialização, no Dicionário de 

semiótica (GREIMAS; COURTÉS, 2008), torna-se possível o entendimento do conceito 

semiótico do termo ator. Sendo assim, os teóricos formuladores do referido Dicionário de 

semiótica discorreram acerca do procedimento de actorialização como sendo um dos 

componentes da discursivização, ao lado da temporalização e da espacialização. A 

caracterização da actorialização se dá pelo  

  

[...] fato de visar a instituir os atores do discurso pela reunião dos diferentes 
elementos dos componentes semânticos e sintáxicos. Esses dois 
componentes, sintáxico e semântico, podem ser analisados separadamente e, 
como desenvolvem, no plano discursivo, seus percursos (actancial e 
temático) de modo autônomo, a reunião termo a termo de pelo menos um 
papel actancial com pelo menos um papel temático constitui os atores [...] 
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 22).  

 

Entendamos, portanto, a concepção do termo papel. Houve dificuldade para a 

semiótica precisar o conceito do termo papel, pois a ele são admitidas múltiplas acepções, 

conforme o modo em que é empregado. Com o intuito de sanar as dificuldades de formulação 
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de um conceito para o referido termo, Greimas e Courtés (2008) adotaram o ponto de vista 

psicossociológico e, por medidas de comparação, afirmaram “[...] que se utilizam desse termo 

para designar um modelo organizado de comportamento, ligado a uma posição determinada 

na sociedade [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 357). 

Torna-se, então, necessário que discorramos sobre os significados dos termos papel 

actancial e papel temático para maior clareza sobre a definição do termo ator. 

O papel actancial é definido  

 

[...] ao mesmo tempo em função da posição do actante no interior do 
percurso narrativo, e do investimento modal particular que ele assume. 
Desse modo, o actante-sujeito, por exemplo, será sucessivamente dotado de 
modalidades tais como a do querer-fazer, do saber-fazer ou do poder-fazer: 
nesse caso, o sujeito assume os papéis actanciais de sujeito do querer, sujeito 
do saber, sujeito do poder-fazer, os quais assinalam outras tantas etapas na 
aquisição da sua competência modal (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 20). 
 

Greimas e Courtés (2008), ao definirem o verbete temático, abordaram o conceito de 

percurso temático, cujo significado corresponde à “[...] manifestação isotópica mas 

disseminada de um tema, redutível a um papel temático” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 

496). Já fizemos uso dessa definição no momento em que discorremos sobre a concepção de 

percurso temático, mas não mencionamos o termo papel temático, pois era nossa intenção 

discorrermos sobre ele (papel temático) a partir de então. Reproduzimos, portanto, o 

pensamento de Greimas e Courtés (2008, p. 496) acerca do termo:  

 

Entende-se por papel temático a representação, sob forma actancial, de um 
tema ou de um percurso temático (o percurso “pescar”, por exemplo, pode 
ser condensado ou resumido pelo papel “pescador”). O papel temático é 
obtido simultaneamente por: a) redução de uma configuração discursiva a 
um único percurso figurativo (realizado ou realizável no discurso) e, além 
disso, a um agente componente que virtualmente o subsume; e b) 
determinação de sua posição no percurso do ator, posição que permite fixar 
para o papel temático uma isotopia precisa (entre todas aquelas em que ele 
pode virtualmente inscrever-se). 
 

Posto isso, podemos apontar o conceito do termo ator, ou seja, “a conjunção de papéis 

actanciais com papéis temáticos define o ator” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 496).  

Tendo em vista que há papéis actanciais, é necessário dizer como o termo actante é 

entendido pela semiótica.  

O termo actante foi inicialmente empregado por Lucien Tèsniere (1959 apud 

GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 20) em Éléments de syntaxe structurale, que designou os 
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actantes como “[...] os seres ou as coisas que, a um título qualquer e de um modo qualquer, 

ainda a título de meros figurantes e da maneira mais passiva possível, participam do 

processo”. Posteriormente, esse termo (actante) foi utilizado pela semiótica para designar 

aquele que participa da narrativa, seja esse participante uma pessoa, um animal ou um objeto. 

Entende-se por actante “[...] aquele que realiza ou sofre o ato, independente de qualquer outra 

determinação” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 20). Ainda mais, o actante pode ser definido 

por meio de sua relação predicativa, por sua composição modal e por sua relação com outros 

actantes (BERTRAND, 2003, p. 415).  

São reconhecidas pela semiótica três figuras actanciais de base: o sujeito, o objeto e o 

destinador. É o que afirma Bertrand (2003, p. 259), pois são “[...] três as relações posicionais: 

a do sujeito (em relação com seus objetos valorizados), a do destinador (em relação com o 

sujeito-destinatário que ele manipula e sanciona levando em conta os valores investidos nos 

objetos), a do objeto (mediação entre o destinador e o sujeito)”. 

Acerca da tipologia actancial, o posicionamento de Greimas e Courtés (2008) 

acrescenta, no entanto, uma informação mais didática. Os renomados semioticistas afirmam 

que (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 21) 

 

No interior do discurso enunciado distinguir-se-ão, tipologicamente: a) 
actantes da comunicação (ou da enunciação), que são o narrador e o 
narratário, mas também o interlocutor e o interlocutário (que participam da 
estrutura da interlocução de segundo grau que é o diálogo); b) actantes da 
narração (ou do enunciado): sujeito/objeto, destinador/destinatário; do ponto 
de vista gramatical, oporemos aqui actantes sintáxicos (inscritos em um 
programa narrativo dado), tais como sujeito de estado e sujeito do fazer, e 
actantes funcionais (ou sintagmáticos), que subsumem os papéis actanciais 
de um determinado percurso narrativo [...]. 

 

Importante também acrescentar o fato de o actante poder assumir certo número de 

papéis actanciais, pois no momento da progressão do discurso narrativo serão “[...] definidos 

pela posição do actante no encadeamento lógico da narração (sua definição sintáxica) e por 

seu investimento modal (sua definição morfológica)” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 21). 

Denomina-se sujeito o “actante da enunciação (o sujeito da fala) e actante do 

enunciado (o sujeito do fazer e o sujeito do estado)” (BERTRAND, 2003, p. 430). Sua 

definição pode ser visualizada conforme a relação exercida com o predicado (modal ou 

descritivo). Ele é a “peça central da cena actancial” (BERTRAND, 2003, p. 430), que se 

relaciona com outros actantes, sejam eles o objeto com o qual o actante está em conjunção ou 
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disjunção – desejado ou temido –, o destinador (aquele que determina a orientação de seu 

percurso) ou o anti-sujeito (seu oponente).  

Dessa forma, ao falarmos em actante, convém que definamos o termo. Para a 

semiótica, considera-se actante a “unidade sintáxica de base da gramática narrativa [...]” 

(BERTRAND, 2003, p. 415), cuja definição acontece “[...] por sua relação predicativa, sua 

composição modal e sua relação com outros actantes” (BERTRAND, 2003, p. 415). Os 

actantes são, em outras palavras, as figuras actanciais de base que compõem um texto, tais 

como o Destinador, o Sujeito e o Objeto, cujas relações existentes entre elas ditam o sentido 

textual. 

 

3.2 Na tela do parecer, as figuras do ser 

 

As investigações semióticas acerca da figuratividade, primeiramente, culminaram na 

definição do conceito. Nesse momento, Greimas preocupou-se em estabelecer “[...] o 

problema do referente e da ‘impressão referencial’, a tipologia das isotopias figurativas, 

denotativas e conotativas, a questão da organização do espaço figurativo e sua estruturação” 

(BERTRAND, 2003, p. 233). Após alguns anos, com a publicação de Da imperfeição, 

Greimas (2002) abordou a relação da figuratividade do sentido com o acontecimento da 

apreensão perceptiva e a sua estetização. Tais estudos investigativos tinham por objetivo 

discutir a questão da “tela do parecer”.  

Sendo assim, como nos orienta Bertrand (2003, p. 234), são as figuras que compõem o 

plano de expressão do mundo natural e as que compõem o plano de conteúdo da linguagem 

que abarcam a figuratividade, de modo a afetar não só as categorias de espaço e tempo, como 

também as categorias actoriais. Dado esse conceito, puderam ser concebidas várias formas de 

especificações, em razão de um crivo de leitura cultural “[...] que se realizava no âmbito de 

um contrato fiduciário de veridicção: o crer compartilhado” (BERTRAND, 2003, p. 234). 

Sempre foi interesse da teoria clássica da comunicação discutir a transmissão “correta” 

das mensagens, conforme a mensagem recebida se relaciona com a mensagem emitida, de 

modo que o problema da verdade dessas mensagens se resume às suas adequações 

relativamente ao que elas não são, isto é, o seu referente. Comentam Greimas e Courtés 

(2008, p. 530) que no momento em que a teoria saussuriana postula o caráter da imanência de 

qualquer linguagem, não sendo possível recorrer a um referente externo, essa mesma teoria 

“[...] forçou a semiótica a inscrever entre suas preocupações, não o problema da verdade, mas 

o dizer-verdadeiro, da veridicção”.  
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Ainda na esteira de Greimas e Courtés (2008, p. 530), o fato de se ter integrado essa 

problemática da verdade no interior do discurso enunciado pode ser entendido, em primeiro 

plano, como uma inscrição e uma leitura das marcas veridictórias, em virtude de o discurso 

enunciado se mostrar como verdadeiro ou falso, mentiroso ou secreto. Mesmo havendo 

coerência discursiva, não há garantias de que esse dispositivo veridictório transmita a verdade 

em si mesma. No caso, a transmissão da verdade “[...] depende exclusivamente de 

mecanismos epistêmicos montados nas duas extremidades da cadeia de comunicação, nas 

instâncias do enunciador e do enunciatário [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 530). Em 

outras palavras, ao expor o objeto do saber sobre o qual comunica, o enunciador pode “dizer” 

que “sabe”, que está “seguro”, que é “evidente”. No entanto, isso não assegura que o 

enunciatário acredite em seu discurso. Mas, se assim o fizer, acontece o que a semiótica 

greimasiana denomina de “contrato de veridicção”: “[...] um crer-verdadeiro deve ser 

instalado nas duas extremidades do canal da comunicação, [...] equilíbrio, mais ou menos 

estável, [...] entendimento tácito entre dois cúmplices mais ou menos conscientes [...]” 

(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 530).  

Como se não bastasse, para o bom funcionamento desse contrato, é preciso que o 

enunciatário, para o qual a mensagem recebida vai se apresentar como uma manifestação, seja 

chamado “[...] a decidir sobre o seu ser ou o seu não-ser”, como bem nos advertem Greimas e 

Courtés (2008, p. 530). Por isso, nada mais pertinente do que transcrever aqui as palavras 

eloquentes desses dois autores sobre a “verdade”, de modo que 

 

[...] para ser dita e assumida, [a verdade] tem de deslocar-se em direção às 
instâncias do enunciador e do enunciatário. Não mais se imagina que o 
enunciador produza discursos verdadeiros, mas discursos que produzem um 
efeito de sentido de “verdade”: desse ponto de vista, a produção da verdade 
corresponde ao exercício de um fazer cognitivo particular, de um fazer 
parecer verdadeiro que se pode chamar, sem nenhuma nuance pejorativa, de 
fazer persuasivo (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 531).  

 

O fazer persuasivo que exerce o enunciador tem um único objetivo, ou seja, conseguir 

a adesão daquele eleito como seu enunciatário. Por isso, o enunciador constrói um simulacro 

de verdade, com base não só em seu próprio universo axiológico, como também no de seu 

enunciatário, mas, acima de tudo, com base na representação do universo do enunciatário que 

faz o enunciador.  

Essa breve explanação de ideias sobre a questão da verdade e da veridicção é 

pertinente, pois, conforme Bertrand (2003, p. 240), a veridicção constitui o fundamento da 
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semiótica, no que tange aos postulados fundamentais sobre o sentido. Tais postulados sobre o 

sentido consideram-no como algo que se apresenta aos nossos olhos, seja na ordem da 

percepção, seja na ordem da leitura, sob o modo do parecer, “quer o parecer seja apreendido 

como uma promessa de ser, quer como mera estratégia de persuasão [...]” (BERTRAND, 

2003, p. 240). A veridicção é o estatuto que instala “[...] um hiato relacional na produção e 

interpretação dos valores de verdade, hiato entre o que parece e o que se supõe ser, na cena 

intersubjetiva do discurso”, de acordo com o que nos relata Bertrand (2003, p. 240).  

Desse modo, crendo que o desenvolvimento da veridicção se baseia na oposição entre 

o parecer e o ser, Greimas e Courtés (2008) projetaram a categoria modal da veridicção “[...] 

pela colocação em relação de dois esquemas: o esquema parecer/não-parecer é chamado de 

manifestação, o do ser/não-ser, de imanência. É entre essas duas dimensões da existência que 

atua o ‘jogo da verdade’ [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 533). Reproduzimos aqui, 

então, as projeções feitas pelos autores no quadrado semiótico:  

 

Figura 1 – Quadrado semiótico 

 

No que diz respeito à importância desse quadrado, ela é atribuída pelos teóricos 

porque traz “[...] para as relações internas ao próprio discurso o espaço problemático da 

verdade, desde os princípios mesmos da teoria (o parecer do sentido) até sua exploração em 

análise textual” (BERTRAND, 2003, p. 243). Além disso, o contrato de veridicção se funda 

nesse modelo, uma vez considerado o contrato enquanto condições de confiança 

determinantes do compartilhamento das crenças ajustado pelos sujeitos no interior do 

discurso. Para Bertrand (2003, p. 243), “a fidúcia, ou crença partilhada, está 

consequentemente no fundamento da concepção intersubjetiva da enunciação e da interação 

em semiótica. Mas, na linguagem, essa crença se apóia antes de tudo sobre os valores 

figurativos oriundos da percepção [...]”.  
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Nossas análises estão calcadas nessa perspectiva, pois, em se tratando de 

figurativizações, tentamos entender os textos não só no nível da manifestação, mas 

principalmente no nível da imanência. Por isso, apontamos as figuras que constroem os 

simulacros dos atores que figurativizam as formas de vida da adolescente do século 21, 

verificando como se manifestam, ou seja, como estão modalizados esses simulacros no nível 

do parecer, e também o que deles fica imanente, no tocante às modalizações do nível do ser. 

 

3.3 Enunciador e enunciatário: manipulação para aderir a um discurso 

 

Os estudos linguísticos sobre a comunicação provieram dos modelos da teoria da 

informação e da comunicação. Contudo, por longa data, não consideraram o papel do receptor 

(o ouvinte ou o leitor) no processo de interação. O receptor era tido apenas como uma figura 

passiva do processo e cabia-lhe unicamente a recepção da mensagem e, por isso, foi 

denominado como receptor.  

Nos anos de 1950, surgiram estudos cuja proposta engendrava um modelo “circular” 

de comunicação, no qual, conforme aponta Barros (2003, p. 42), “importam não apenas os 

efeitos da comunicação sobre o receptor, como também os efeitos que a reação do receptor 

produz sobre o emissor”. Iniciavam-se, então, as primeiras preocupações com o papel do 

receptor do texto como um sujeito ativo no processo de interação. 

Os estudos de Émile Benveniste são um marco importante no quadro de evolução dos 

estudos linguísticos, com apontamentos não só para a subjetividade na linguagem, como 

também para a reciprocidade dos papéis dos sujeitos no cenário da troca interativa. No 

capítulo “O aparelho formal da enunciação”, integrante da obra Problemas de linguística 

geral II (BENVENISTE, 1989, p. 84), o autor sustenta que o sujeito constitui-se como tal na 

linguagem no momento em que diz “eu”. Desse modo, em contrapartida, é instalado 

automaticamente um “tu” a quem dirige o seu discurso. O destinatário do discurso torna-se 

sujeito no momento em que, no discurso, há um “eu” dito. Tais sujeitos tomam posse das 

formas da língua visando construir seus enunciados, dando significação às formas que, 

anteriormente às suas escolhas, são meramente possibilidades virtuais da realização. Este foi o 

princípio do que se destinava a engendrar uma nova forma de conceber o papel do receptor do 

enunciado, tal como uma nova teoria sobre o processo de interação: a teoria da enunciação. 

Ainda em Problemas de Linguística Geral II, Benveniste (1989, p. 82) afirma que “a 

enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização”, tal 

que o locutor apropria-se do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor, “mas 
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imediatamente, desde que ele se declara locutor e assume a língua, ele implanta o outro diante 

de si” (BENVENISTE, 1989, p. 84, grifo do autor). A consideração de que a enunciação é 

este lócus da colocação da língua em funcionamento, por meio de um ato individual de 

utilização, engloba o ato em si, as situações nas quais ele se realiza e os instrumentos de sua 

realização. É pela enunciação que a língua deixa de ser uma simples “possibilidade” para se 

tornar um discurso, proveniente de locutores, para atingir ouvintes e transmitir sentidos. 

Para Fiorin (2004a, p. 117), a instância que preenche o enunciado de pessoas, tempos e 

espaços é a enunciação. Seguindo a linha de pensamento de Benveniste (1989), o semioticista 

brasileiro (FIORIN, 2004a, p. 117) mostra-nos que o “eu” e o “tu” são entes que participam 

da ação enunciativa e, então, são considerados como actantes da enunciação. Tais figuras 

consistem no sujeito da enunciação, de modo que o “eu” produz o enunciado e o “tu”, ao 

funcionar tal qual um filtro, é considerado pelo “eu” no momento da construção do 

enunciado. A realização do ato de dizer algo, num tempo determinado e num dado espaço é 

feita pelo “eu”, pois ocupa um espaço – aqui – e, a partir desse espaço, os demais – aí, lá etc. 

– serão ordenados. O “eu” também toma a palavra num certo momento – o agora –, a partir do 

qual será organizada a temporalidade linguística. 

É possível que encontremos no enunciado marcas deixadas pela enunciação, pois a 

“enunciação é uma instância linguística logicamente pressuposta pela existência do 

enunciado” (FIORIN, 2004a, p. 118). Logo, a existência de um dito pressupõe que um dizer o 

produziu.  

Tomamos por exemplo o seguinte enunciado: O sol brilha no céu. Nesse enunciado, 

pressupomos a existência de um “eu” que disse isso, ou seja, “Eu digo: o sol brilha no céu”. 

Há, então, uma instância projetada no interior desse enunciado – o “eu” projetado, que diz 

“Eu digo que o sol brilha no céu”. Além disso, também poderá estar presente uma instância 

pressuposta – o “eu” pressuposto, que deu origem a esse enunciado, ou seja, há um “Eu digo: 

Eu digo que o sol brilha no céu”. Devemos, portanto, estabelecer as diferenças existentes 

entre a instância do “eu” pressuposto e a instância do “eu” projetado: o primeiro corresponde 

à figura do enunciador, ao passo que o segundo, à instância do narrador. Se isso acontece com 

a instância do “eu” e considerando que para cada “eu” corresponde um “tu”, também há, de 

acordo com Fiorin (2004a, p. 119), um “tu” pressuposto – o enunciatário, e um “tu” projetado 

no interior do enunciado – o narrador. 

Ao conceituarem as instâncias enunciador e enunciatário, Greimas e Courtés (2008, p. 

171) afirmaram que a estrutura da enunciação é considerada “[...] como quadro implícito e 

logicamente pressuposto pela existência do enunciado [...]”. Todo enunciado pressupõe, dessa 
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forma, um sujeito da enunciação, ou seja, alguém que diz. Além disso, sabemos que esse 

sujeito se desdobra em um enunciador (aquele que fala) e em um enunciatário (para quem se 

fala), em concordância com o exposto no Dicionário de semiótica por Greimas e Courtés 

(2008). Então, o enunciador é denominado como “[...] o destinador implícito da enunciação 

[...], distinguindo-se assim do narrador – como o “eu”, por exemplo [...]” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2008, p. 171). Em decorrência da debreagem6, advém esse actante que é o 

enunciador e que se encontra instalado de maneira explícita no discurso. Já o enunciatário, em 

contrapartida, é reconhecido no enunciado como o actante correspondente ao destinatário 

implícito da enunciação. Como declaram Greimas e Courtés (2008, p. 171), 

 

Assim compreendido, o enunciatário não é apenas destinatário da 
comunicação, mas também sujeito produtor do discurso, por ser a “leitura” 
um ato de linguagem (um ato de significar) da mesma maneira que a 
produção do discurso propriamente dito. O termo “sujeito da enunciação”, 
empregado frequentemente como sinônimo de enunciador, cobre de fato as 
duas posições actanciais de enunciador e enunciatário. 
 

Podemos, então, afirmar que todo enunciado pressupõe a interlocução do enunciador e 

do enunciatário, de modo que a interlocução constrói as especificidades de cada texto.  

Há que se considerar ainda, como nos aponta Fiorin (2004a, p. 119), que o enunciador 

corresponde ao autor do texto e o enunciatário, ao seu possível leitor. Essas figuras, autor e 

leitor, são consideradas como imagens construídas pelo texto. São assim concebidas, pois se 

tratam de posições contidas no texto. Se há um “aquele que fala”, consequentemente, há um 

outro “aquele com quem se fala”. As posições do autor e do leitor são concretizadas em 

diferentes textos e tornam-se, então, atores da enunciação. 

Ao analisarmos os textos de Atrevida, verificamos como o enunciador constrói a 

imagem de sua(s) enunciatária(s), para podermos traçar a(s) forma(s) de vida da adolescente 

do século 21. Destacamos, então, como bem enuncia Fiorin (2004b, p. 71), o fato de o 

enunciatário ser o ator da enunciação – o “tu”, cuja figura é pressuposta pela existência do 

enunciado. Trata-se, portanto, de uma instância não abstrata e universal, ou seja, é uma 

imagem concreta a qual o discurso é destinado. Além disso, e ainda de acordo com Fiorin 

(2004b, p. 71), deve-se considerar o enunciatário como um ser não passivo, não receptor das 

informações/mensagens produzidas pelo enunciador. O enunciatário também é um produtor 

                                                           
6 Para Greimas e Courtés (2008, p. 111), debreagem é o processo por meio do qual a instância da enunciação, no 
ato de linguagem e com vistas à manifestação, disjunge e projeta para fora de si determinados termos 
relacionados à sua estrutura de base e, com isso, constitui os elementos que são fundamentais para o enunciado-
discurso.  



44 

 

do discurso, na medida em que constrói, interpreta, aprecia o valor, compartilha e/ou rejeita as 

significações de um certo texto. 

Somos convidados por Fiorin (2004b) a retornar à retórica aristotélica para entender a 

figura do enunciatário como um ator da enunciação. No ato de comunicação, na Retórica de 

Aristóteles, estão envolvidos o orador, o auditório e o discurso, ou seja, o éthos, o pathos e o 

logos. Relativamente, tais elementos são vistos na atualidade como as instâncias do 

enunciador, do enunciatário e do discurso.  

Fiorin (2004b) reproduz o pensamento de Aristóteles, que afirmava que determinados 

argumentos eram eficazes para um auditório, ao passo que não os eram para outros. Para 

construir seu discurso, era necessário ao orador que conhecesse seu auditório. Devia, então, 

conhecer o pathos7, o estado de espírito do auditório. Para que bem argumentasse, o orador 

precisava ter conhecimento daquilo que movia/comovia o auditório ao qual se destinava. 

O discurso, dessa forma, deve ser construído por influência das coerções estabelecidas 

pela imagem que o enunciador tem de seu enunciatário. O enunciador deve entrar em 

conjunção com o objeto-valor /SABER/ como é seu enunciatário, munir-se cognitivamente 

sobre essa imagem. Isso lhe acarreta um poder fazer, ou seja, dá-lhe competência para bem 

argumentar. O desempenho favorável dessa ação é determinado pelas escolhas linguísticas 

adequadas feitas pelo enunciador no momento de construção de seu discurso. Como sanção, 

vemos a adesão desse discurso por parte do enunciatário, quando tal figura se vê ali 

construída como sujeito, pois se identifica com o éthos8 do enunciador. 

De acordo com o modelo greimasiano, é no nível das estruturas discursivas, o mais 

próximo da manifestação textual, que se encontram definidos os papéis dos atores da 

perspectiva da enunciação. Ainda mais, o nível discursivo é aquele no qual se instala o 

contrato fiduciário.  

Em Du sens II, Greimas (1983) afirma que o sujeito da enunciação produz um 

discurso e, por meio dele, manifesta um efeito de sentido de “verdade”, sendo que aí está 

presente a manipulação do enunciatário pelo enunciador. A verdade, dessa forma, é 

considerada como um efeito de sentido, um parecer verdadeiro. Tal produção da verdade nada 

mais é do que o resultado de uma ação, um fazer parecer verdadeiro, na qual o enunciador 

emprega recursos que levam à veridicção do discurso. Consequentemente, pressupõe-se que o 

                                                           
7 Conforme expôs Fiorin (2004b, p. 71), “o pathos é a disposição do sujeito para ser isto ou aquilo”. 
8 Fiorin (2004a, p. 120) considera o éthos como uma imagem do autor e não o autor na realidade, pois é um autor 
construído pelo discurso, um autor, portanto, implícito na enunciação.  
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enunciatário aceite como verdadeiro o discurso do enunciador, por meio de um acordo tácito 

instaurado entre eles no discurso. 

Ainda na esteira de Greimas (1983) e considerando os dois planos da comunicação – 

enunciador e enunciatário, no plano do enunciador, vemos que acontece um exercício de fazer 

persuasivo, um fazer-crer, com o intuito de buscar a adesão do enunciatário. Por conseguinte, 

no plano do enunciatário, há um fazer interpretativo, que envolve um ato de crer ou não na 

verdade discursivizada pelo enunciador, ou seja, é um ato epistêmico. Ainda mais, o mestre 

lituano (GREIMAS, 1983) afirma que a interpretação envolve não só o reconhecimento, como 

também a identificação. Nesses termos, a verdade tende a ser reconhecida por meio de uma 

comparação do que é proposto pelo enunciador com o que o enunciatário já acreditava. Isso, 

então, acarreta a identificação não só do que é proposto, como também a sua adequação tanto 

à realidade quanto ao universo cognitivo. O ato epistêmico envolve o controle da adequação 

do que se desconhece e é novo ao que é conhecido e antigo, adequação essa que pode ser 

aceita ou rejeitada pelo enunciatário.  

Não fosse somente isso, Greimas (1983) ainda salienta que as afirmações feitas pelo 

enunciador repousam sobre uma base epistêmica. O ato epistêmico, prelúdio da comunicação, 

tem como característica não a simples afirmação de si, mas sim a solicitação de consenso, de 

contrato entre enunciador e enunciatário. A manipulação é um artifício de persuasão cujo 

intuito é levar o outro a agir de uma dada maneira, segundo um querer, um poder ou um saber.  

Conforme o pensamento do mestre lituano (GREIMAS, 1983), a manipulação pelo 

saber apresenta a “natureza dos fatos” por meio de argumentações lógicas e oferece-a a 

interpretação do sujeito epistêmico como uma proposição da razão. No momento em que o 

enunciador convoca procedimentos de manipulação conforme o saber para convencer o 

enunciatário, apela para as razões do próprio enunciatário. O intuito do enunciador é 

convencer o enunciatário por meio de uma explanação de razões que se configuram no plano 

cognitivo, pois o objetivo do enunciador é o de alcançar uma aceitação partilhada pelo 

“vencido” para que o transforme em “convencido”. O ato epistêmico, de acordo com o 

pensamento greimasiano, ocupa o centro do ato discursivo, cuja realização acontece mediante 

uma transformação: a passagem de um estado de crença a outro. 

Com base nisso, Greimas (1983) evidencia a importância do papel do enunciatário no 

funcionamento discursivo, uma vez que decide sobre o ser e o não-ser no nível imanente do 

enunciado-discurso. Portanto, confirma-se o fato de que o crer-verdadeiro deve instalar-se em 

ambas as extremidades do discurso, pois sem o crer-verdadeiro do enunciatário, o crer-

verdadeiro do enunciador não tem eficácia.  
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4 AS FIGURAS DE EXPRESSÃO EM RELAÇÃO ÀS FIGURAS DE CONTEÚDO: O 

SEMISSIMBOLISMO E A SEMIÓTICA PLÁSTICA 

 

“Os estudos sobre o semissimbolismo querem dar conta de uma das marcas 
fundamentais do discurso estético que pode, perfeitamente, ser sumariada na 
visão que o poeta Mac Leish tinha da poesia: “A poem should not mean but 
be”. A semiótica do semissimbólico quer explorar, explicitar esse 
encurtamento da distância significante/significado, esse anseio de 
neutralização (quando não de apagamento) da barra que estrutura o 
algoritmo fundamental da semiose”. 
Ignacio Assis Silva (1996, p. 19) 

 

Considerando-se que a semiótica é uma teoria que estuda a significação, segundo a 

perspectiva greimasiana, o objeto a ser analisado, o texto, é dividido em duas partes: o plano 

do conteúdo e o plano da expressão. O modelo greimasiano, no entanto, não chegou a ser 

desenvolvido de modo satisfatório para os estudos do plano de expressão. A organização dada 

por Greimas e seus colaboradores foi mais bem desenvolvida no tocante aos estudos do plano 

de conteúdo. Devido a isso, o modelo semiótico demonstrou certa fragilidade nos estudos de 

textos não verbais. 

Logo após o surgimento da teoria greimasiana, vemos que as análises estavam restritas 

a quase somente textos verbais, sendo que a hipótese de se estudar o processo de significação 

em outras formas de expressão, tais como as artes plásticas, a música, o cinema, por exemplo, 

aparecia de forma sugerida. 

No quadro dos estudos desenvolvidos pela semiótica greimasiana, notamos, no 

entanto, que há aqueles que se preocupam com uma abrangência maior do campo da 

semiótica: relacionar o conteúdo de um texto com a sua expressão, ou seja, com a relação do 

significante com o significado. Quanto a isso, Greimas (2004, p. 92-93, grifo do autor) 

ressaltou que  

 

[...] se as figuras do significante sa e sb tivessem como significados 
‘gravidade’ e ‘leveza’ ou, melhor ainda, se dois termos de uma mesma 
categoria, s1 e s2, pudessem ser homologados à oposição gravidade/leveza: a 
semiótica que eles caracterizariam poderia ser chamada, então, não de 
semiótica simbólica, mas de semissimbólica pelo fato de tais correlações 
parciais entre os planos do significante e do significado se apresentarem 
como um conjunto de micro-códigos, comparáveis por exemplo ao micro-
código gestual do sim/não. 
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A semiótica plástica9, como bem enunciou Greimas (2004), deu ali seus primeiros 

passos a partir de reflexões teóricas feitas por Jean-Marie Floch e Felix Thürlemann10, dentre 

outros, tendo por base que o sentido resulta da reunião de dois planos que toda linguagem 

possui, o plano de conteúdo e o plano de expressão. O conjunto de procedimentos de 

descrição do plano de expressão das manifestações visuais caracteriza, desse modo, a 

semiótica plástica. 

Dentre os diversos colaboradores de Greimas, o semioticista francês Floch delimitou e 

intitulou como semioestética o campo de sua produção intelectual, tal qual uma espécie de 

subárea da semiótica discursiva. A partir de seus estudos, podemos deduzir a associação dos 

conhecimentos estéticos aos semióticos, dado que, desta associação, originaram-se 

instrumentos que viabilizam o acesso às imagens visuais como linguagem. 

A abordagem de Floch deu-se no sentido da construção da significação em textos 

visuais os mais diversos, de modo que explorou em seus trabalhos o conceito do termo 

semiótica plástica e aplicou-o ao estudo analítico das histórias em quadrinhos, dos anúncios 

publicitários, das artes plásticas, do marketing, da comunicação, do gosto, dos objetos do 

cotidiano e, até mesmo, dos efeitos de sentido do trajeto de passageiros no metrô. O conceito 

de semissimbolismo foi refletido por Floch (1985), em sua obra intitulada Petites mythologies 

de l’oeil et de l’esprit. Pour une sémiothique plastique, na qual verificou a aplicabilidade de 

algumas questões que foram fundamentais para a plasticidade textual. 

Floch (1985, p. 11-12) reconheceu que havia certa relação entre o visível e o 

inteligível, o que permitiu à semiótica greimasiana, tendo em vista suas hipóteses e 

procedimentos, o enfoque de objetos visuais ou intelectivos como discursos, ou seja, como 

conjuntos significantes. Não fosse somente isso, o semioticista plástico (FLOCH, 1985, p. 14-

15) acreditava no fato de que o estudo concreto das imagens tomadas em sua globalidade 

possibilita, pouco a pouco, o reconhecimento e a procura da definição do sistema de sentido 

do tipo semissimbólico que é a semiótica plástica.  

                                                           
9 A semiótica plástica também é comumente designada como semiótica visual e geralmente os dois termos são 
usados de modo indiferenciado. Oliveira (2004) salienta que a semiótica plástica compreende o estudo do plano 
de expressão das mais distintas manifestações visuais e, por esse motivo, elege essa denominação, cuja definição 
atribuída pela semioticista brasileira é aquela “que se ocupa da descrição do arranjo da expressão de todo e 
qualquer texto visual” (OLIVEIRA, 2004, p. 12). Não obstante, grande parte de autores que trabalham com tal 
abordagem teórica toma os dois termos como equivalentes, de modo que também se trata do posicionamento 
aqui adotado por nós.  
10 Juntamente com Thürlermman, Floch é considerado, dentre os semioticistas, o que mais contribuiu para o 
construto teórico proveniente de um estudo cujo objetivo foi viabilizar maneiras de se mostrar os procedimentos 
das estratégias enunciativas dos objetos visíveis. 
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Inicialmente, o conceito de semissimbolismo foi desenvolvido de maneira branda. 

Entendeu-se que a ocorrência do semissimbolismo se dá nas linguagens ditas 

semissimbólicas, ou seja, aquelas nas quais a significação acontece por meio da 

correspondência de categorias, e não de elementos isolados. Este tipo de abordagem envolve 

as categorias que se apresentam como oposições do plano de conteúdo e do plano de 

expressão, cuja relação desses dois planos é a homologação. Floch (1985, p. 14-15, tradução 

nossa11) foi o pesquisador que deu maior consistência à noção de semissimbolismo, de modo 

que salientou o fato de “os termos de uma categoria do significante [poderem] ser 

homologados àqueles de uma categoria do significado”. 

Vale salientar que a semiótica greimasiana baseou-se no princípio proposto pelo 

linguista estrutural Louis Hjelmslev (1975), para quem o texto é formado por um plano de 

conteúdo e um plano de expressão. Segundo Hjelmslev (1975), a linguagem é dotada de uma 

solidariedade entre conteúdo e expressão, de modo que uma separação artificial entre essas 

duas funções seria impossível. Quanto a isso, o linguista afirma que uma expressão não é 

expressão a não ser porque ela é expressão de um conteúdo, e um conteúdo não é conteúdo 

salvo porque é conteúdo de uma expressão.  

Desse modo, a semiótica francesa adotou a proposição hjemsleviana – plano de 

conteúdo e plano de expressão –, sendo que o plano de conteúdo é o local dos conceitos, onde 

o texto dispõe de elementos que o fazem dizer o que diz. O plano de expressão, por sua vez, é 

o lugar onde as diferentes linguagens são trabalhadas e ali serão no mínimo carregadas de 

sentidos do plano de conteúdo. Notamos, grosso modo, que o plano de conteúdo se refere 

àquilo que o texto diz, ao passo que o plano de expressão refere-se ao modo como o texto diz 

aquilo que diz, ao verbal, ao icônico, ao gestual, por exemplo, pelo qual o conteúdo do texto é 

expresso.  

Floch (1985, p. 189) considera que  

 

Para a semiótica, o sentido de qualquer linguagem – fala, escrita, gesto, 
desenho – é o resultado de dois planos que toda linguagem possui: o plano 
da expressão e o plano do conteúdo. O plano da expressão é o plano em que 
as qualidades sensíveis, que a linguagem usa para se manifestar, são 
selecionadas e articuladas entre si por traços diferenciais. O plano de 
conteúdo é aquele em que a significação nasce dos traços diferenciais com 
os quais cada cultura, na leitura do mundo, ordena e encadeia ideias e 
narrativas. 

 

                                                           
11 [...] les deux termes d’une catégorie du significant peuvent être homologués à ceux d’une catégorie du signifié. 
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Floch (1985) deu prosseguimento às reflexões feitas por Greimas (2004), 

considerando também que, no plano da expressão, podemos reconhecer formantes não só 

figurativos, como também plásticos. Por sua vez, o estudo do plano da expressão é feito pela 

identificação dos formantes plásticos, dos sintagmas, e da montagem de níveis constituintes. 

Greimas (2004) e Floch (1985) conceituaram os formantes como termos de uma mesma 

categoria plástica que estão em copresença com qualquer um dos níveis de expressão. 

Segundo Floch (1985, p. 46, tradução nossa12), os formantes estão em correlação com termos 

do plano de conteúdo, pois eles são “uma parte da cadeia da expressão que corresponde a uma 

unidade do plano de conteúdo”. Quando esses elementos são colocados em um sintagma, 

vemos a configuração de contrastes plásticos que são oposições, tais como claro vs. escuro, 

cor quente vs. cor fria, horizontal vs. vertical, dentre outras possibilidades.  

Tais formantes plásticos resumem-se a objetos visuais que norteiam a leitura por meio 

de estratégias enunciativas e efeitos de sentido. Dessa forma, Greimas (2004) concluiu que, 

quando observamos objetos plásticos, analisamos as categorias plásticas cromáticas (relativas 

à cor), eidéticas (relativas à forma) e topológicas (relativas à organização espacial). Isso quer 

dizer que, na semiótica plástica, os dois termos de uma categoria podem ser homologados a 

uma categoria do significado, onde a categoria de feixes formantes – eidéticos, cromáticos, 

topológicos –, que compõe um texto é analisada em correlação entre os planos de expressão e 

conteúdo. Os desenvolvimentos dos estudos de Floch (1985) embasaram-se, então, nesses 

pressupostos. 

Cabe-nos explanar como tais categorias podem ser observadas. Para Greimas (2004, p. 

83), um objeto semiótico “não é senão o resultado de uma leitura que o constrói” e, sendo 

assim, os objetos plásticos são considerados a partir de critérios que levam em conta, de forma 

hierárquica, isolada ou conjunta, as categorias plásticas cromáticas, eidéticas e topológicas. 

No tocante às categorias cromáticas, consideram-se as várias possibilidades de combinações 

de cores enquanto procedimentos constitutivos de significantes e verificam-se oposições do 

tipo claro/escuro, puro/mesclado, brilhante/opaco, saturado/não saturado, na medida em que 

tais oposições estabelecem o ritmo e o movimento da cor no espaço textual. Quanto às 

categorias eidéticas, ou seja, as que instauram formas, examina-se de que modo as 

combinações de linhas, volumes e cores superpostas materializam contrastes do tipo 

côncavo/convexo, curvilíneo/retilíneo, ascendente/descendente, por exemplo. Com base nas 

posições e orientações dessas formas e seus movimentos no espaço, são analisadas as 

                                                           
12 [...] une partie de la chaîne de l’expression correspondant à une unité du plan du contenu. 
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categorias topológicas, diante das contraposições alto/baixo, central/periférico, 

esquerdo/direito, englobado/englobante.  

Recentemente, Diana L. P. de Barros (2012) também publicou um artigo no qual, com 

base nos estudos da semiótica plástica iniciados por Greimas e Floch, aponta uma 

contribuição teórica para o estudo dos sentidos da cor. Ao analisar cores de esmalte para 

unhas, teve por objetivo o exame das relações entre o cromatismo na semiótica do mundo 

natural e o texto dos esmaltes; a observação das relações entre as cores dos esmaltes, 

analisando os sincretismos entre o visual e o verbal (sonoro); o tratamento dos simbolismos e 

semissimbolismos estabelecidos nos textos analisados; a verificação, tendo por base as figuras 

cromáticas e as dos textos verbais – os nomes das cores – de quais imagens de mulher foram 

construídas e quais valores estavam ali em jogo.  

Trata-se de contribuição importantíssima não só para nosso trabalho, que lida com as 

formas de vida da mulher adolescente, mas também para os estudos gerais da semiótica 

plástica. Barros (2012) elucida apontamentos que norteiam a associação de efeitos de sentido 

que podem ser atrelados às cores, com base em estudos dos efeitos de sentido psicodinâmicos, 

dos sentidos psicológicos, das artes plásticas etc. Destacamos aqui as elucidações acerca do 

exame das figuras cromáticas do mundo natural feitas por Barros (2012) a partir dos estudos 

precursores de semioticistas como Floch e Thürlemann e de pintores como Kandisky e Klee.  

Barros (2012, p. 83) aponta que os estudos feitos por Thürlemann e Floch 

consideraram o que Greimas havia intuído acerca da cor. A semioticista brasileira (BARROS, 

2012, p. 83) cita o mestre lituano, Greimas, quando ele afirma que a “cor” “[...] manifestada 

não deve ser considerada como uma unidade”. Pelo contrário, ela deve ser considerada tal 

como uma figura da expressão composta por traços diferenciais que são relevantes para a 

significação. Ainda conforme Barros (2012, p. 83), os semioticistas propuseram níveis de 

descrição e de explicação do plano da expressão do visual, aí inseridas as questões 

cromáticas, a saber:  

a) Nível imanente ou plástico, cuja organização foi embasada nas etapas do 

percurso gerativo que Greimas propôs para o plano de conteúdo; 

1. Nível das categorias elementares (ou das estruturas profundas), exemplificado 

pela categoria cromática de valor, com a articulação claro vs. escuro; 

2. Nível das estruturas de superfície, no qual as categorias elementares foram 

organizadas em figuras cromáticas e/ou eidéticas (forma): um plano claro e puro ou 

uma linha reta, escura e quente; 
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3. Nível das estruturas de manifestação, onde os formantes cromáticos (e/ou 

eidéticos) vão produzir efeitos de “amarelo” ou de “azul-anil”, por exemplo;  

b) Nível figurativo – às vezes não realizado completamente, como o caso de 

pinturas abstratas: neste nível é possível reconhecer e nomear figuras do “mundo”, a 

partir do momento em que se verificam os códigos culturais de representação ali 

empossados.  

No tocante a esse último nível, Barros (2012, p. 84) acrescenta que, “[...] por não ser 

específico do visual, é tratado segundo os procedimentos da Semiótica aplicados ao plano de 

conteúdo do verbal: uma análise de oposições semânticas a partir de denominações feitas, da 

organização narrativa e dos elementos de discursivização”.  

Ainda conforme as explanações feitas por Barros (2012, p. 84), quanto à estrutura 

profunda do nível imanente, é possível distinguir as categorias constitucionais e as 

topológicas das categorias não constitucionais. No tocante às categorias constitucionais, 

tratam-se das constituintes ou cromáticas (categoria quente vs. frio), e das constituídas ou de 

forma (categoria reto vs. curvo e angular vs. arredondado). As categorias topológicas são as 

que instituem a disposição das configurações plásticas no espaço e são, principalmente, de 

três tipos: de dimensão (pequeno vs. grande); de posição (alto vs. baixo); de orientação (na 

frente vs. atrás).  

A semioticista (BARROS, 2012, p. 84) ainda aduz que Floch propôs as seguintes 

categorias constitucionais cromáticas: 

• de valor de saturação: claro vs. escuro; 

• de tonalidade ou matiz: quente vs. frio; 

• de qualidade ou pureza: puro vs. mesclado; 

• de luminosidade: brilhante vs. opaco.  

Segundo Barros (2012, p. 84-85), Hjelmslev já havia ressaltado a complexidade 

metalinguística para denominar as apropriações que a coletividade faz acerca de uma cor, pois 

as apropriações coletivas acabam resvalando para a sinestesia, por exemplo, a consideração de 

“quente” ou “frio” para uma tonalidade. Contudo, Hjelmslev concluiu que esse era o caminho 

necessário a ser seguido, ou, pelo menos, o único possível. 

Ressaltamos a citação de Kandisky (apud BARROS, 2012, p. 84)  

 

Mais sutis, assim como as da música, são as nuances das cores. As vibrações 
que elas despertam na alma são mais tênues e mais delicadas, e as palavras 
são incapazes de delas dar conta. Cada matiz, sem dúvida, acabará, um dia, 
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por encontrar na palavra material o que lhe convém para se exprimir. Nunca, 
porém, a palavra chegará a esgotá-lo inteiramente.  

 

Interessa-nos também frisar os apontamentos feitos por Barros (2012, p. 85) no tocante 

aos significados das cores na semiótica do mundo natural. A pesquisadora aduz que as buscas 

feitas no Google auxiliaram-na a encontrar esses significados transcritos em sites variados, em 

notícias, em blogs que falam dos sentidos das cores, na perspectiva da Psicologia, da 

Astrologia, da cromoterapia, dentre outras. Barros (2012, p. 85) encontrou também as 

seguintes considerações nestes espaços que tratavam dos sentidos psicológicos ou dos efeitos 

dos sentidos psicodinâmicos das cores: 

• há predomínio do sentido da visão sobre os demais sentidos e, assim como a 

semiótica greimasiana considera a cor como categoria constituinte do visual, a cor é o 

objeto essencial da visão; 

• os homens são atraídos pelas cores, pois consideram-nas quentes ou frias, leves 

ou pesadas, calmantes ou excitantes, alegres ou tristes, vivas ou mortas, festivas ou de 

luto; 

• a preferência dos homens por determinados efeitos psicodinâmicos das cores 

indica seus temperamentos, personalidades, caracteres; 

• elementos e fatos históricos, culturais e sociais, tais como a moda, causam 

interferência no “gosto” pelas cores;  

• as cores afetam os homens do ponto de vista físico, mental e emocional.  

Barros (2012, p. 86) conclui que “as cores estão relacionadas às sensações e estados de 

espírito dos homens e dependem também da cultura, tornando relativas essas sensações”. Vale 

reproduzirmos a citação de Kandisky (apud BARROS, 2012, p. 86): “a preferência por certas 

cores nos informa sobre a filosofia de um povo”.  

Barros (2012) faz também uma profícua explanação das cores e dos seus significados, 

nos quais apoiamos nossas análises para explicar a relação do plano de expressão com o plano 

de conteúdo, que decorrem dos sistemas simbólicos e semissimbólicos. Desse modo, diante 

das cores componentes das cenas enunciativas analisadas, apresentamos nas análises os 

significados encontrados neste artigo de Barros (2012). Quanto aos sistemas simbólicos e 

semissimbólicos, Barros (2012, p. 104) expõe que 

 

Nos sistemas simbólicos, a relação entre a expressão e o conteúdo é 
culturalmente determinada e perpassa diferentes textos (como a relação entre 
vermelho e paixão [...]). Já nos sistemas semissimbólicos, põe-se em xeque 
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nosso modo culturalmente estabelecido de sentir e de conhecer o mundo e 
cria-se nova verdade e outra sensação desse mundo, em que, por exemplo, a 
claridade e as formas agudas ligam-se à vida, e a obscuridade e as formas 
arredondadas à morte. O mundo, ou melhor, a relação entre o texto e a 
“realidade”, é refeito, sobretudo na dimensão do sensível, pelo texto que 
constrói os semissimbolismos: o senso comum é destituído de seu 
monopólio de verdade e, em seu lugar, instala-se a verdade de um mundo 
sensorial, corporal, formado de sons, cores, formas, cheiros e redesenhado 
pelo texto. 

 

A dimensão plástica de um texto, quando considerada uma descrição das lógicas de 

exploração do sensível, homologa-se na relação com a dimensão figurativa, quer dizer, a 

descrição das lógicas de encenação discursiva do conteúdo. As formas de adesão e 

convencimento utilizadas pelo enunciador são instaladas nos arranjos da figuratividade, na 

estruturação de sujeitos e objetos, mediante os distintos simulacros construídos num dado 

texto. 

Em síntese, segundo Ana Cláudia de Oliveira (2012, p. 8), uma das semioticistas 

brasileiras que se dedica aos estudos dos efeitos de sentido da plasticidade de um texto, vale 

ressaltar que 

 

As articulações desses traços distintivos em feixes formantes delineiam 
figuras da expressão, a partir das quais se definem as categorias de base da 
plástica da expressão. Desde Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit, 
Floch (1985) desenvolve ser a distribuição topológica a regente enunciativa 
da concretização do modo em que na superfície o sujeito da enunciação 
arranja formas e cores. 

 

Em nossas análises, procuramos verificar como acontece a veiculação de valores 

representativos de aspectos culturais que conformam a forma de vida do simulacro do ator 

“adolescente atrevida”, que estão veiculados por mecanismos verbais e também visuais, tais 

como as fotografias e ilustrações presentes na matéria.  

Ao analisar a fotografia de R. Doisneau, Floch (1986) enfatiza que, por meio dos 

recursos da enunciação, há que se considerar a iconicidade como um efeito de sentido, pois 

ela produz no enunciatário um efeito de sentido de parecer que aquela figura seja mesmo uma 

figura do próprio mundo o que ele vê na figurativização fotográfica.  

Ainda na mesma análise, percebemos que Floch (1986) entendeu a fotografia não 

como uma mera reprodução do real, como supunha Barthes (1982), pois ela afirma a sua 

natureza essencialmente histórica e cultural. Quanto a essa questão, Floch (1985, p. 34) afirma 

que 
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[...] na medida em que a cultura pode ser considerada como um conjunto de 
saber-fazer que assegura a mediação entre o mundo e o homem, ela é o que 
cria uma descontinuidade, constitutiva da significação, entre o natural e o 
cultural, mas também o que assegura as instâncias de mediação entre esses 
dois termos. 
 

No construto da semiótica plástica, Floch (1986) pode descrever uma série de 

mecanismos visuais que destacam a maneira como as estratégias enunciativas instalam-se na 

estrutura comunicativa. Então, tais mecanismos fazem com que a estrutura comunicativa seja 

de acordo com a intencionalidade do enunciador, que é o delegado do destinador no texto.  

Não obstante, Ana Cláudia Oliveira (2005, p. 111) expõe seu pensamento nesse 

mesmo sentido: 

 

Regulada pelas qualidades que fazem esse todo plástico ser apreendido e 
definido, a organização do plano de expressão da visualidade é uma 
concretização significante. E diz respeito a escolhas de um sujeito 
enunciador, direcionado a mostrar ao enunciatário, por meio de efeitos de 
sentido, o plano do conteúdo; este, assim, manifesta-se por uma forma única 
da expressão, o que atesta a relação de pressuposição entre esses dois planos. 
 

Analisar textos embasados pela semiótica plástica permite-nos explanar as qualidades 

plásticas que conferem à revista um modo de ser no contexto midiático. Trata-se da 

visualização da maneira como foram construídos os enunciados e as cenas enunciativas que 

nos conduzem a uma estética das qualidades significantes e constituintes do corpo e da alma 

da revista, isto é, sua identidade particular. 

Landowski (2004, p. 34) discorre a respeito da presença de imagens nos textos 

midiáticos, pois “[...] no conjunto das mídias e em particular da imprensa escrita, tudo agora, 

inclusive a informação sobre os diversos aspectos da atualidade [...] passa em grande medida 

pelo imagético [...]”.  

A utilização de imagens na composição do texto midiático é amplamente (re)vista a 

cada momento, podendo ainda ser percebida a força da imagem na veiculação de práticas 

sociais. A fotografia de corpos e objetos é usada para transmitir não só ideias, como também 

para nos permitir a identificação dos sujeitos retratados e emanar sensações, sentimentos, 

desejos, o que pode nos revelar a(s) forma(s) de vida da adolescente do século 21.  
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5 A EVOLUÇÃO NO QUADRO TEÓRICO DA SEMIÓTICA GREIMASIANA: UMA 

OUTRA SEMIÓTICA? 

 

5.1 A epistemologia da semiótica tensiva 

 

“Um dos mais destacados semioticistas da chamada Escola de Paris, Claude 
Zilberberg, costuma lembrar que os desenvolvimentos mais recentes da 
Semiótica são correlacionáveis com o desenvolvimento da poesia moderna: 
tanto a Semiótica como a poesia moderna procuram exercer a escuta do 
figural, ou seja, recuperar algo profundo a partir da superfície figurativa do 
discurso”.  
Ignacio Assis Silva (1996, p. 10) 

 

No princípio dos estudos greimasianos, as análises dos textos se centravam em 

programas narrativos que concretizavam a busca de um objeto de valor por um sujeito. No 

entanto, mais tarde, a complexidade do sujeito conduziu os estudos semióticos para as 

análises dos “estados de alma” do sujeito, para a então denominada semiótica das paixões e, 

mais recentemente, a semiótica tensiva preocupa-se com a gradação do sentido. Vale ressaltar 

que nenhum desses estudos anulou o modo como o percurso gerativo foi descrito, muito 

menos as maneiras de progressão de um nível para outro. Pelo contrário, cada um reforçou a 

consistência do modelo, quando aprofundou um dos níveis, ao decompor paixões em 

programas narrativos, ou revelou que há um espaço tensivo, nas passagens de um nível a 

outro. 

Havia, então, um grupo de pesquisadores cuja identificação com Greimas foi derivada 

do propósito de conquistar novos territórios nas ciências humanas e sociais. Todavia, outras 

vertentes teóricas também emolduravam o quadro epistemológico da semiótica greimasiana. 

Uma delas preocupava-se com a necessidade de fortalecer o cabedal teórico da semiótica pela 

formalização matemática de seus conceitos fundadores. O outro percebeu que era necessário 

dinamizar as estruturas e conceber um plano especial que considerasse as oscilações tensivas. 

Foi assim que elucidou Tatit (1997, p. 12), conforme vemos abaixo: 

 

As outras duas tendências, talvez mais periféricas mas igualmente sólidas, 
ressaltavam, no primeiro caso, a necessidade de fortalecimento do 
instrumental epistemológico da semiótica por meio de formalização 
matemática dos seus conceitos fundadores e, no segundo, a necessidade de 
dinamização das estruturas e de concepção de um plano especial para se 
considerar as oscilações tensivas. 
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Com a publicação de Semiótica das paixões (GREIMAS; FONTANILLE, 1993), 

conseguimos visualizar o surgimento de uma nova direção, com novo enfoque dado à 

semiótica greimasiana. No início, havia primazia da consideração dos elementos inteligíveis, 

de modo que os elementos sensíveis ficavam num segundo plano. Contudo, a partir de então e 

ante a um “corpo que sente”, os teóricos depararam-se com a necessidade de repensar se não 

se poderia considerar átonos os estados de coisas – o inteligível – e tônicos os estados de alma 

– o sensível. Essa inversão nos estudos teóricos resultou em uma nova abordagem 

concernente ao universo de sentido e mostrou-nos um Greimas atento para as oscilações 

tensivas do discurso. Dentre os pesquisadores que se preocuparam em desenvolver os estudos 

de tais oscilações, há dois nomes que podem ser destacados: Claude Zilberberg e Jacques 

Fontanille. 

Trata-se mesmo de mudança de perspectiva nos estudos da semiótica greimasiana. 

Não houve a criação de um paradigma novo. O que aconteceu, conforme alertam Fontanille e 

Zilberberg (2001, p. 9) acerca do enfoque tensivo, foi o desenvolvimento de “[...] uma outra 

maneira de fazer semiótica que se desenha, mais do que um outro ‘paradigma’”. 

Na orelha da tradução brasileira de Razão e poética do sentido (ZILBERBERG, 

2006a), Tatit comenta que, se o modelo greimasiano se pautou em análises do discreto e do 

binário, dando atenção para a narratividade, ou seja, o fazer, a semiótica tensiva, por sua vez, 

abarca, em primeiro plano, o contínuo, o dinâmico, o gradual, cuja concentração dos estudos 

deu primazia ao ser. Por isso, foi possível estudar fenômenos discursivos até então não 

analisados. O modelo greimasiano, que antes considerava somente o tempo no nível 

discursivo, passou por uma mudança de foco, agora voltado para o nível profundo. O modelo 

greimasiano, relacionado, até então, somente ao plano de conteúdo, recebe em seus estudos a 

inserção do plano de expressão, com a abordagem tensiva. 

A nova abordagem dos estudos desenvolvidos por Zilberberg talvez pareça estar um 

pouco distante do objetivo inicial da semiótica greimasiana. No entanto, conforme Zilberberg 

salienta em seu sítio eletrônico, a semiótica tensiva não pode ser considerada uma nova 

semiótica, em oposição à semiótica narrativa. Trata-se, porém, de uma nova abordagem, cujo 

interesse é voltado não só para os fenômenos de caráter gradual, dinâmico e contínuo do 

discurso, mas também para a abordagem binária, estática, descontínua e puramente narrativa, 

como a abordagem pelo percurso gerativo do sentido. A semiótica tensiva, portanto, discute 

os modelos passíveis de estudo do discurso em ato, da enunciação viva, da presença e das 

paixões. Nas palavras do semioticista (Zilberberg) proferidas na apresentação de sua página 

no sítio da internet: 
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O que frequentemente chamamos de semiótica tensiva não é uma outra 
semiótica, que se oporia à semiótica dita estrutural. Ela se interessa, de fato, 
por um conjunto de fenômenos discursivos que seu caráter gradual, 
contínuo, dinâmico ou afetivo tornava dificilmente acessível em uma 
abordagem descontínua, binária, estática e estritamente narrativa. Fazendo 
isso, ela descobre a unidade de um outro domínio de pesquisas: aquele do 
discurso em ato, a enunciação viva, aquele da presença sensível do outro e 
do mundo, aquele das emoções e das paixões13.  
 

Desse modo, nota-se, como bem disse o autor em outra ocasião, que ele colocou em 

prática algo que denominou de um “progresso às avessas”. Ainda que a pesquisa empreendida 

por Zilberberg seja considerada um progresso, não deixa de sustentar uma classificação 

canônica, tendo em vista que as novas posturas teóricas sustentadas por ele têm por base o 

universo de sentido e as proposituras greimasianas na ocasião do desenvolvimento da 

semiótica narrativa.  

Dado que a semiótica greimasiana surgiu num período cuja vertente estruturalista se 

firmava no cenário das ciências, ela se fundou no descontínuo. Entretanto, com o 

desenvolvimento da semiótica tensiva, Fiorin (2008, p. 66) ressalta que houve a incorporação 

da continuidade na teoria semiótica e exemplifica a verificação do ritmo de um texto como 

uma questão do contínuo. Tal verificação advém da análise do tempo e do espaço 

discursivizados textualmente. No prefácio de Razão e poética do sentido (ZILBERBERG, 

2006b, p. 13), Herman Parret comenta que “a tensão só pode proceder da instância da 

enunciação; a tensividade só pode ser a interface do tempo e do espaço”. O próprio Zilberberg 

(2006a) define a tensividade como a relação da intensidade – lugar do sensível – com a 

extensidade – o lugar do inteligível –, dos estados de alma com os estados de coisas. No 

princípio, Zilberberg preocupou-se com a manutenção da estrutura do percurso gerativo de 

sentido. Contudo, mais tarde, ele propôs o pensamento de que há, entre os níveis fundamental, 

narrativo e discursivo, oscilações tensivas que regem o discurso.  

A semiótica tensiva pode ser considerada um modelo mais detalhado para que se 

possam analisar as gradações do sentido. Diniz (2006, p. 1398) adverte que a semiótica 

tensiva é também uma maneira de medir a tensão e as sutilezas do devir do sujeito. O conceito 

                                                           
13 Conforme o texto original em francês, cuja tradução é nossa: “Ce qu’on appelle parfois la sémiotique tensive 
n’est pas une autre sémiotique, qui s’opposerait à la sémiotique dite structurale. Elle s’intéresse, de fait, à un 
ensemble de phénomènes discursifs que leur caractère graduel, continu, dynamique ou affectif rendait 
difficilement acessibles à une approche discontinue, binaire, statique et strictement narrative. Ce faisant, elle 
découvre l’unité d’un autre domaine de recherches: celui du discours en acte, l’énonciation vivante, celui de la 
présence sensible à l’autre et au monde, celui des emotions et des passions.”  
Disponível em: <http://www.claudezilberberg.net/principal/presentationset.htm>. Acesso em: 11 mai. 2013. 
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de valência, com sua pressuposição da ambivalência do objeto e a instabilidade do sujeito, 

permite a apresentação de meios de abordagem das questões do sentido, não somente como 

uma representação, mas também na instância espaço-tempo mais ou menos tenso e extenso de 

uma presença. Como enuncia a autora, essa presença é “[...] um pré-sentido (relações 

ambivalentes entre sujeito e mundo natural), motor de toda ação, que consiste em “tender 

para”, revelar a intencionalidade enunciativa, esse desejo de expressar o valor de um campo 

de presença num campo de significação” (DINIZ, 2006, p. 1398). 

 

5.2 A concepção tensiva do valor: um ajuste semiótico de valências 

 

No Dicionário de semiótica, Greimas e Courtés (2008, p. 526) expõem que o emprego 

do sintagma valor recebe diferentes acepções em diversas disciplinas, tais como a linguística, 

a lógica, a economia política, a estética, a axiologia etc. Dentre tantas acepções, interessa-nos 

a que foi adotada pela linguística. 

Ainda de acordo com Greimas e Courtés (2008, p. 526), a introdução do conceito de 

valor linguístico é mérito de Ferdinand de Saussure (1975), quando constatou no seu Curso de 

linguística geral que o sentido reside somente nas diferenças apreendidas entre os signos. 

Saussure (1975) sustentou o posicionamento de que a significação se dá em termos de valores 

relativos, quer dizer, que são determinados quando uns estão em relação aos outros. O mestre 

genebrino (SAUSSURE, 1975, p. 95) considerou também o fato de que “a língua constitui um 

sistema de valores puros que nada determina fora do estado momentâneo de seus termos”. Por 

conseguinte, Saussure (1975) entendeu um sistema linguístico como uma série de diferenças 

de imagens acústicas em combinações com uma série de diferenças de ideias. Isso 

corresponde, então, ao construto de um sistema de valores. 

O Dicionário de linguística (DUBOIS et al., 2006, p. 609) aborda a consideração do 

que se chama valor linguístico, ou seja, é a unidade definida pelas posições relativas do 

sistema linguístico. Ainda mais, para a concepção linguística, há uma oposição do valor em 

relação à significação definida pela referência ao mundo material, o que corresponde à 

substância. Como exemplo, aponta o caso das moedas, as “notas” e os cheques, considerados 

pelo mundo natural como manifestações diferentes de um só e mesmo valor. Então, compara 

este caso com as unidades linguísticas, que permanecem as mesmas, independentes dos sons 

que as representem, pois “[...] eles conservam o mesmo valor, quer sejam realizados 

foneticamente, quer graficamente” (DUBOIS et al., 2006, p. 609). Por fim, o Dicionário de 

linguística elucida o famoso caso do jogo de xadrez, imagem utilizada por Saussure na 
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tentativa de compreender a noção de valor linguístico. No jogo, em essência, uma peça é 

definida por sua posição; então, esse “valor” pode ser assumido por diversas formas materiais. 

O enfoque linguístico pelo qual Saussure se baseou para dar uma noção do valor 

considera a questão de os valores linguísticos serem construídos por meio de mecanismos 

próprios da língua. O mestre genebrino aponta em seu Curso de linguística geral o seguinte 

posicionamento: “A língua é um sistema em que todos os termos são solidários e o valor de 

um resulta tão somente da presença simultânea de outros” (SAUSSURE, 1975, p. 134). 

Ainda na esteira saussuriana, tal compreensão acerca da língua resulta em colocar o 

signo linguístico como uma grandeza, sendo que a dimensão de valor dessa grandeza pode ser 

re-articulada conforme dois princípios gerais. Para a constituição do valor, temos como um 

princípio a comparação com um objeto dessemelhante, sendo que sua troca ocasiona a 

determinação do valor desse outro objeto. No que se refere ao segundo princípio, temos a 

comparação com um objeto semelhante, de modo que essa comparação já é possível ser 

efetuada. 

Baseados nesse pensamento saussuriano, os trabalhos que têm a semiótica francesa 

como suporte teórico podem discutir a questão do valor nesse sentido. Contudo, para a 

semiótica greimasiana, o termo valor adquire um sentido mais amplo, uma concepção que não 

se limita apenas ao objeto de valor. Considerando o fato de que o discurso é um jogo de 

valores para seu sujeito, o esquema narrativo canônico abarca a configuração da organização 

sintagmática da busca desse sujeito ao seu objeto de desejo. A partir daí, o sentido é 

dimensionado pela construção do valor. Greimas e Courtés (2008, p. 527) elucidaram que a 

manifestação do discurso narrativo dá-se, muitas vezes, sob a forma de uma circulação de 

objetos-valor, sendo que é possível descrever a organização do discurso narrativo como uma 

sequência de transferência de valores. A troca de valores, segundo os renomados semioticistas 

(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 527-528) é uma forma complexa e particular de 

transferência, pois tal operação pressupõe sua prévia avaliação, no caso de os valores não 

serem idênticos. Desse modo, é estabelecido um contrato fiduciário entre os sujeitos 

participantes da troca, e tal contrato determina o valor dos valores em jogo. 

Um marco importante na evolução dos estudos semióticos no que se refere à dimensão 

sensível adveio com a obra Semiótica das paixões. Dos estados de coisas aos estados de alma 

(GREIMAS; FONTANILLE, 1993), cuja tradução para o português veio no ano seguinte, 

sendo que, deste ponto em diante o conceito de valor passou a ser compreendido 

considerando-se também as valências configuradas desde o campo fundamental. Assim sendo, 
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o estudo do valor assumiu nesse percurso outros componentes e a categoria tímica demonstra-

se necessária às pesquisas.  

A categoria tímica foi um dos pontos de partida para as propostas de Semiótica das 

paixões (GREIMAS; FONTANILLE, 1993) sobre o valor e as valências. Nesta obra, Greimas 

e Fontanille (1993, p. 13) evidenciam que os traços, as figuras e os objetos do mundo natural 

constituem um significante e, pelo efeito da percepção, se encontram transformados em 

traços, figuras e objetos de valor do significado. Isso significa que o mundo se transforma em 

sentido, ou seja, o mundo é semiotizado pela mediação do corpo que o percebe. Para a 

dimensão semiótica, a mediação do corpo é decisiva porque acrescenta as categorias 

proprioceptivas que designam a nuance tímica e sensível que, por sua vez, permite a 

configuração das formas cognitivas. 

No início da década de 90, emergiu uma nova perspectiva de análise, cujo privilégio 

foi dado à sensibilização tímica. A relação existente entre o tímico, o imaginário social e a 

vida cotidiana possibilitou a compreensão por outro enfoque, ou seja, a partir do conceito de 

valência articulado por Greimas e Fontanille (1993) em Semiótica das paixões. Nesse 

momento, aconteceu o início de uma trajetória que instaurou um ponto de vista subjetivo nas 

pesquisas semióticas. Foi um percurso que desembocou nas propostas da gramática tensiva e 

a definição do conceito de valência colaborou para a compreensão de como é procedida a 

formação do valor. 

Outro marco importante foi caracterizado pela publicação de Da imperfeição 

(GREIMAS, 2002). A partir de então, as pesquisas semióticas verteram-se na revisão de uma 

série de fundamentos e o valor, definido como base na narrativa, quer dizer, como objeto de 

valor, adquire outra perspectiva. A proposta de Greimas (2002) foi para que se tivesse um 

outro olhar para a narrativa, de modo que o objeto deixasse de ser apenas um suporte. Por 

conseguinte, a sequência narrativa de níveis do percurso gerativo de sentido passou a ser 

compreendida como uma inter-relação dinâmica entre campos: o fundamental e o discursivo, 

que envolvem a narratividade, eixo que lhes dá sustentação. Desse modo, o percurso gerativo 

de sentido deixa de ser compreendido simplesmente como uma série de etapas sucessivas. 

Em Da imperfeição (GREIMAS, 2002, p. 23-30), a demonstração greimasiana da 

figura de uma gota (um objeto) que vai se apropriando gramaticalmente das funções do 

sujeito e se transformando num ator modalizado e patêmico apresenta para nós a 

narrativização do comportamento desse objeto. Em outras palavras, o enfoque da narrativa 

não é mais o ponto de vista do sujeito, não o tem mais como protagonista absoluto. Assim, a 
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publicação desta obra de Greimas (2002) atenta-nos para o modo como ocorre a construção 

do sujeito e do objeto em face da relação que se desenvolve entre eles.  

Ignacio Assis Silva (1995, p. 77-87) parte dessa conjuntura teórica discutida por 

Greimas (2002) e nos adverte sobre a necessidade de um enfoque da narrativa que também 

privilegie a construção do objeto, que aponte um percurso que mostra “as operações práticas 

envolvidas na construção do objeto e de sua transformação em objeto de valor” (SILVA, 

1995, p. 77). Ainda mais, as considerações do semioticista brasileiro (SILVA, 1995) também 

se apoiaram em Le traitement de la matière. Opérations élémentaires (BASTIDE, 1987), obra 

na qual Bastide traça um paralelo entre a construção do sujeito e a construção do objeto para 

verificar as transformações que permitem chegar ao valor.  

Na atualidade, com as propostas de Fontanille e Zilberberg (2001), os 

desenvolvimentos da semiótica tensiva refletiram a elaboração do valor e das valências com 

base nas definições sintagmáticas e paradigmáticas. Os semioticistas (FONTANILLE; 

ZILBERBERG, 2001) analisaram o sintagma e o paradigma quando consideraram o eixo das 

simultaneidades e o eixo das sucessões segundo o modelo genebrino (SAUSSURE, 1975).  

Primeiramente, em Semiótica das paixões, Greimas e Fontanille (1993) fizeram a 

propositura das valências, mas somente mais tarde é que houve a delimitação com maior rigor 

por parte de Fontanille e Zilberberg (1996b, 1996a), com as publicações Valence, valeur e 

Grammaire tensive.  

Fontanille e Zilberberg (2001, p. 16) aduziram que a semiótica adotou o termo 

valência para dar sustentação a algo muitas vezes verificado na análise dos discursos 

concretos: o valor do objeto provém seja da intensidade, da quantidade, do aspecto ou do 

tempo de circulação desses objetos enquanto conteúdos semânticos e axiológicos que fazem 

deles “objetos de valor”. Segundo a dupla de semioticistas (FONTANILLE; ZILBERBERG, 

2001, p. 16), os conceitos dos termos valor e valência não são autossuficientes, uma vez que 

somente adquirem sentido enquanto partes integrantes de uma semiose imanente, na qual 

figuram em seu interior a valência como manifestada e o valor como manifestante. 

A concepção zilberberguiana (2011a, p. 51) para o termo valor considera-o como um 

acidente notável da intersecção das dimensões semânticas da intensidade e da extensidade, de 

modo que a intersecção da intensidade com a extensidade constitui o espaço tensivo onde a 

definição dos valores entra em reciprocidade uma com a outra, devido à sua dualidade 

constitutiva. Além disso, Zilberberg (2011a, p. 52) também caracterizou o valor semiótico 

como o ajuste, a associação de uma valência intensiva com uma valência extensiva. Em cada 

uma das dimensões /intensidade/ e /extensidade/, verifica-se a presença de funtivos. No eixo 
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da valência da intensidade, temos os funtivos /forte vs. fraco/, enquanto que no eixo da 

valência da extensidade estão os funtivos /concentrado vs. difuso/.  

Voltando às dimensões semânticas da intensidade e da extensidade, Fontanille e 

Zilberberg (2001) afirmam que, na ordem da extensidade, os tipos de valores polares são os 

valores de universo e os valores de absoluto. Para os semioticistas, “cada grandeza espera [...] 

que o contexto fixe a orientação geral do universo de discurso, revelando sua chave 

axiológica: valores de universo ou valores de absoluto?” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 

2001, p. 54).  

Zilberberg (2011a, p. 52) ainda comenta que os intervalos das dimensões [forte vs. 

fraco] e [concentrado vs. difuso] definem os valores, enquanto que as propriedades do espaço 

tensivo fornecem as características das grandezas que ele acolhe. Assim sendo, o semioticista 

(ZILBERBERG, 2011a, p. 53) acrescenta que, do ponto de vista discursivo, a concessão 

revela a reciprocidade dos valores e o pluralismo dos sujeitos: o zelador dos valores de 

absoluto tende a nostalgizar sua /concentração/, ainda que ele faça apologia de sua /força/, de 

seu resplendor incomparável, ao passo que o zelador dos valores de universo, mesmo ao 

lamentar sua /fraqueza/, faz valer sua /difusão/, quiçá sua universalidade. Então, nesse caso, a 

concessão exprime a convivência desses sujeitos, aderindo a sistemas de valores distintos. 

Fontanille e Zilberberg (2001) expõem, nos capítulos que discorrem sobre a valência e 

o valor, as oposições participativas (e... e) e as oposições exclusivas (ou... ou), que abarcam o 

nível profundo de construção de sentido e engendram, assim, dois grandes regimes de 

circulação de valores. De um lado, os valores de absoluto surgem num regime exclusivo, o 

qual opera no eixo da intensidade, é responsável pela concentração e seu modo é o foco. Por 

outro lado, os valores de universo surgem num regime participativo, operando no eixo da 

extensidade, cuja responsabilidade é a expansão e seu modo é o da apreensão. 

Na maioria dos casos, Fontanille e Zilberberg (2001) afirmam que os dois regimes de 

circulação de valores acontecem em relação inversa, o que quer dizer: quanto mais de um, 

tanto menos de outro. Além disso, as valências operam por baixo dos valores de absoluto e de 

universo, sendo que elas atuam em dois pares de operadores, que modulam sua disseminação 

pelo texto. Tais valências são a da mistura e a da triagem, a da abertura e a do fechamento. Os 

mesmos autores (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001) evidenciam que, em se tratando dos 

valores de absoluto, a triagem e o fechamento sobrevêm como operadores principais e têm por 

benefício a concentração, à medida que os valores de universo operam o concurso da mistura 

e da abertura, cujo benefício é o da expansão.  
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A título de ilustração, podemos elucidar de forma sintética (Tabela 1) o que foi 

exposto nos parágrafos acima:  

 

Tabela 1 – Valores na tensividade 

 Intensidade Extensidade  
VALOR DE 
ABSOLUTO 

força concentração triagem = fechamento 

VALOR DE 
UNIVERSO 

fraqueza difusão mistura = abertura 

 

Em decorrência disso, Fontanille e Zilberberg (2001) acrescentam que, na escala da 

quantidade, um deslocamento é ocasionado a cada fase de concentração, ou seja, haverá a 

ultrapassagem de uma fronteira ou, então, a cada “abertura” haverá uma queda de intensidade. 

Segundo o que explanam os semioticistas, ao avaliarmos esse regime, se a intensidade 

aumenta e a extensidade diminui, a avaliação será positiva, mas, se a intensidade enfraquece e 

a extensidade aumenta, será negativa.  

Cada classe de valores subsume a seguinte tipologia, como explicam Fontanille e 

Zilberberg (2001, p. 53):  

a) os valores de universo presumem a primazia da valência da abertura sobre a do 

fechamento e a supremacia da valência da mistura sobre a da triagem. No que 

concerne à primeira, a abertura equivale à liberdade e o fechamento, restrição. Na 

segunda, o misturado é estimado como completo e harmonioso, ao passo que o puro 

sofre depreciação como incompleto, imperfeito ou desfalcado;  

b) os valores de absoluto pressupõem o domínio da valência do fechamento sobre a da 

abertura e o domínio da valência da triagem sobre a mistura. Na primeira, o fechado 

tem como valor a distinção e o aberto, comum. No tocante à segunda, o misturado é 

depreciado por ser disparatado, e o puro é prezado justamente por ser absoluto, sem 

concessão.  

As possíveis redes de interação são assim apresentadas por Fontanille e Zilberberg 

(2001, p. 53), conforme a tabela (Tabela 2) abaixo: 

 

Tabela 2 – Tipologia das redes de interação 

 Abertura/Fechamento Pureza/Mistura 
Valores de universo aberto = livre 

fechado = excluído 
misturado = completo 

puro = incompleto 
Valores de absoluto aberto = comum 

fechado = distinto 
misturado = disparatado 

puro = “absoluto” 
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Fontanille e Zilberberg (2001) comentam sobre a reflexão acerca do valor, de modo 

que tal reflexão apresenta duas características à época contemporânea: a polissemia do termo 

valor e a consideração de consequências epistemológicas decorrentes dessa polissemia. Com 

referência à polissemia, os autores lembram que ninguém duvida da existência de valores 

econômicos, linguísticos, estéticos, morais etc., no entanto, o limite desse domínio é apenas 

em uso. No momento em que uma práxis for atestada e codificada, percebe-se o direito de 

postular valores de sistema, como, por exemplo, “‘a boa dosagem’ dos ingredientes 

selecionados [na sopa ao pesto] e, no mesmo ato, valorizados” (FONTANILLE; 

ZILBERBERG, 2001, p. 39), e valores de processo, ou seja, “a aquisição da destreza, o 

sentido de uma justa coordenação temporal etc.” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 

39).  

Nota-se, desse modo, que as considerações acerca do valor e da valência revelam para 

nós a possibilidade de se verificar “o valor do valor”, as atonicidades e as tonificações de um 

texto, que o investem de um ou outro sentido.  

A descrição da estrutura do inesperado, a qual nos aponta Zilberberg em uma 

consideração semiótica do acontecimento, permite a verificação dos valores que estão em 

jogo no campo discursivo de um dado sujeito, com a discursivização da proposição de uma 

mudança ou de uma reiteração de seu sentir, de seu saber e, principalmente, de seu fazer.  

A interpretação de uma forma de vida requer que reconheçamos nos textos figuras 

verbo-visuais que denotam uma dada axiologia. Desse modo, tratamos da correlação 

valorativa atribuída pelo enunciador a tais figuras, ou seja, os valores que estão ali 

semantizados.  

 

5.3 Fraturas no cotidiano: da rotina ao acontecimento 

 

“Para Zilberberg (2008, p. 31), nossa cultura tem paixão pelo acontecimento, 
isso significa dizer, segundo ele, que o discurso tem uma espécie de 
‘fascinação pela dimensão concessiva’”.  
Edna Nascimento (2012, p. 110)  

 

Como elucida Diniz (2006, p. 1398), o desenvolvimento da noção de práxis 

enunciativa tem como base a identificação dos diferentes campos de atuação do enunciador, 

pois parece que a abordagem tensiva do discurso tenha encontrado elementos que possibilitem 

tratar a enunciação de forma mais extensa.  
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Segundo Fontanille e Zilberberg (2001), a práxis enunciativa é útil para a semiótica 

das culturas, pois ela dá origem a “taxonomias conotativas”, quer dizer, são recortes da 

macrossemiótica do mundo natural. Tais recortes são característicos de uma área ou de uma 

época cultural, de modo que, por sua vez, essas taxonomias são compostas de 

microssemióticas, linguísticas ou não linguísticas, “nas quais cada termo, em razão dos laços 

de dependência e diferença que o une aos demais, conota a filiação a um universo cultural 

particular” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 190-191). 

Para Fontanille (2007, p. 271), a práxis enunciativa corresponde aos conjuntos de atos 

e uma série de operações, sendo que a enunciação só vai assumir o que for concernente à 

presença14, quer a presença do enunciado, quer a presença da instância do discurso. Ainda 

mais, a práxis enunciativa também se relaciona com o aparecimento e desaparecimento dos 

enunciados nas formas semióticas do campo do discurso. Ou, ainda, relaciona-se com o 

acontecimento, ato que constitui o encontro entre o enunciado e a instância que lhe assume.  

O acontecimento tem sido estudado pela semiótica, pois verificou-se que ele também 

está relacionado às questões do sentido. Greimas (2002), em Da imperfeição, reflete acerca da 

rotina, do hábito e da dessemantização em que o sujeito se encontra em seu cotidiano, mas 

que, por meio de uma fratura, de algo inesperado que se irrompe, esse mesmo sujeito percebe-

se não só em conjunção, mas também em estado de fusão com seu objeto. O sujeito, enquanto 

imerso no contínuo da vida, ao agir de forma repetida, percebe suas ações já não serem mais 

dotadas de significado. 

A rotina é considerada por Greimas (2002) como algo que petrifica nossas relações 

com as pessoas e as coisas de nosso entorno, o que nos revela um “cansaço” diante da 

habitualidade. A partir das considerações de Greimas (2002), Landowski discute a questão do 

hábito, que nos parece pertinente elucidar aqui. 

No que diz respeito ao hábito, Landowski (2004) comenta que, apesar de não ter sido 

propriamente dito assim por Greimas (2002) em Da imperfeição, ele também não está ausente 

dali. De certa forma, o hábito é concebido como uma “compulsão por repetir um mesmo 

fazer” (LANDOWSKI, 2004, p. 150) e é proposto pelo semioticista lituano (GREIMAS, 

2002) com atribuição concernente àquilo que se refere à rotina do cotidiano, como toda ação 

do sujeito que é modalizada por um dever. Diante disso, de acordo com Landowski (2004), o 

mestre lituano (GREIMAS, 2002) faz uma concepção do hábito como aquilo que 

dessemantiza o mundo, pois instala o sujeito de automatismos: se antes a ação estava 

                                                           
14 O conceito do termo presença, segundo Fontanille (2007, p. 47), se refere ao pressentimento da presença de 
uma figura do mundo natural, antes mesmo de identificá-la, de modo que isso orienta a atenção do enunciatário. 
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modalizada por um /QUERER/, assim exercendo e assim exprimindo, tempos depois, ante 

ações reiteradas, o sujeito passa a agir modalizado pelo /DEVER/. Por isso, Greimas (2002) 

salientou que o hábito desmodaliza o sujeito.  

Eis que surgem, então, o que Greimas (2002) denomina de fraturas, o rompimento da 

iteratividade de nossos hábitos, salvando-nos da insignificância, o que faz com que eles não se 

movam unicamente por gestos convencionais. Landowski (2004) acrescenta que, diante de 

uma “fratura”, o pensamento do sujeito não fica totalmente congelado em clichês, pois ela 

impede que os sentimentos voltem completa ou rapidamente para a indiferença.  

Greimas (2002) acrescenta que algumas manifestações do mundo sensível, tais como 

os sentidos táteis, olfativos, auditivos e da visão, transpassam a experiência humana, a fim de 

preenchê-la de um sentido estético que a redimensiona. O sujeito adentra nessa experiência 

pelo arrebatamento da paixão que o confunde e dá origem à fusão de si com o seu objeto. 

Vale ressaltar, como bem enuncia Greimas (2002), que a paixão é entendida pela semiótica 

greimasiana como um efeito de linguagem em discurso, e não somente como o êxtase dos 

sentidos. Na narrativa, a paixão é considerada como a perturbação, a fratura do sentido, a 

agitação que perpassa a coerência e a linearidade, para desfazê-las. A isso, Greimas (2002) 

nomeou deslumbramento, quer dizer, um tipo de clarão de luz passageira que perturba a visão 

e possibilita ao sujeito outra visão: o sujeito vê de outro modo aquilo que sempre esteve lá, no 

mesmo lugar, mas que agora é outro. 

Ao analisar os textos literários que culminaram nessa obra, parece-nos que Greimas 

(2002) considerou a ambição precípua da literatura e das artes, que é a de fazer ver o mundo 

de outro modo, preenchendo a espera tensa do sujeito com o choque do deslumbramento. 

Desse modo, o sujeito retorna inquieto da experiência vivida, pois comovido pela 

possibilidade de dar um novo significado às coisas. 

Nos fragmentos analisados por Greimas (2002) na primeira parte de Da imperfeição, 

denominada “A fratura”, o mestre lituano demonstra, então, de que modo a ruptura da 

dimensão cotidiana funciona como uma quebra e instaura o acontecimento estético. São as 

fissuras (ou as fraturas) que instauram o acontecimento estético e provocam o rompimento da 

dimensão cotidiana, sendo que isso interfere na atribuição de sentido. 

Em Da imperfeição, Greimas (2002) apresenta o acontecimento estético como uma 

irrupção súbita do sentido e do valor. Para o semioticista lituano (GREIMAS, 2002), o sentido 

se concretiza pela mudança de ritmo ou por uma oscilação construída na linearidade da 

linguagem. O estranho e o inesperado, ao serem considerados como acontecimentos que 
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estremecem a prática costumeira de uma vida em percurso, adentram, dessa forma, o campo 

de estudos da semiótica francesa. 

O assunto também foi discutido posteriormente por Claude Zilberberg (2007b, p. 22), 

com o advento da semiótica tensiva, que entende que a apreensão de um acontecimento se dá 

pelo sobrevir. Para Zilberberg (2007b), ainda que falar do acontecimento seja algo não novo, 

nem inédito, trazê-lo à tona das discussões parece bastante oportuno para os estudos sobre o 

sentido. A justificativa apontada por Zilberberg (2007b, p. 16), como podemos notar, é 

pertinente:  

 

Para medir a dependência de nossos discursos em relação aos 
acontecimentos e fatos, basta imaginar, entrever, por um instante, a 
desolação, o tédio completo em que o mundo mergulharia se os 
acontecimentos e os fatos desertassem. Pascal e Baudelaire são insuperáveis 
nesse ponto. No momento em que a astrofísica se centraliza novamente na 
história do cosmos e no acontecimento que o fundamenta, agora em que, 
todas as isotopias confundidas, a novidade torna-se o valor para servir e 
desservir, seria incompreensível que a semiótica continuasse a agir como se 
o acontecimento não existisse. 

 

Zilberberg aborda a questão do acontecimento em suas obras, o que revela a crescente 

importância dada ao seu conceito. O acontecimento chegou à semiótica de maneira crescente, 

gradativa e extensiva. Primeiramente, como parte de artigo, depois como parte de livro e mais 

recentemente na totalidade de um artigo. Em Précis de grammaire tensive (ZILBERBERG, 

2002, p. 111-143), o tema aparece como subtítulo do artigo “Pour une sémiotique de 

l’événement”. Tempos depois, a discussão do assunto surge no capítulo da obra Élements de 

grammaire tensive (ZILBERBERG, 2006a), intitulado “Centralité de l’événement” 15. 

Recentemente, o acontecimento foi discutido pelo autor francês em artigos destinados 

exclusivamente a ele: “Louvando o acontecimento” (ZILBERBERG, 2007b) e “De 

l’évenement” (2008). Desde então, Zilberberg tem se dedicado à discussão do acontecimento, 

como notamos em artigos publicados mais recentemente.  

Em Razão e poética do sentido, no capítulo “Para introduzir o fazer missivo”, 

Zilberberg (2006b) propõe a inserção dos níveis tensivo e missivo no percurso gerativo de 

sentido. Se na concepção greimasiana, a discussão girou em torno dos três níveis do percurso 

gerativo de sentido – fundamental, narrativo e discursivo, Zilberberg (2006b), por sua vez, 

considerou quatro níveis: o tensivo, o missivo, o narrativo e o discursivo. Dessa forma, o 

                                                           
15 Esta obra foi traduzida para o português com o título Elementos de semiótica tensiva (ZILBERBERG, 2011) e 
o capítulo foi denominado “Centralidade do acontecimento”. 
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nível missivo é o lugar em que estão interpostas a sintaxe tensiva e a sintaxe narrativa, sendo 

que há a repercussão do nível missivo em todos os níveis subsequentes desse percurso. No 

decorrer do capítulo, o semioticista (ZILBERBERG, 2006b) discorre acerca do conceito de 

missividade e da subsequente alteração que o nível missivo faz em diversos elementos dos 

níveis tensivo e narrativo. Por isso, adentra nas questões da foria, das modalidades, dos 

actantes e salienta o efeito do missivo no tempo e no espaço figurais.  

Ao discutir sobre as questões do fazer missivo, com a denominação de seus funtivos (o 

fazer remissivo e o fazer emissivo), Zilberberg (2006b, p. 136) verificou que, no momento em 

que a emissividade está em ação, o retorno do tempo remissivo é vivido como uma desordem, 

uma interrupção, uma surpresa. O regresso da remissividade, quando a emissividade está em 

curso, é sentido pelo sujeito como uma surpresa, de modo que pode ser definido como uma 

interrupção, algo que não se espera e que é vivenciado de forma intensa pelo sujeito. 

A respeito da projeção da missividade no tempo, Zilberberg (2006b, p. 135) nota que 

“[...] o tempo emissivo se move, oscila... começa quando o tempo remissivo se extenua e se 

acaba”. É preciso que o tempo remissivo esteja operando, antes que o tempo emissivo surja, 

pois, assim, garante-se a progressão textual por meio de paradas e continuações. Além disso, 

o autor (ZILBERBERG, 2006b, p. 136) aduz que, enquanto está em operação, o tempo 

emissivo é dominante e segue seu curso, sendo que a volta do tempo remissivo causa uma 

sensação de surpresa, desordem e interrupção. Zilberberg (2006b) demonstra os funtivos que 

o fazer missivo tem: o fazer remissivo, estabelecendo limites e paradas, e o fazer emissivo, 

rompendo barreiras quando promove a parada da parada.  

Ainda que, naquele momento, Zilberberg (2006b) não tenha utilizado o termo 

acontecimento, parece-nos que há ali uma condição análoga entre os conceitos do sintagma 

surpresa, enunciado assim por Zilberberg naquele momento, e do sintagma acontecimento, 

assim enunciado tempos depois em estudos mais recentes. 

A noção de acontecimento é inserida por Zilberberg em seus estudos ao propor as 

relações opositivas às noções dos termos fato, estado, funcionamento e exercício. Destacamos 

aqui, as oposições feitas com os termos exercício e fato. 

Conforme Zilberberg (2007b) salienta, são duas as origens que o sentido pode ter: 

uma, de modo genérico, está relacionada com a entrada abrupta ou inesperada do objeto no 

campo de presença do sujeito que, por sua vez, é apreendido ou tomado por essa situação; a 

outra se refere a quando o sujeito se antecipa ou se esforça pela observação de um dado 

objeto, cuja introdução no seu campo de presença é lenta. Primeiramente, temos o 

acontecimento, ao passo que, no segundo caso, trata-se da rotina (ou exercício).  
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O semioticista francês (ZILBERBERG, 2007b, p. 25) relaciona o acontecimento com 

o exercício e estabelece diferenças existentes entre um e outro, de modo a conceituar o 

primeiro termo. O exercício é do domínio do esperado, do familiar, dotado de grande 

extensidade e tem como base a implicação, o foco e o conseguir. Já o acontecimento, sendo o 

oposto do exercício, é caracterizado por Zilberberg (2007b, p. 25) como algo marcado pelo 

alto índice de inesperado e de aceleração, portador de grande intensidade e tem como base a 

concessão, a apreensão e o sobrevir. 

Referentemente aos regimes de sentido do acontecimento e do fato, (ZILBERBERG, 

2007b, p. 16), a introdução ao conceito de modo tem como intuito e esperança deslindar o 

quanto for possível, resolver o sincretismo existencial, o precipitado de sentido que constitui, 

coletiva e individualmente, o acontecimento. Zilberberg (2007b, p. 16) distingue, então, três 

espécies de modo: o da existência, o da eficiência e o da junção, sobre os quais esboçamos a 

seguir algumas considerações.  

Zilberberg (2007b, p. 21) entende que, com base na relação sujeito/objeto, no modo 

de existência, quando o sujeito que percebe, que sente, volta-se para o objeto com a intenção 

de compreendê-lo, designamos foco, algo que se dá no regime da rotina. Contudo, no caso de 

o sujeito ser apreendido ou tomado pela brusca inserção do objeto no seu campo de presença, 

temos a apreensão, que é relativa ao regime do acontecimento. No foco, há uma perspectiva 

ativa do sujeito em relação ao objeto, ao passo que, na apreensão, sua perspectiva é passiva. 

Passemos, agora, como nos aponta Zilberberg (2007b, p. 17), ao modo de eficiência, 

ou seja, ao modo como os objetos chegam ao campo de presença do sujeito. No âmbito do 

conseguir, a relação é direcionada ao foco e à maneira como o objeto adentra o campo de 

presença relativamente lenta, o que, de certo modo, implica a antecipação, a previsão por 

parte do sujeito, cuja pretensão é chegar a um determinado fim. Já no âmbito do sobrevir, o 

objeto invade imprevisivelmente o campo de presença do sujeito, que é absorvido pelo 

abrupto, pelo inesperado e isso concerne à apreensão. 

O último modo é o da junção, sendo que, no cenário teórico da semiótica tensiva, diz 

respeito à condição de coesão por meio da qual é afirmado um dado, sistemático ou não, de 

acordo com as elucidações de Zilberberg (2007b, p. 23). Este último modo pode ainda 

apresentar-se de forma implicativa, quer dizer, como uma sequência lógica, previsível e 

esperada, cuja formulação é “se a, então b” reporta-nos ao regime da rotina. A forma 

concessiva do modo de junção tem por característica a quebra das expectativas (relativas à 

rotina), a eclosão do inusitado e o rompimento de uma sequência esperada, pois se refere ao 

regime do acontecimento com a formulação “embora a, entretanto não b”.  
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As explanações de Zilberberg (2007b, p. 24) no que pode ser relacionado a uma 

estrutura do acontecimento são as que seguem: 

 

[...] o acontecimento é um sincretismo compreensível como interseção dos 
três modos seguintes: o sobrevir para o modo de eficiência; a apreensão para 
o modo de existência; a concessão para o modo de junção. O sincretismo 
pode ser recebido de duas maneiras: como um fato ou como uma 
concordância, na acepção gramatical do termo, uma adequação entre 
categorias. 

 

Não obstante, o quadro abaixo, construído por Zilberberg (2007b, p. 25), sintetiza 

muito bem as afirmações feitas nos parágrafos acima: 

 

Tabela 3 – Estrutura do acontecimento e da rotina 

determinados → 
determinantes 
↓ 

o exercício 
           ↓ 

o acontecimento 
     ↓ 

modo de eficiência → conseguir sobrevir 
modo de existência → focalização apreensão 
modo de junção → implicação concessão 

 

Na concepção tensiva do termo acontecimento em “Louvando o acontecimento” 

(ZILBERBERG, 2007b), a comparação do acontecimento com o fato é digna de atenção. 

Zilberberg (2007b) explica que o acontecimento impõe-se de modo brusco e inesperado, 

deixando o sujeito desestabilizado e isso faz com que ele tenha de lidar com o alto índice de 

surpresa em que se vê imerso. Pelo seu caráter de extrema intensidade, o acontecimento é 

mais raro que o fato e mais hiperbólico. Vejamos: 

 
[...] o acontecimento é o correlato hiperbólico do fato, do mesmo modo que 
o fato se inscreve como diminutivo do acontecimento. Este último é raro, tão 
raro quanto importante, pois aquele que afirma sua importância eminente do 
ponto de vista interno afirma, de forma tácita ou explícita, sua unicidade do 
ponto de vista extensivo, ao passo que o fato é numeroso (ZILBERBERG, 
2007b, p. 16). 
 

Zilberberg (2007b) conduz-nos a visualizar figuras do acontecimento e do fato como 

resultantes de arranjos específicos das valências tensivas (intensidade e extensidade) e de suas 

respectivas subvalências (tonicidade e andamento, temporalidade e espacialidade). Nas 

palavras do semioticista, notamos que “[...] o fato tem como correlato intenso o 

acontecimento, ou, o que equivale dizer: o fato é resultado do enfraquecimento das valências 



71 

 

paroxísticas de andamento e tonicidade que são as marcas do acontecimento” 

(ZILBERBERG, 2007b, p. 16). 

No que diz respeito à carga tímica, Zilberberg (2007b) salienta que o acontecimento e 

o fato sofrem variações quantitativas. No fato, como notamos, há o enfraquecimento das 

valências de andamento e de tonicidade, ao passo que no acontecimento a carga tímica 

encontra-se acentuada, pois ela é iminente do posto de vista intensivo. Quanto à extensidade, 

o acontecimento é da ordem do raro, enquanto que o fato é da ordem do numeroso.  

A teoria zilberberguiana (2006a) acerca do acontecimento foi desenvolvida com base 

nos conceitos de intensidade e extensidade. Para Zilberberg (2006a, p. 169), a tensividade é o 

lugar imaginário em que a intensidade, isto é, os estados de alma (o sensível), e a extensidade, 

ou seja, os estados de coisas (o inteligível) vão se unir uma à outra. Uma grandeza discursiva 

está imersa num espaço tensivo, caracterizado por meio da junção da intensidade com a 

extensidade. No entanto, como nos adverte Zilberberg (2006a, p. 169), segundo o pensamento 

de Hjelmslev, a extensidade e a intensidade estão conectadas por uma desigualdade criadora, 

pois os estados de coisas são dependentes dos estados de alma. 

Ainda de acordo com o pensamento de Zilberberg (2006a, p. 170), a noção de 

intensidade pode ser relacionada com a noção de força, uma vez que seus efeitos podem ser 

sentidos e também medidos com base na sua subtaneidade, na sua precipitação e na sua 

energia. No que concerne à extensidade, trata-se da extensão do campo controlado pela 

intensidade. Porém, há aí uma ressalva: a extensão desse campo é antes de tudo temporal, mas 

há que se considerar o tempo discursivo como algo que está além do tempo humano. Então, 

com base no que enuncia Zilberberg (2006a), podemos dizer que, terminologicamente, a 

intensidade e a extensidade estão na posição de dimensões, enquanto as posições de 

subdimensões são assumidas pelo andamento e pela tonicidade, de um lado, e pela 

temporalidade e pela espacialidade, por outro lado. 

Considerando que a epistemologia própria à semiótica tensiva funda-se em dedicar-se 

a descrever uma grandeza, que isso é somente possível a partir de uma inserção no espaço 

tensivo e que as dinâmicas intensivas são da ordem do andamento e da tonicidade, enquanto 

as dinâmicas extensivas, da ordem da temporalidade e da espacialidade, questionamos, então: 

o acontecimento faz vibrar quais dessas dinâmicas? 

Vale ressaltar as palavras de Zilberberg (2006a, p. 168) no que diz respeito ao 

andamento e sua valência tônica no acontecimento:  
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[...] como falar do devir, sem levar em consideração sua velocidade, seu 
andamento? O andamento é senhor, tanto de nossos pensamentos, quanto de 
nossos afetos, dado que ele controla despoticamente os aumentos e as 
diminuições constitutivas de nossas vivências. Não é, contudo, a existência 
do andamento que está em questão, e sim sua autoridade: como estabelecer 
os rudimentos de uma semiótica do acontecimento sem declarar a 
prevalência do andamento?  

 

No artigo “De la consistance”, Zilberberg (2007a, p. 14) explana sobre a 

aspectualidade dos regimes do acontecimento e do fato. Tais regimes de sentido podem 

também ser relacionados à aspectualidade, pois o acontecimento alude-se a um aspecto 

incoativo ou pontual, ao passo que a rotina concerne a um aspecto durativo ou reiterativo. 

Condizente ao tempo, isso pressupõe que o sobrevir (acontecimento) é necessariamente 

dotado de um andamento vivo, mas com uma breve duração e rápida alternância dos objetos 

ou, então, com um fugaz aparecimento e desaparecimento no campo de presença do sujeito. 

Por conseguinte, a rotina é manifesta por um andamento lento e uma longa duração. Vejamos 

isso no quadro abaixo ilustrado pelo semioticista tensivo (ZILBERBERG, 2007a, p. 14): 

 

Tabela 4 – Duração e andamento do acontecimento e da rotina 

definidos → 
definidores 
↓ 

sobrevir 
(acontecimento) 

conseguir 
(rotina) 

andamento → rápido lento 
duração → breve longa 

 

Zilberberg (2011b, p. 163-194) propõe uma semiótica do acontecimento e dedica-se a 

reconhecer no discurso as subdimensões das valências intensivas e extensivas relativas ao 

acontecimento. O semioticista (ZILBERBERG, 2011b, p. 170) cita a definição do termo 

acontecimento apontada no Micro-Robert: “aquilo que acontece e tem importância para o 

homem”. Nota-se, como o próprio Zilberberg (2011b, p. 170) afirma, que a primeira 

indicação (“aquilo que acontece”) é mais legível que a segunda, pois ela é da ordem do 

sobrevir, da subtaneidade, ou seja, do andamento mais acelerado que o homem possa ter 

conhecimento. No tocante à segunda indicação (“e tem importância para o homem”), trata-se 

da ordem da tonicidade, de modo que a tonicidade é a modalidade humana por excelência e 

estabelece o estado do sujeito de estado. Até então, o sujeito encontrava-se instalado na ordem 

racional, programada e compartilhada do conseguir. No entanto, depara-se com os desvios de 

seus caminhos habituais e projetados em sua devastação.  
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Se o andamento e a tonicidade atuam conjuntamente sobre o sujeito e o mobilizam, 

isso quer dizer que o suplemento duplo do andamento e da tonicidade, ao surgir 

improvisadamente, manifesta-se no sujeito não só por uma deficiência do que denominamos 

seu comedimento, mas também pela sua desordem modal instantânea. Como ressalta 

Zilberberg (2011b, p. 171): “a tonicidade não vem devastar uma parte do sujeito, e sim ele 

todo”. Desse modo, o acontecimento toma subitamente para si o todo do agir e o sujeito nada 

tem a fazer a não ser suportar. No que diz respeito à morfologia do acontecimento, com base 

no afeto, o sujeito não consegue se preparar e esperar o ponto máximo da intensidade, pois ele 

sente-se “penetrado pelo inesperado”. 

Em se tratando da extensidade, Zilberberg (2011b, p. 171) salienta que a 

temporalidade encontra-se aniquilada, tal como se o tempo “perdesse as estribeiras”. O 

semioticista tensivo (ZILBERBERG, 2011b, p. 171) ainda comenta que, nos Cahiers, Valéry 

(1973) explica que esse tempo perdido é um tempo cumulativo e, contudo, negativo, porque 

acarreta a necessidade urgente de recuperação. Para recompor essa temporalidade há que se 

retomar a desaceleração e a atonização, ou, conforme Zilberberg (2011b, p. 171), “ao retomo 

àquele comedimento que o acontecimento suspendeu”.  

Ainda na esteira zilberberguiana (2011b, p. 171), a intenção do sujeito é aos poucos 

reaver o domínio da duração, para sentir-se mais uma vez capaz de conduzir o tempo a seu 

bel-prazer, o que significa, nas palavras de Zilberberg (2011b, p. 171), o desejo de “alongar o 

breve ou abreviar o longo”.  

O acontecimento também não favorece a espacialidade, conforme acrescenta 

Zilberberg (2011b, p. 171-172), uma vez que a escansão do aberto e do fechado que toda 

circulação exige encontra-se virtualizada, pois o aberto torna-se ausente do campo de 

presença e somente o fechado mantém-se ali. O sujeito passa de um estado estupefato a um 

estado de “petrificação”, pois não consegue sair do lugar onde se encontra, e, por um instante, 

o ambiente parece ter sido engolido por um “buraco negro”.  

A intensidade é concernente à dimensão do sensível e comporta o andamento e a 

tonicidade, ao passo que a dimensão do inteligível está relacionada com a extensidade, pois 

abarca os parâmetros da temporalidade e da espacialidade. Por isso, Zilberberg (2006a, 

2011b) afirmou que o acontecimento é designado por um sobrevir, o que quer dizer o sujeito 

ser surpreendido por algo inesperado. Há um súbito que desestabiliza e obriga o sujeito a lidar 

com índices altos de intensidade, tendo em vista o andamento extremamente acelerado por 

meio do qual o acontecimento se irrompe. Não fosse somente isso, há também um alto índice 

de tonicidade que marca o sujeito. Em outras palavras, para o referido semioticista 
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(ZILBERBERG, 2006a, 2011b), o acontecimento é conduzido por um andamento 

demasiadamente rápido para o sujeito e, assim, o sensível16 é levado à incandescência e o 

inteligível à nulidade. Nas palavras do autor, vemos que 

 

O acontecimento, na qualidade de grandeza tensiva, deve ser apreendido 
como uma inversão das valências respectivas do sensível e do inteligível: 
conduzida por um andamento rápido demais para o sujeito, o acontecimento 
leva o sensível à incandescência e o inteligível à nulidade (ZILBERBERG, 
2006a, p. 190). 

 

Zilberberg (2011b) ainda considera que a intensidade está relacionada com a 

afetividade, sendo que a extensidade relaciona-se com a inteligibilidade. No momento em que 

se irrompe, o acontecimento proporciona ao sujeito uma grande carga de afeto, a princípio, 

inexplicável, pois é mais sentido do que pensado. Todavia, a sensibilidade do acontecimento 

perde sua intensidade com o passar do tempo e, em proporção, ganha legibilidade. Nas 

palavras de Zilberberg (2011b): 

 
[...] quando a coisa acontece, já é tarde demais! O acontecimento não pode 
ser apreendido senão como algo afetante, perturbador, que suspende 
momentaneamente o curso do tempo. Mas nada nem ninguém conseguiria 
impedir que o tempo logo retome seu curso e que o acontecimento entre 
pouco a pouco nas vias da potencialização, isto é, primeiramente, na 
memória, depois, com o tempo, na história, de maneira que, grosso modo, tal 
acontecimento ganhe em legibilidade, em inteligibilidade, o que perde 
paulatinamente em agudeza (ZILBERBERG, 2011b, p. 169, grifo do autor). 

 

O pensamento de Fontanille (2007) comunga com o pensamento de Zilberberg, pois 

Fontanille (2007) também relaciona o acontecimento com a racionalidade do universo da 

paixão. Para Fontanille (2007, p. 188), “o acontecimento não é acabado, ele advém e afeta 

aquilo que está diante dele, para quem ou em quem ele advém”. Zilberberg (2007b) também 

crê, desse modo, que o acontecimento não é da ordem do esperado, mas de algo que sobrevém 

na superfície supostamente lisa e contínua do cotidiano. Eis aí a ruptura! 

Ao considerarmos que o sujeito semiótico é um ser marcado por oscilações, 

consideramos, então, que ele é um sujeito sensível, cujo mundo em que vive não cessa de se 

transformar e onde as dimensões de tempo, espaço e matéria nunca são fixas. Por esse motivo, 

esse sujeito tem que encontrar uma maneira de se colocar e apreender este mundo.  

                                                           
16 Com interesse em operacionalizar o modelo semiótico, os primórdios da semiótica greimasiana davam ênfase 
ao inteligível. Contudo, em decorrência da evolução dos estudos greimasianos, outras questões vieram à tona. 
Então, a teoria foi reformulada, diante da necessidade da introdução do sensível, para abarcar os conteúdos 
passionais. 
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Se no início o cabedal teórico da semiótica greimasiana centrou-se nas narrativas 

míticas baseadas no esquema narrativo canônico, cujo sistema era de previsibilidades, ainda 

que desse conta de um amplo universo de discurso, mesmo assim deixou escapar uma parcela 

mais dinâmica do sentido.  

Percebemos, desse modo, que é justamente neste ponto que se situa a contribuição do 

acontecimento no quadro geral da semiótica greimasiana, no momento em que ele radicaliza a 

problematização da instabilidade no processo da significação. Conforme Zilberberg (2007b, p. 

19) sustenta, a consideração semiótica do acontecimento desfaz por completo a “sintonia 

comum do sintagmático e do paradigmático”.  

O descompasso do acontecimento, somado ao seu caráter de imprevisão, impossibilita 

o sujeito de apreender o objeto na sua forma estável, pois o sujeito perde a chance de realizar 

a síntese de várias percepções que ele tem do objeto. Esse objeto, por sua vez, transfiguraliza-

se a todo momento e, desse modo, o sujeito capta-o somente a partir de perspectivas as mais 

variadas. Ocorre, portanto, o que elucida Zilberberg (2010, p. 12) “uma dada grandeza se 

instalaria no campo discursivo como objeto, em razão, primeiro, e talvez somente, da 

desmedida por ela ocasionada, ora no andamento, ora na tonicidade. Sob um certo ângulo, é o 

objeto que, por força de sua desproporção se apodera do sujeito”. 

Oportuno também que consideremos o questionamento feito por Zilberberg (2011b, p. 

194), no fechamento do capítulo “Centralidade do acontecimento”: “o acontecimento deixa o 

sujeito sem voz, mas o que isso quer dizer ao certo?”. O autor conclui, então, que o 

acontecimento estremece a trama, a contextualidade, a sequência do discurso de tal forma que 

o ímpeto se manifesta como uma descontextualização e a resolução como uma 

recontextualização, assinalada pela progressividade. Por isso, segundo o autor 

(ZILBERBERG, 2011b, p. 194), são boas as motivações para esclarecer que o acontecimento 

irrompe o próprio desenrolar do discurso, uma vez que o discurso “não é um objeto, mas uma 

atividade” e, ao inserir um silogismo inédito, “é por atingir o princípio mesmo do discurso 

que o acontecimento subverte as categorias, isto é, os pontos de vista pelos quais o discurso é 

considerado” (ZILBERBERG, 2011b, p. 194). 

As considerações feitas por Zilberberg sobre o acontecimento demonstram, segundo 

Nascimento (2014, p. 32), que ele não é somente um fenômeno estético, conforme a 

abordagem de Greimas (2002) ao retomar Merleau-Ponty em Da imperfeição. Os estudos 

zilberberguianos esclarecem que o acontecimento é uma ruptura, uma brusquidão eclodida no 

campo de presença do sujeito no seu dia-a-dia e, assim, produz um efeito de sentido que 

possibilita ou não a alteração de sua vida, de sua rotina.  
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Zilberberg, ao contrapor a rotina e o acontecimento, dos quais os operadores são, 

respectivamente, a implicação e a concessão em suas fórmulas “se x, então y” e “embora x, 

y”, presta notável instrumento com possibilidade de aplicação para analisar diferentes tipos de 

texto. Destarte, os regimes de sentido do acontecimento e da rotina apontados por Zilberberg, 

nas palavras de Nascimento (2014, p. 32), “permitem explicar, segundo nosso ponto de vista, 

o movimento das formas de vida na sociedade”.  
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6 LE BEAU GESTE: A ESTÉTICA DA ÉTICA E A ÉTICA DA ESTÉTICA ANTE AS 
PRÁTICAS SEMIÓTICAS REGULADORAS DAS FORMAS DE VIDA   

 

“O que eu sinto eu não ajo. O que ajo não penso. O que penso não sinto. Do 
que sei sou ignorante. Do que sinto não ignoro. Não me entendo e ajo como 
se me entendesse”. 
Clarice Lispector (1999, p. 465) 

 

Segundo Landowski (2001, p. 35, grifo do autor), a pesquisa semiótica da atualidade 

“[...] se orienta cada vez mais explicitamente para a constituição de uma semiótica da 

experiência [...]”. O mesmo autor (LANDOWSKI, 1996, p. 28) afirma que  

 

Para a semiótica, [...] o sentido, noutras palavras, nunca é “dado”, jamais ele 
“está” aí ou ali, de antemão, nem escondido sob as coisas visíveis [...]. Em 
vez disso, ele se constrói, se define e se apreende apenas “em situação” – no 
ato –, isto é, na singularidade das circunstâncias próprias a cada encontro 
específico entre o mundo e um sujeito dado, ou entre determinados sujeitos. 
 

Caminha-se, portanto, para a semiotização de práticas semióticas, na tentativa de 

estudar os regimes de sentido em situação e suas transformações. Ainda de acordo com 

Landowski (2001, p. 35), diante do intuito de captar o sentido enquanto dimensão provada de 

nosso ser no mundo e do desejo de assegurar um contato direto com o cotidiano, o social e o 

“vivido”, a semiotização das práticas semióticas nos permite verificar como acontecem os 

regimes de sentido em situação e as suas transformações, ou seja, é possível 

construir/interpretar (leia-se: semiotizar) as formas de vida.   

Greimas (1993b, p. 32-33) afirma que, para que fosse possível ampliar e redefinir a 

noção de “estilo de vida”, tomou emprestado de Wittgenstein a expressão “forma de vida”. 

Fontanille e Zilberberg (2001, p. 203) explicam que o termo formas de vida foi utilizado por 

Wittgenstein (2005) em Investigações Filosóficas para generalizar os “jogos de linguagem”. 

Os mesmos autores (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 203) ainda ressaltam que 

Wittgenstein previu a possibilidade de estabelecer a significação de uma expressão por meio 

de seu uso, sendo que esse uso pertence a um “jogo de linguagem”. Tal “jogo de linguagem”, 

por sua vez, pertence a uma forma de vida. Assim sendo, “o termo jogo de linguagem deve 

aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de 

vida” (WITTGENSTEIN apud FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 203). 

Partindo do pensamento de Wittgenstein, segundo Greimas (1993b, p. 33), uma forma 

de vida pode ser conceituada pela recorrência nos comportamentos e no projeto de vida do 
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sujeito, pela sua permanência e pela deformação coerente que ela induz a todos os níveis do 

percurso de individuação: nível sensível e tensivo, nível passional, nível axiológico, nível 

discursivo e aspectual.  

A noção de forma de vida em semiótica provém do último projeto de pesquisa de 

Greimas e, conforme elucida Pierluigi Basso-Fossali (2012), tal noção funciona como um 

primeiro mandato de exploração teórica em relação à posteridade semiótica. O conceito do 

termo formas de vida foi exposto por Greimas, na ocasião do Seminário de Semântica Geral 

na École des Hautes Études en Sciences Sociales, do qual resultou um dossiê que foi 

publicado na revista Recherches sémiotiques. Semiotic inquiry, em texto intitulado Les formes 

de vie. O artigo de Greimas (1993b) foi denominado “Le beau geste” e procedeu das 

anotações feitas pelo semioticista para sua apresentação no referido seminário. Mais tarde, 

tais anotações receberam ideias acrescentadas por Jacques Fontanille, em razão das discussões 

que aconteceram no Seminário.  

Na apresentação do dossiê sobre as formas de vida, Fontanille (1993, p. 3-4) elucida 

que a temática das formas de vida na semiótica greimasiana é proveniente das seguintes 

preocupações: uma relativa à práxis enunciativa; outra concernente à estética. A primeira 

ensejou a incorporação de discussões relacionadas com a enunciação, com o uso, com a 

variação das estruturas e com sua tipificação, ao passo que a segunda designou uma das 

formas de participação da semiótica nas pesquisas que lidavam com a percepção. 

Conforme Fontanille (1993, p. 6) aponta, as formas de vida estão em relação com a 

práxis enunciativa, pois se originam e se desfazem pelo uso, de modo que são inventadas, 

praticadas ou denunciadas por instâncias enunciativas coletivas ou individuais. Ainda na 

esteira do semioticista francês (FONTANILLE, 1993, p. 6), no tocante à estética, a relação 

das formas de vida com a “estetização” da ética acontece porque elas somente dão um sentido 

à vida quando estão em concordância com determinados critérios de cunho sensível e estético. 

Para Fontanille (1993, p. 6), ao se relacionar a ética com a estética, pode-se considerar 

a ética como a fase derradeira da normalização do discurso, o que significa ser a etapa em que 

as leis de funcionamento das estruturas narrativas são transformadas em normas de uso. No 

que diz respeito à práxis enunciativa, o autor (FONTANILLE, 1993, p. 6) afirma que ela 

desponta como uma reação a essa normalização. De acordo com Fontanille (1993, p. 6), “o 

abalo do sentido questiona as axiologias a partir das formas sensíveis, da criação, da invenção 

e da denúncia das formas semióticas fixadas e estereotipadas”. Desse modo, quando aplicado 

à dimensão ética, o fazer estético dá origem a tais transformações. 
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Em “Le beau geste”, Greimas (1993b) explica a tentativa de abordagem do belo gesto, 

na sua forma e seus efeitos, como um objeto de análise autônoma. O semioticista lituano 

(GREIMAS, 1993b, p. 21) relata que inicialmente deparou-se com a questão dos limites e da 

pertinência, pois, entre o brio e o desprezo, entre o cinismo e a generosidade, entre a glória e a 

revolta, o belo gesto, ao participar de várias atitudes ou estilos de vidas opostas, é um 

operador de transformação ética.  

Uma das hipóteses sustentadas por Greimas acerca do belo gesto foi o fato de que ele 

inaugura ou recorda uma moralidade individual, tendo por base ou estando em oposição a 

uma moralidade social. Assim, o belo gesto, na visão de Greimas (1993b, p. 23), parece ser 

um método eficaz para que se preste atenção no modo pelo qual a moralidade individual pode 

ser engendrada a partir da moralidade social. O belo gesto, tendo em vista as assertivas do 

semioticista lituano, pode ser denominado como aquilo que é diferente, ou, ainda, como 

 

[...] um acontecimento semiótico considerável que afeta a forma aspectual 
das condutas, seu fundamento axiológico e cria condições para uma nova 
enunciação, de tipo individual, graças à desfocalização (e à refocalização), 
graças ao fechamento inesperado de segmentos discursivos e à abertura de 
novos segmentos, e, enfim, graças à teatralização do cotidiano e à solicitação 
do espectador (GREIMAS, 1993b, p. 31, tradução nossa17). 
 

Ainda em conformidade com o que enuncia Greimas (1993b, p. 29), cabe ao 

enunciador-emissor expor a ruptura, a suspensão do uso estabelecido, a negação dos valores e 

a abertura do devir axiológico. O mestre lituano (GREIMAS, 1993b, p. 30) afirma que é a 

percepção de algo novo, de uma nova estesia que atenta o enunciatário-espectador para seu 

fazer interpretativo. Além disso, supõe-se que “a própria emoção estética é [...] o elemento 

desencadeador do fazer interpretativo, o que significa dizer que a estetização de condutas é o 

meio pelo qual se torna sensível o momento em que novos valores são inventados” 

(GREIMAS, 1993b, p. 30). 

Greimas (1993b, p. 30) acrescenta que o ético diz respeito ao autor do belo gesto, ao 

passo que a estética refere-se ao observador-intérprete que, solicitado pela ruptura da troca, é 

submetido à surpresa, à admiração. Tal ruptura é capaz de provocar uma mudança radical de 

um modo de se viver, pois, segundo Greimas (1993b, p. 32-33), o indivíduo está, de agora em 

diante, inscrito na perspectiva de uma nova ideologia, de uma nova concepção de vida, não 

                                                           
17 [...] un évenement sémiotique considerable qui affecte la forme aspectuelle des conduites, leur fondement 
axiologique, et crée les conditions pour une nouvelle énonciation de type individuel, grâce à la défocalisation (et 
à la refocalisation), grâce à la clôture inopinée de segments discursifs et à l’ouverture de nouveaux segments, et 
enfin, grâce à la théâtralisation du quotidien et à la sollicitation du spectateur. 
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somente de uma filosofia de vida, mas também de uma atitude do sujeito, um estilo de vida 

que corresponde a um comportamento esquematizável. 

Na esteira de Fontanille e Zilberberg (2001, p. 213), uma forma de vida existe “[...] a 

partir do momento em que a práxis enunciativa aparece como intencional, esquematizável e 

estética, ou seja, preocupada com um plano da expressão que lhe seja peculiar”. Isso significa 

falar das enunciações, cujas interpretações e discursivizações da manifestação de uma 

entidade discursiva e figurativa requerem a consideração do conjunto de seleções e 

adaptações utilizadas no percurso gerativo pelo uso. 

No que diz respeito à construção ou interpretação de uma forma de vida, Fontanille e 

Zilberberg (2001, p. 209) explanam que se trata de “[...] focalizar, para o emissor, ou 

apreender, para o receptor, a estética, ou seja, o plano de expressão de um sistema de valores, 

tornado sensível graças à disposição coerente das esquematizações por uma enunciação”. 

Não fosse somente isso, Cécilia W. Francis (2002, p. 144) expõe que as formas de 

vida podem ser consideradas enunciações, pois convocam às suas interpretações e suas 

colocações em discurso o conjunto das adaptações e seleções que se sucedem no percurso 

gerativo pelo uso, o que torna um ato de linguagem identificável. Para a autora (FRANCIS, 

2002, p. 143), as formas de vida são inscrições ricas em significados de alteridade e, portanto, 

há que se considerar a vocação de desestabilização de normas e a criação de novos valores. 

Assim sendo, as formas de vida reivindicam um plano de fundo sensível, tendo em vista que o 

sujeito não fundamenta seus valores após saber da axiologia, mas sim quando percebe seus 

objetos e suas situações. 

Não obstante se tornarem um comportamento esquematizado ou estereotipado 

individual ou coletivo, é possível que as formas de vida sofram uma ruptura e incitem uma 

nova percepção do mundo, ou seja, uma estesia que configura uma nova forma de vida, no 

momento em que tal estesia ocasiona uma nova visão de mundo. Desse modo, vemos a 

substituição da moral social que aproxima o sujeito de um grupo por meio de seu saber-fazer 

pela moral individual, modalizada agora pelo saber-ser. Quanto a isso, Greimas (1993b, p. 23, 

tradução nossa18) afirmou que 

 

Ante a essa moral social, é possível que se desenvolva uma moral pessoal, 
do mesmo modo que o saber-fazer é passível de se transformar em saber-ser. 
Nesse caso, o realce é colocado sobre a ‘maneira de fazer’, colocando em 

                                                           
18 Face à cette moralité sociale, peut se développer une moralité personelle, dans la mesure où les savoir-faire 
sont susceptibles de se transformer en savoir-être. Dans ce cas, l’accent est suis sur la « manière de faire », 
reléguant ainsi au second plan la simple réalisation de l’objectif, qui releve quant à elle du seul savoir-faire. 



81 

 

segundo plano a simples realização do objetivo, que é exclusivamente do 
domínio do saber-fazer. 

 

Nascimento (2013, p. 156) salienta que Greimas (1993b) utiliza o belo gesto em 

exemplos para demonstrar como a articulação entre o inteligível e o sensível esclarece a 

passagem do saber-fazer para o saber-ser. Para o autor lituano (GREIMAS, 1993b, p. 34), o 

belo gesto do cavaleiro que se recusa a entrar no jogo amoroso da dama ou o de Jesus que 

instiga o povo a atirar a pedra em Madalena caso alguém dentre eles não tiver pecado trata-se 

de uma invenção por negação, isto é, a recusa de uma moral social embasada sobre a 

mudança, a negação de um sistema de valores no qual a valência é voltada para os desejos 

coletivos, a negação de programas narrativos dos quais o desenvolvimento em processo é 

dessemantizado e dessensibilizado. 

Nesses termos, Greimas (1993b, p. 34) considera o belo gesto como invenção de uma 

ética individual não reproduzível, de um universo de valores exposto a múltiplos possíveis 

ainda não determinados. Não fosse somente isso, segundo o semioticista lituano (GREIMAS, 

1993b, p. 34), o belo gesto pode ser concebido como a invenção de formas de vida que, logo 

após a negação fundadora, se instalam devido a uma nova afirmação que regerá suas 

determinações.  

Ao analisar o belo gesto enquanto elemento provocador de uma estesia, de uma 

negação de uma forma de vida com a manifestação de outra, Greimas (1993b, p. 34) explica 

que “[...] o belo gesto é indubitavelmente o melhor exemplo (o protótipo) de uma articulação 

da estética com a ética, por meio da qual o valor de uma conduta passou a ser sensível por 

uma maneira de ser ou de fazer”.  

Após Da imperfeição (GREIMAS, 2002), o conceito de forma de vida surgiu 

sintomaticamente da exigência de descrever as configurações de sentido dominadas pelos 

ditos “jogos estéticos”. Os “jogos estéticos” sempre constituirão uma fissura nas clareiras do 

sentido comum, uma fissura que depende do aparecimento das modalizações inesperadas e 

está ligada à experiência em curso. 

Ao ser observada a partir do conceito de forma de vida, ou seja, como uma concepção 

de vida recorrente, conforme aponta Greimas (1993b, p. 33), a sociedade é analisada com 

base na complexidade moral dos seres semióticos que a constituem. Desse modo, ela não 

poderia ser somente classificada em estratos sociais, em composições institucionais ou em 

razão de distribuições topológicas. O mestre lituano (GREIMAS, 1993b, p. 33) acreditava que 

a sociedade, tal como se encontrava no século 19, não deveria ser dividida em agrupamentos 
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territoriais como nações, regiões etc., ou em instituições como a Igreja, o governo, os direitos 

comerciais etc., ou em classes sociais. Na visão desse semioticista, a sociedade poderia ser 

instituída e compreendida  

 

[...] como um conjunto de seres semióticos que têm sua própria existência, 
transcendente em relação aos indivíduos, que não se relacionariam como 
“pessoas físicas”, e cujo entrelaçamento exprimiria a complexidade de 
nossas sociedades e das “pessoas morais” que as constituem (GREIMAS, 
1993b, p. 33, tradução nossa19). 
 

No artigo “La parabole: une forme de vie”, Greimas (1993a) expõe que as atuais 

transformações de nossa sociedade propiciam o questionamento de como compreendemos as 

maneiras com as quais nos organizamos socialmente. Os critérios utilizados pelas pessoas 

para se reconhecerem e se relacionarem entre si, tais como os agrupamentos territoriais, as 

instituições estáveis e as classes sociais, se desfiam e se diluem no disforme e no uniforme. 

Pelas formas de vida, pode-se considerar a diversidade dos modos de sociabilidade dos 

homens, tendo em vista que os indivíduos, dispersos e solitários, participam de uma 

determinada filosofia de vida, de um modo de viver, de responder ao mundo que lhes rodeia. 

Isso significa dizer que “as pessoas criam os ‘espíritos comunitários’ que lhes distinguem ou 

lhes unem” (GREIMAS, 1993a, p. 4). 

Oportuno que nos posicionemos quanto ao uso do sintagma formas de vida, ao invés 

de estilos de vida. Na apresentação do dossiê que teve como cerne a discussão das formas de 

vida em semiótica, Anne Beyaert-Geslin (2012) expõe nos comentários introdutórios à 115ª 

edição da revista Nouveaux Actes Sémiotiques (NAS), dedicada exclusivamente ao debate 

teórico da consideração semiótica das formas de vida, a consideração de Landowski (2012), 

no artigo publicado nessa edição, que observa o seguinte: a forma de vida está para a 

semiótica tensiva, de modo que o estilo de vida está para a sociossemiótica. Os dois 

constituem grandezas diferentes, delineiam-se e tomam lugar no interior, no caso das formas 

de vida, ou à margem, no caso dos estilos de vida, de espaços teóricos totalmente diferentes 

no que se refere a seus princípios de construção. A semioticista francesa (BEYAERT-

GESLIN, 2012) ainda acrescenta que os estilos de vida são determinações sociais cujo 

número e organização são concluídas e impostas pela sociedade, ao passo que as formas de 

vida, ainda que social e culturalmente determinadas, podem a todo momento ser inventadas e 

                                                           
19 [...] comme un ensemble d’ « êtres sémiotiques » ayant leur existence propre, transcendante par rapport aux 
individus, qui ne les lierait pas en tant que « personnes physiques », et dont l’enchevêtrement rendrait compte de 
la complexité de nos sociétés et des « personnes morales » qui les constituent. 
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recusadas pela práxis, de acordo com o que expõe Marion Colas-Blaise (2012) no artigo 

publicado na mesma edição da NAS. 

Sendo assim, ao longo do tempo, o conceito do termo formas de vida para a semiótica 

ganhou ênfase nas discussões teóricas. De acordo com o que nos relata Anne Beyaert-Geslin 

(2012), em 1993, as formas de vida foram definidas por Fontanille (1993, p. 5, tradução 

nossa20) como “as configurações nas quais uma ‘filosofia de vida’ [que] se exprimiria por 

uma deformação coerente do conjunto de estruturas definindo um projeto de vida”.  

Segundo os comentários de Anne Beyaert-Geslin (2012), o dossiê foi inicialmente 

motivado pela nova mobilização do conceito e a preocupação em contribuir para a nova 

teorização. Esse documento revelou diversos aspectos até então não pressupostos. Desde a 

primeira menção feita por Greimas em 1991 às exemplificações atuais, o dossiê demonstra 

primeiramente como a forma de vida acompanha a construção da semiótica e converge o 

questionamento no “sentido da vida”, evidenciando uma ligação com o existencial.  

Nascimento (2013, p. 155) comenta que as observações greimasianas no 

desenvolvimento dos estudos das formas de vida apontaram a necessidade de se dar conta do 

movimento da própria vida, com referência ao sentido da vida tal como uma direção que ela 

toma. Por esse motivo, Fontanille (1993, p. 9) ressaltou que os usos cristalizados em 

dispositivos fazem configurar formas de vida e tornam-se uma tarefa da semiótica, como 

podemos verificar: 

 

Uma das tarefas da semiótica poderia ser examinar em quais condições esses 
dispositivos se estabilizam e se desestabilizam para produzir ‘regras de 
interpretação’ locais, idioletais ou socioletais, estereótipos e protótipos, esses 
‘praxemas’ que são remetidos em seguida na cultura e disponíveis para 
novas convocações (FONTANILLE, 1993, p. 9)21. 

 

Fontanille (1993, p. 9) ainda acrescenta que o empreendimento dessa tarefa, na 

perspectiva da práxis enunciativa provém não somente da determinação de quais são as 

unidades discursivas delineadas pela práxis e utilizadas nos discursos realizados, mas também 

da apreensão dos parâmetros por meio dos quais a práxis atua no sentido de modificar essas 

unidades tipo ou de criar novos.  

Além disso, o semioticista francês responsável pela elaboração do dossiê 

(FONTANILLE, 1993, p. 11) salienta no fim de seu texto de apresentação deste documento o 

                                                           
20 [...] des configurations où une « philosofie de la vie » s’exprimerait par une déformation cohérente de 
l’ensemble des structures définisant un projet de vie. 
21 A tradução deste excerto para o português é de autoria de Nascimento (2013, p. 155). 
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fato de os estudos das formas de vida evidenciarem que como fundamento de toda forma de 

vida há, por conseguinte, um estado de alma. 

Na esteira de Fontanille (1993, p. 12), Nascimento (2013, p. 155) observa que o estado 

de alma sob o qual se alicerça cada forma de vida pode ser considerado como um sintoma de 

intencionalidade peculiar relacionada com a própria forma de vida. O próprio semioticista 

francês (FONTANILLE, 1993, p. 12) elucidou ainda que uma parte considerável da semiótica 

narrativa foi construída ao redor de uma única forma de vida, cuja procedência era de um 

único tipo de intencionalidade, ou seja, a da busca, instituída e convocável devido ao 

sintagma-tipo, que é o esquema narrativo canônico. A partir da teoria das modalidades e das 

paixões, surgiram outros meios, rumos, e outros modos de “dar sentido à vida” emergiram. 

Por isso, foi necessário que a semiótica considerasse tais variedades de paixões que 

conformam formas de vida.  

Conforme Nascimento (2013) esclarece, Greimas deixou explicitado neste último 

seminário do qual participou que “a descrição das formas de vida deve ocupar um lugar 

privilegiado na teoria semiótica, porque ela permite a articulação entre o sensível e o 

inteligível” (NASCIMENTO, 2013, p. 156). 

Como bem evidenciou Nascimento (2011), podemos notar que o objetivo da semiótica 

greimasiana não é considerar exclusivamente uma única forma de vida, mas sim as várias 

formas de vida que se originam da interação de sujeitos com objetos ou, então, de sujeitos uns 

com os outros no cotidiano. Ainda segundo Nascimento (2011), trata-se de proceder a estudos 

de práticas semióticas humanas, cujas estereotipias configuram formas de vida que 

possibilitam a interpretação do fazer, do saber e do sentir que orientam os sujeitos em busca 

de sentido para suas vidas. 

Para Nascimento (2011), a semiótica, ao se preocupar com as formas de vida, introduz 

em seu objeto de estudo as impressões que estremecem o sujeito, quando diante de outros 

sujeitos e de objetos que estão ao seu redor. Isso é o que lhe move para referendar ou 

modificar suas formas de vida e as regras que vão conduzir o vivido.  

Parece-nos que o termo forma de vida pode, então, ser definido como aquilo que os 

grupos têm de partilhar para que suas linguagens possam ser mutuamente compreensíveis. Em 

outros termos, uma forma de vida é um modo de vida, um modo de fazer coisas de uma 

maneira própria e característica. Uma cultura, tanto em sentido antropológico quanto em 

sentido mais comum, pode ser considerada uma forma de vida. Ainda mais, se associamos o 

termo formas de vida ao termo estilo de vida, também discorremos sobre o modo de 

expressão de um determinado grupo no que concerne à concepção de sua existência por meio 
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de seus hábitos, seus costumes, seu jeito de fazer, seu jeito de ser, seu modo de organizar o 

ambiente e a maneira de interação social dos membros constituintes desse grupo entre si 

mesmos e entre outros grupos sociais. 
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7 FORMAS DE VIDA AMOROSA DO ATOR “GAROTA ATREVIDA”: DA ROTINA 

AO ACONTECIMENTO, PARA UMA NOVA ROTINA 

 

7.1 Mudanças no relacionamento amoroso da garota contemporânea 

 

“Esse é o traço que caracteriza a jovem e nos dá a chave da maior parte das 
suas condutas; não aceita o destino que a Natureza e a sociedade lhe 
designam; e, no entanto, não o repudia positivamente: acha-se interiormente 
dividida para entrar em luta com o mundo; limita-se a fugir da realidade ou a 
contestá-la simbolicamente. Cada desejo seu comporta uma angústia: está 
ávida para entrar na posse de seu futuro, mas teme romper com o passado 
[...]”. 
Simone de Beauvoir (1967, p. 90) 

 

Há tempos, conforme a práxis vigente, o namoro era bem diferente de hoje em dia; o 

rapaz podia se aproximar da moça somente após a devida autorização do pai dela e na 

presença de pessoas da família. O contato físico só acontecia após o casamento.  

Atualmente, o modo como os jovens relacionam-se entre si reflete grandes mudanças 

comportamentais, pois foram deixadas para trás certas formalidades, o que tornou o namoro 

algo menos compromissado. Os adolescentes de agora não seguem exclusivamente a tradição 

romântica de se casarem com a “primeira paixão da vida” e estão dispostos a conhecer mais 

pessoas, relacionarem-se com várias delas, se possível, mas sem o compromisso de 

casamento. 

Gilles Lipovetsky (2007) aponta em A terceira mulher: permanência e revolução do 

feminismo uma nova realidade social na qual a mulher atual está inserida. O filósofo francês 

(LIPOVETSKY, 2007) denomina tal figura como a “terceira mulher”22, que se encontra 

inserida numa lógica liberadora do individualismo contemporâneo.  

No tocante à vida amorosa, Lipovetsky (2007, p. 36) expõe que, em nossos dias, as 

mulheres vivenciam uma desdramatização da libido, haja vista que suas aventuras sexuais não 

mais prescindem de um “grande amor”. Essas aventuras podem acontecer sem a consideração 

de um projeto de futuro e têm livre curso em suas vidas. “Amores de férias, ligações 

                                                           
22

 Lipovetsky (2007), em seu estudo acerca da história do feminino, denomina três tipos de mulheres: a “primeira 
mulher”, correspondente à Eva da tradição judaico-cristã, símbolo nefasto e diabólico da infelicidade do homem; 
a “segunda mulher”, que fez parte da Idade Média, teve uma figura idealizada como anjo, por sua beleza e 
qualidades “passivas”; e a “terceira mulher”, que surge na segunda metade do século 20 e deixou de ser criação 
do homem para instituir-se como invenção de si mesma, o que, segundo o autor, caracteriza sua 
“indeterminação”, pois mesmo diante de conquistas e liberdade de escolhas, ainda traz em si os desejos do 
casamento e da maternidade, por exemplo, mas que não necessita mais da sujeição ao homem. É nesse sentido 
que entendemos a denominação “terceira mulher”. 
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passageiras, evasões de uma noite, tudo isso não é mais desconhecido das mulheres e se 

realiza sem embaraço nem culpa” (LIPOVETSKY, 2007, p. 36). 

Com base nisso, percebemos nas reportagens de Atrevida sobre o relacionamento 

amoroso da adolescente atual que são duas as maneiras de se comportar e se relacionar com 

um parceiro do sexo oposto: o namorar e o “ficar”. As reportagens analisadas são “Qual é a 

deles?” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000) e “Namorar x ficar” (MERCATELLI, 2008), 

juntamente com o texto de uma propaganda publicitária de produtos da marca brasileira de 

cosméticos O Boticário (2007). Vejamos, desse modo, como o enunciador figurativiza os 

lexemas /namorar/ e /ficar/, sendo que também conseguimos visualizar a construção da 

isotopia temática da liberdade de escolha que conforma a forma de vida do simulacro do ator 

“garota atrevida”.  

 

7.1.1 “Ficar” para namorar: uma garota atrevida? Não ainda! 

 

Na primeira reportagem (figuras 2, 3, 4, 5 e 6), “Qual é a deles?” (MERCATELLI; 

PARANHOS, 2000, p. 46-50), na parte superior das duas primeiras páginas, há um teste cujas 

perguntas e respostas auxiliam a enunciatária a saber que tipo de garota é o preferido pelos 

garotos para namorar. O texto verbal ocupa tal espaço e o plano de fundo é destacado pela cor 

amarela. No canto superior esquerdo desta primeira página, o lexema /teste/ vem escrito em 

branco e está posicionado dentro de uma figura cuja forma é parecida a um triângulo, na cor 

vermelha. O texto verbal inicial do teste é explicativo e soa como um convite à enunciatária 

para fazê-lo e, então, poder saber se tem mesmo dúvidas com relação à garota que um garoto 

considera ideal para ter um relacionamento amoroso. Eis o texto: “Qual é o tipo de garota que 

os meninos preferem para namorar? Ou será que só para ficar também tem um tipo especial? 

Se você tem dúvidas, faça o teste e veja se sabe qual é a deles” (MERCATELLI; 

PARANHOS, 2000, p. 46). 

Em letras grandes e garrafais na cor azul clara, ocupando a parte central superior das 

duas primeiras páginas, vemos que o título é também um questionamento: “Qual é a deles?” e 

está seguido do subtítulo “É pra namorar ou ficar?”. Vemos também a explanação da lide, 

“Meninos são um problema! A gente nunca sabe se eles estão a fim de namorar, ficar... 

Atrevida foi saber dos próprios garotos” (figura 2), que aparece em letras garrafais pretas, mas 

acima do título, tal como um complemento ou uma introdução do assunto.  
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Figura 2 – Teste “Qual é a deles?”
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Figura 3 – Teste “Qual é a deles?” 
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A reportagem tem cinco páginas, sendo que quatro delas são destinadas ao texto 

verbal, em que o enunciador expõe, segundo ele, os motivos pelos quais um garoto escolhe 

uma garota para namorar. Nas suas palavras: “A gente queria muito saber como os garotos 

escolhem uma menina para namorar” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000, p. 46).  

A partir disso, o texto se dedica a desvelar o pensamento masculino e aponta algo para 

se surpreender: muitos garotos que vivem nos anos 2000 ainda pensam da mesma forma que 

seus avôs, como bem enuncia “E a primeira surpresa foi constatar que, apesar da virada do 

milênio, da internet e de outros bichos modernos, tem muito menino que ainda pensa 

igualzinho ao avô dele” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000, p. 46).  

Podemos ver uma alternância de cores e tamanhos de letras na construção textual. Na 

maior parte, o texto aparece com letra e tamanho básicos na cor preta. No entanto, alguns 

excertos aparecem na cor vermelha e em tamanho um pouco maior ao restante do texto. 

Parece-nos que, por meio desta estratégia textual, o enunciador tem o intuito de chamar a 

atenção de sua enunciatária para aquilo que é mais importante, ou seja, o que está em 

vermelho e com letras maiores.  

Estão presentes também imagens fotográficas de garotos e quadros cuja cor de fundo é 

amarela, próximos a essas imagens, neles contidas as opiniões destes garotos acerca do tipo 

de garota ideal para namorar. Os textos que contém os relatos de garotos, opinando quanto a 

garotas que podem cumprir o papel temático de namorada e outras que vão cumprir apenas o 

papel temático de “garota para ficar”, criam a ilusão de realidade, por meio da ancoragem 

actancial enunciativa. Outro elemento que confere este efeito veridictório são as imagens 

fotográficas destes garotos, que ancoram o fato de as opiniões serem reais.  

Nesta reportagem, percebemos que o enunciador constrói em seu programa narrativo a 

isotopia que instaura o simulacro do ator “garota tímida”, cujas práticas semióticas amorosas 

denotam um ajustamento às práticas semióticas vigentes para conseguir um relacionamento 

amoroso. Este simulacro do ator “garota tímida” figurativiza um sujeito que cumpre o papel 

temático do ser que ainda não pode se comportar de maneira diferente ao que é valorizado 

euforicamente pela visão masculina, precisando adequar seu comportamento a determinadas 

regras relativas às relações afetivas, para que assim consiga namorar. Vemos que os 

enunciados são modalizados por um dever-ser, pois o enunciador ensina sua enunciatária a 

moldar sua forma de vida ainda mantendo um comportamento mais comedido, não tão 

ousado, arrojado (leia-se: atrevido). Apesar de a enunciatária viver nos anos 2000, diante da 

não obrigatoriedade de se casar com o primeiro namorado e da possibilidade de conhecer 
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mais garotos num nível afetivo, o pensamento masculino ainda é retrógrado e acompanha o 

pensamento de tempos mais antigos. 

Mesmo que pareça estranho, segundo o enunciador de Atrevida, é difícil para um 

homem aceitar que a mulher possa se comportar da mesma forma que ele quando escolhe se 

relacionar descompromissadamente com outros homens. Um homem se sente incomodado ao 

perceber isso. Os enunciados seguintes retratam, então, práticas semióticas amorosas que 

conformam a forma de vida do ator “garota tímida”: “Se um garoto fica com três meninas 

numa única festa, por exemplo, tudo bem. Você mesma, se namorar um tipo desses, nem vai 

levar isso em consideração” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000, p. 46). E segue: “Em 

compensação, se uma garota fizer a mesma coisa, a história é outra! Eles pensam dez vezes 

antes de namorar com uma menina que fica “demais”. Parece coisa da Idade da Pedra, mas na 

hora da decisão essas contas fazem toda a diferença” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000, p. 

46). 

Para o imaginário de nossa sociedade ocidental, é permitido ao homem galantear 

várias mulheres e relacionar-se com várias delas, pois isso evidencia sua masculinidade. A 

figura mítica de Don Juan, personagem retratada na literatura por José Zorilla, Molière, Lord 

Byron, entre outros, representa o homem conquistador, o sedutor insaciável, motivado 

exclusivamente pela ânsia de seduzir e de ser desejado na fugacidade momentânea. Então, a 

figura “garoto ficar com três garotas” está associada ao campo discursivo do simulacro do 

ator “homem conquistador”, sujeito que cumpre o papel temático do ser que pode beijar e 

abraçar uma ou mais garotas durante uma noite, por exemplo, sem que isso signifique que eles 

estejam comprometidos afetivamente, nem que ele deva a elas fidelidade amorosa. É o que 

notamos no conteúdo do texto da reportagem: “Os meninos são incentivados a bancar os 

conquistadores. Já as garotas ouvem desde pequenas que sua meta deve ser conquistar um 

namorado apenas” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000, p. 46). 

Por isso, o enunciador adverte sua enunciatária quanto ao fato de que se uma garota 

ficar com muitos meninos, corre o risco de não entrar em conjunção com o objeto-valor 

/namoro/, tornando-se, desse modo, um sujeito que cumpre o papel temático de um ser que se 

sente infeliz por não conseguir namorar ninguém, como podemos ver no enunciado que 

segue: “Muita garota anda infeliz por não ter um namorado e procura uma explicação para 

saber por que todas as suas tentativas não dão certo” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000, p. 

48). 

O enunciador imputa três atitudes à infelicidade da garota que não consegue namorar. 

Ao propor perguntas, faz com que sua enunciatária reflita sobre seu comportamento, pois 
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talvez ela possa estar investindo no garoto errado, que parece não estar a fim dela, ou alguns 

atos da enunciatária podem afastar o garoto diante do desejo excessivo de namorar, ou porque 

ela ainda não está preparada para um namoro. No caso dela não estar preparada para um 

namoro, o enunciador sugere à enunciatária a adoção desta conduta: conhecer melhor os 

garotos antes de se dedicar a somente um. No entanto, a figura que está presente em seu 

discurso é “conhecer”; não vemos a presença da figura “ficar” em seu aconselhamento. 

Podemos, então, compreender que a prática amorosa do namoro é uma prioridade na 

discursivização do enunciador. Ainda que não seja a prática amorosa preferida pelos garotos, 

e o enunciador reproduz o pensamento de que “[...] grande parte do departamento masculino 

se arrepia ao pensar que namoro é sinônimo de perder a liberdade [...]” (MERCATELLI; 

PARANHOS, 2000, p. 46), a enunciatária é estimulada a adotar determinadas práticas cujas 

condutas demonstrem ao garoto que um namoro não é uma “armadilha”. Cabe à enunciatária 

ajustar seu comportamento para que o garoto perceba que o namoro é uma forma de 

relacionamento que pode ser divertida e gostosa, na qual é possível compartilhar coisas boas. 

Vejamos:  

 

Se você estiver interessada em um gato e ele também já demonstrou que está 
a fim, aprenda a curtir esse momento de descoberta sem se preocupar se vai 
acabar em namoro ou não. Divirta-se e seja divertida. Mostre a boa 
companheira que você pode ser. Essa é a melhor maneira de demonstrar a 
ele que um namoro pode ser um relacionamento gostoso, no qual o 
importante é o companheirismo e a alegria de estar juntos. E não uma 
armadilha, como costumam dizer por aí (MERCATELLI; PARANHOS, 
2000, p. 50). 

 

Para que a enunciatária entre em conjunção com o objeto-valor /namoro/, o enunciador 

enumera as condutas disfóricas que são oponentes a este conseguir: ficar “grudada” no garoto, 

ser possessiva e ciumenta, ser ansiosa e precipitada, ser melosa na frente dos amigos. A 

advertência do enunciador cria um efeito de sentido de necessidade de mudança de atitude: 

“Se mesmo antes de oficializar o namoro você torce o nariz [para as coisas que o garoto 

curte], para ele é um sinal de que você não aprendeu ainda que namorar significa, entre outras 

coisas, compartilhar. Uma dica: trate de mudar rápido” (MERCATELLI; PARANHOS, 2000, 

p. 50). 

A conjunção com o objeto-valor /namoro/ acontece quando a enunciatária age num 

contraprograma às condutas disfóricas, baseado na modalidade implicativa, ou seja, se ela for 

simpática, tiver bom humor, for divertida, terá grandes chances de convencer o garoto com o 

qual esteja “ficando” a oficializar a relação. As figuras “ser simpática”, “ser bem humorada” e 
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“ser divertida” estão, portanto, relacionadas ao campo discursivo das práticas semióticas 

amorosas que conduzem ao namoro. 

Compreendemos, então, que a prática amorosa do “ficar”, apesar de ser uma nova 

forma de relacionamento e, mesmo que permitida, não é ainda considerada uma prática 

comportamental tolerável. Do ponto de vista do enunciador, o “ficar” é uma prática amorosa 

diferente do que é rotineiro nos relacionamentos amorosos. Esta mudança axiológica 

discursivizada pelo enunciador figurativiza uma ruptura às normas que a sociedade impõe 

para regulamentar o comportamento amoroso da sociedade da época, pautada em valores de 

universo. O “ficar” é uma nova prática amorosa, contudo, recebeu naquele momento uma 

sanção negativa. 

No texto analisado, o “ficar” tem, no entanto, um valor eufórico no nível da aparência, 

contudo, no nível da imanência, tal prática é valorizada disforicamente. Percebemos que o 

enunciador não aconselha sua enunciatária a adotar a prática amorosa do “ficar”. Ela até pode 

adotar o “ficar” como prática amorosa, mas desde que enseje a evolução para um namoro.  

A discursivização de um aconselhamento à sua enunciatária revela o posicionamento 

do enunciador quanto à necessidade da garota adequar-se às regras rotineiras que priorizam a 

prática amorosa do namoro. Vemos isso no enunciado que segue: “E ainda observa que as 

muito atiradas, que ‘ficam demais’, não são as preferidas da moçada” (MERCATELLI; 

PARANHOS, 2000, p. 48). O discurso implicativo “se x, então y” dá a tônica à advertência 

feita pelo enunciador à enunciatária, pois “se ela ‘ficar’ demais, então, não conseguirá 

namorar”.  

Encontramos neste campo discursivo a presença da figura “não ser muito atirada”, que 

ajuda a configurar o simulacro do ator “garota tímida”. No nível narrativo, este programa, 

cujo cerne é a rotina, tem como actante o sujeito garota, para o qual o objeto-valor é o 

namoro, e instaura a isotopia temática do ajustamento, da prudência. No nível discursivo, tal 

programa configura práticas semióticas amorosas que conformam a forma de vida do 

simulacro do ator “garota tímida”23, um sujeito que cumpre o papel temático do ser que deve 

ajustar suas condutas e agir conforme as práticas semióticas tradicionais prescritas pela 

sociedade para conseguir um namorado.  

                                                           
23 Verificamos que os textos de exemplares das primeiras edições da revistas trazem a configuração do ator 
“garota tímida”, pois a figurativização da forma de vida da garota daquela contemporaneidade pode ser 
correlacionada à configuração do referido ator. Contudo, seguindo o decurso temporal das publicações, 
visualizamos a figurativização de uma forma de vida diferente, que corresponde à configuração do ator “garota 
atrevida”. Dessa forma, contrapomos tais configurações, tendo por base os conceitos de rotina e acontecimento, 
para verificar como o enunciador propõe à sua enunciatária valores que ora devem ser referendados, ora devem 
ser mudados. 
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Figura 4 – Teste “Qual é a deles?” 
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Figura 5 – Teste “Qual é a deles?” 
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Figura 6 – Teste “Qual é a deles?” 
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7.1.2 Namorar ou “ficar”: uma moça que agora se atreve e escolhe 

 

Após um decurso temporal de oito anos, com a publicação da reportagem “Namorar x 

ficar” (MERCATELLI, 2008, p. 44-48), percebemos que o enunciador discursiviza agora o 

ato de “ficar” como uma prática semiótica amorosa admitida e permitida, ou seja, este modo 

de relacionamento figurativiza uma mudança axiológica como uma opção que a adolescente 

tem. Tal compreensão está figurativizada pelo lexema /ou/, uma conjunção coordenativa que 

expressa a ideia de alternância ou escolha. Vejamos, dessa forma, como o enunciador de 

Atrevida discursiviza esta hipótese, dado que colabora com a construção da isotopia que 

figurativiza a forma de vida do simulacro do ator “garota atrevida”. 

Esta reportagem contém cinco páginas com mesclas de texto verbal e visual (figuras 7, 

8, 9, 10 e 11). Na primeira página, vemos estampada a imagem fotográfica de uma menina 

adolescente, situada na parte esquerda da página, num plano que parece estar um pouco à 

frente do garoto que está ao seu lado e ocupa a parte direita da página. Os dois vestem roupas 

típicas para o gosto de um adolescente: moletom, calça jeans e tênis. A garota usa um gorro 

de lã na cor marrom, moletom bege com listras pequenas e brancas, calça jeans em tom 

escuro e tênis confortável, cujo formato é arredondado, na cor preta e branca. O garoto veste 

gorro num tom que parece verde, jaqueta folgada com estampa militar na tonalidade verde, 

calça jeans num tom um pouco mais claro que o da garota e tênis preto. Entre eles, vemos a 

figura composta de três corações sobrepostos: um pequeno sobreposto a um maior, 

sobreposto, por sua vez, a um terceiro ainda maior, nas tonalidades que vão do rosa claro ao 

rosa escuro. Ao longo das páginas que contém o texto verbal, aparecem também corações em 

formatos diferentes e as letras ora estão na tonalidade preta, ora na tonalidade rosa ou violeta. 

O título da matéria está escrito em letras garrafais, na parte inferior da página, cujas letras 

estão num tom que parece o violeta. O plano de fundo desta imagem representa o espaço onde 

estão os dois modelos, de modo que não é possível precisar onde estão exatamente; no 

entanto, o local não é um ambiente que parece fechado, já que atrás vemos uma parede que 

parece ter sido pichada.  
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Figura 7 – Namorar x ficar 
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A imagem da modelo estampada na fotografia (figura 7) parece simbolizar a imagem 

do simulacro do ator “garota atrevida”. Para Landowski (1996, p. 37), algumas imagens são 

recebidas como meras imagens, a despeito da forma como são construídas para nos dizerem 

algo, pois nos mostram serem apenas o que são – imagens. De outro modo, há aquelas que, 

diante de sua construção, de outros efeitos plásticos e de outras maneiras de organizar os 

jogos entre figuras, nos permitem esquecer o que são – simulacros, e isso nos coloca em 

contato direto com o que elas representam.  

A ancoragem pela imagem fotográfica do simulacro de um ator parecido com a 

imagem de uma adolescente real auxilia no processo de identificação da enunciatária, que 

pode se sentir no lugar do ator “garota atrevida”. Então,  

 

Tanto nos espaços sociais que atravessamos quanto no mundo natural que 
nos circunda, a presença física do outro, como corpo visível e sensível com o 
qual podemos identificar-nos, representa, é claro, um primeiro elemento de 
maior relevância no que diz respeito ao investimento ou à cristalização do 
sentido (LANDOWSKI, 1996, p. 33). 
 

A interação do enunciador de Atrevida com sua enunciatária acontece por meio de um 

efeito de sentido de contágio, de modo que o sentido é “sentido”, ou seja, há uma dada 

emoção ou sensação experimentada e figurada pelo outro no seu corpo. Então, o que se sente 

é o sentido, ao “fazer-nos sentir o sentir do outro” (LANDOWSKI, 1996, p. 37). Dessa 

forma, tal efeito de sentido pode causar na enunciatária a sensação de que reexperimenta em 

seu próprio corpo aquilo que parece ter sido experimentado pelo simulacro do ator “garota 

atrevida”. 

Discutimos, então, o modo como o enunciador de Atrevida discursivizou em seu texto 

estratégias verbo-visuais que auxiliam na construção de um efeito de sentido de contágio.   

O texto que funciona como lide vem enunciado desta forma: “Tá pra nascer a menina 

que não sonhe com um fofo pra chamar de seu. Mas você está pronta pra namorar? Descubra 

qual é a sua!” (MERCATELLI, 2008, p. 44). Dessa forma, entendemos que o enunciador 

admite a hipótese de que a adolescência é a fase da vida em que toda menina deseja namorar, 

e, então, parte do pressuposto de que o mesmo aconteça com sua enunciatária. No entanto, 

diante da presença do lexema conjuntivo /ou/, que indica a possibilidade de escolha, e da 

pergunta dirigida à sua enunciatária (“Mas você está pronta para namorar?”), compreendemos 

a admissão da possibilidade da garota escolher o modo como deseja se relacionar: ou “ficar” 

ou namorar. Vejamos como o enunciador constrói seu texto com base na manipulação de sua 

enunciatária a acreditar nesta hipótese. 
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Inicialmente, o enunciador traz em seu texto a diferenciação do que significa namorar 

e do que significa “ficar”. Segundo o enunciador, “namoro tem a ver com compromissos e, 

principalmente, fidelidade” (MERCATELLI, 2008, p. 45), cujas figuras relativas a esta 

maneira de relacionamento são “compromisso”, “responsabilidade”, “fidelidade” e 

“extensidade na duração”. Por conseguinte, a prática amorosa do “ficar” está relacionada às 

figuras “não compromisso”, “não responsabilidade”, “não fidelidade”, “brevidade na 

duração”. 

No tocante ao ato de namorar, o enunciador faz referência ao simulacro do ator que 

cumpre o papel temático de quem “[...] está prontíssima para assumir um compromisso que 

exige mais responsabilidades” (MERCATELLI, 2008, p. 45). No entanto, discursiviza a 

possibilidade de o simulacro do ator “garota atrevida” relacionar-se assim, mas sem a 

necessidade de se adaptar às vontades do sujeito que cumprirá o papel temático de seu 

namorado, pois as atitudes do ator “garota atrevida” determinarão o sucesso (ou o insucesso) 

do relacionamento. É o que percebemos neste enunciado “[...] a postura do seu quem-sabe-

futuro-namorado depende de suas próprias atitudes. Então, comece fazendo tudo certo” 

(MERCATELLI, 2008, p. 46).  

Logo, notamos a exposição de atitudes correspondentes ao ator “garota atrevida”, de 

forma que são elas que a enunciatária deve adotar como modelo comportamental no caso de 

querer entrar em conjunção com o objeto-valor /namoro/. As atitudes comportamentais 

discursivizadas pelo enunciador estão presentes nestes enunciados que seguem: 

 

Estar apaixonada não é ter de abrir mão do que gosta para cumprir agendas 
sociais. Dê um jeito para que o garoto perceba que você entende que ele 
prefere ficar com os amigos vez ou outra a ter de encarar um programa que 
não curte, só para lhe fazer companhia. Ele vai achá-la tão especial que 
começará a pensar mais na ideia de namorá-la. 
 

Claro que você não é do tipo que vai abandonar suas amigas para exigir a 
companhia dele 24 horas por dia. Mas o menino não sabe disso. Então, se 
um dia coincidir de ele chamá-la para sair e você já tiver compromisso, diga 
simplesmente que não pode, mas explique o motivo. Sugira deixar o 
encontro para o dia seguinte. Ele vai sacar que você não é do tipo da 
namorada que gostaria de amarrar o menino ao pé da mesa.  
 

Se o fofo insinuar que a namorada dele deve pedir ‘autorização’ quando 
quiser sair sem ele, diga de cara que um namoro deve ser na base do ‘só vou 
se você for’. Mostre que o verdadeiro sentimento é que faz com que você 
escolha ficar com ele, porque quer e gosta. Diga que prefere isso a ficar 
junto apenas para não arrumar confusão. Só uma garota inteligente e 
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descolada teria uma atitude dessas, não é mesmo? (MERCATELLI, 2008, p. 
46). 

 

O enunciador também aconselha sua enunciatária a não pensar na hipótese de 

considerar o namoro um relacionamento cuja duração é eterna, como podemos ver no 

enunciado seguinte, que é uma das questões propostas no teste de abertura da reportagem: 

“Você realmente acredita que um namoro é a melhor forma de os dois se conhecerem e não 

um caminho ao altar” (MERCATELLI, 2008, p. 45). Além desse enunciado, o excerto abaixo 

figurativiza a ideia de que um namoro tem uma duração mais extensa, porém, isso não quer 

dizer que seja algo que vai durar para sempre, ou seja, os parceiros podem ou não se casar 

futuramente:  

 

[...] mesmo que 9 entre 10 garotas do planeta acreditem que depois do 
primeiro mês de namoro já podem começar a pensar em amor para vida toda, 
faça questão de ser a décima menina dessa estatística. Deixe de lado a 
ansiedade que a aflige por puro medo de ficar sozinha. E de quebra entenda: 
namoro é tempo de descobertas, de reconhecimento, de surpresas. Ele é uma 
espécie de estágio da vida em que devemos sonhar muito, claro, mas 
também nos esforçar para aprender a crescer e amadurecer em nossos 
relacionamentos (MERCATELLI, 2008, p. 46). 

 

Vemos também esta proposição por parte do enunciador: “O que leva uma menina a 

querer namorar um garoto a qualquer preço? Veja a lista e responda com sinceridade: você se 

encaixa em alguns desses casos?” (MERCATELLI, 2008, p. 46). A partir daí, o enunciador 

constrói enunciados que parecem expor o pensamento do simulacro do ator que cumpre o 

papel temático da garota que quer namorar sem pensar nas consequências de seu ato. 

Vejamos: a) “Não posso viver sem ele.”; b) “Sou a única da turma que não tem namorado.”; 

c) “Não vejo a hora de transar.”; d) “Tenho medo de ficar sozinha para o resto da vida.”; e) 

“Já que não consigo namorar quem eu amo, fico com esse mesmo, só para não ficar sozinha.”; 

f) “Não vejo a hora de desfilar com o gato na frente das minhas amigas para que elas morram 

de inveja.” (MERCATELLI, 2008, p. 46). Nota-se, desse modo, que tais enunciados podem 

ser considerados como um reflexo do que culturalmente povoa o imaginário feminino.  

Percebemos, diante de tais enunciados que parecem figurativizar o pensamento de um 

sujeito que cumpre o papel temático de um ser desesperado e inconsequente, a reprodução do 

discurso proferido pela sociedade contemporânea com a preocupação em ficar só para o resto 

da vida. Remetemo-nos à transmutação do dito popular “antes só do que mal acompanhado”, 

que nos versos da música de Erasmo Carlos (1982), “Mesmo que seja eu”, foi invertido para 

“antes mal acompanhado do que só”. Parece-nos que o enunciador discursiviza, dessa forma, 



102 

 

a ideologia de que a sociedade considera infelizes os seres que não namoram e, portanto, não 

se casam. Contudo, o enunciador de Atrevida constrói no texto desta reportagem um 

contraprograma narrativo cujas práticas semióticas ali discursivizadas revelam a possibilidade 

de a enunciatária ser feliz, estando ou não num relacionamento. Vejamos as justificativas 

apontadas pelo enunciador. 

Vivemos em uma sociedade para a qual é importante relacionar-se afetuosamente com 

alguém. Destarte, é constante o reforço dessa ideia nas instâncias midiáticas televisivas. Em 

contrapartida, os filmes, as novelas e os seriados geralmente exaltam a ridicularização 

daquelas pessoas que estão sozinhas, enfatizando a ideia de que se uma pessoa está sozinha é 

por conta de um fracasso ou um problema de sua personalidade, como por exemplo, “ela é 

chata e por isso não arruma namorado” ou “ela é chata e isso foi o motivo do término do seu 

namoro”. Por conseguinte, isso corresponde à veiculação do pensamento de que nossa 

sociedade considera aversiva a hipótese de uma pessoa ficar sozinha para resto da vida e, 

portanto, fadada à infelicidade. Defronte a esta hipótese, a pessoa busca inconsequentemente 

entrar em um relacionamento ou manter-se num relacionamento infeliz como forma de fuga. 

Tal discurso instaura a isotopia temática da infelicidade de um ser solteiro.  

O enunciador figurativizou no texto desta reportagem a ideia de que o namoro deve ser 

considerado um relacionamento para se conhecer bem o outro que é seu parceiro. Em outras 

palavras, isso corresponde a relacionar-se com ele de uma forma mais leve, exaltando as 

individualidades e independências de cada um. Portanto, podemos entender que o enunciador 

sugere à sua enunciatária a não se deixar inebriar pela emoção desmedida e inconsequente, ao 

entrar em conjunção com o objeto-valor /namoro/, crendo na duração eterna do 

relacionamento ou porque não deseja ficar sozinha. A discursivização desse pensamento 

denota que o enunciador se posiciona contrariamente à axiologia vigente e isso colabora com 

a construção da isotopia temática da liberdade de ser feliz sozinho, ao admitir a hipótese de 

que um namoro não corresponde ao ato de “prender-se” a alguém, nem querer que alguém 

“prenda-se” a si, ou muito menos continuar “preso” a alguém que lhe deixa infeliz.  

Quanto ao ato de “ficar”, a definição desta forma de relacionamento aparece quando o 

enunciador figurativiza o simulacro do ator que cumpre o papel temático do sujeito que não 

está pronto “[...] para assumir um compromisso que exige responsabilidades, como é o 

namoro” (MERCATELLI, 2008, p. 45). Desse modo, as figuras que correspondem ao ficar 

são /não compromisso/, /não responsabilidade/, /não fidelidade/ e /brevidade na duração/. 

A manifestação discursiva das práticas semióticas amorosas relativas ao namoro e 

relativas ao ato de “ficar” pode ser entendida, então, como admissão da possibilidade de 
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escolha que a enunciatária tem quanto ao modo de se relacionar afetuosamente. Por 

conseguinte, o enunciador aconselha sua enunciatária a refletir bem e não agir 

precipitadamente, achando que é obrigada a namorar. Vemos, então, o aparecimento no 

campo discursivo deste questionamento: “Por isso, é bom se olhar no espelho e se perguntar: 

‘Será que dá para encarar?’” (MERCATELLI, 2008, p. 45).  

No tocante ao ato de “ficar”, notamos que o enunciador age na tentativa de manipular 

sua enunciatária a refletir que não tem o namoro como única opção de relacionamento. No 

caso de a enunciatária ainda querer gozar da possibilidade de conhecer mais garotos, para 

aproveitar melhor sua fase de adolescência, ela pode escolher “ficar” ao invés de namorar. 

Seu aconselhamento se dá nesse sentido, como vemos no seguinte enunciado: “Se tiver uma 

pontinha de desconfiança de que, por enquanto, está mais a fim de aproveitar a companhia de 

muitos garotos em vez de um só, faça primeiro esse teste e confira se está preparada para 

namorar” (MERCATELLI, 2008, p. 45). 

A valorização eufórica para o ato de “ficar” é proveniente da discursivização do 

pensamento de que a enunciatária não precisa se preocupar com a repercussão social que tal 

prática comportamental possa ter, pois isso não representa uma atitude errada. Ainda mais, a 

enunciatária tem o direito de escolher esse modo de se relacionar afetivamente sem 

compromisso, porque pode não se prender a um só parceiro e, dessa forma, conhecer vários 

outros garotos. Vejamos: “Mas não precisa se preocupar. Não há nada de errado com seu 

comportamento. Ao que tudo indica, você está muito mais interessada em conhecer zilhões de 

garotos interessantes do que se prender a um só” (MERCATELLI, 2008, p. 45).  

A presença da figura /não há nada de errado com seu comportamento/ colabora com a 

construção de um efeito de sentido eufórico e denota que o posicionamento do enunciador em 

relação ao ato de “ficar” é uma possibilidade de escolha da enunciatária, sancionada 

positivamente. Isso quer dizer que o simulacro do ator “garota atrevida” não tem mais a 

obrigação de se ajustar a antigas regras de comportamento para conseguir se relacionar 

amorosamente. Esse ator “garota atrevida” cumpre, então, o papel temático do sujeito que 

primeiramente preocupa-se com sua felicidade, podendo optar entre namorar, “ficar” ou 

permanecer solteira. 

O aconselhamento do enunciador à sua enunciatária traduz-se neste pensamento: se ela 

optar por não namorar e continuar solteira, isso não quer dizer que vá se tornar um ser infeliz, 

dado que pode conhecer vários outros garotos e inclusive relacionar-se afetivamente com eles, 

mas sem compromisso (leia-se: “ficar”). Por isso, vemos no campo discursivo do enunciador 

a presença dos enunciados: “[...] não ter compromisso sério também pode ser legal. É 
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possível, sim, ser feliz sozinha.”; “Para conhecer todos os meninos interessantes que existem 

na sua cidade.”; “Você pode arrumar quanto ‘namorados’ virtuais quiser, sem se sentir 

obrigada a teclar com apenas um menino.”; “Você pode ficar com um aqui, com outro na 

cidade de sua avó e um terceiro na praia. Sem remorsos e sem se sentir obrigada a dar 

explicação por sua vontade de variar.”; “Curta as baladas sem outra preocupação a não ser 

dançar, rir, se divertir e, quem sabe, beijar muuuito. Se na balada você olhar à sua volta, pode 

ser que encontre alguém tão solitário (e feliz) quanto você.”; “Aproveite seu tempo sem medo 

de ser feliz” (MERCATELLI, 2008, p. 47). 

É possível notar a discursivização da ideia de que o sujeito que cumpre o papel 

temático de garota solteira e feliz, pois este sujeito sabe aproveitar bem o seu tempo, sem 

estar na dependência de uma companhia. Visualizamos, então, a construção da isotopia 

temática da liberdade para ser feliz e é ela que conforma a forma de vida do simulacro do ator 

“garota atrevida”.  

Ao analisar esta reportagem, percebemos que o simulacro de garota ali construído é o 

daquela que pode se atrever. Os objetos-valores do actante garota são namorar ou “ficar”, de 

modo que, no nível discursivo, os programas narrativos são relacionados ao regime do 

acontecimento e desenvolvidos pelo ator “garota atrevida”. Sendo assim, estes programas 

narrativos configuram práticas semióticas amorosas relativas ao sujeito que desempenha o 

papel temático da garota que pode “ficar”, namorar, ou permanecer solteira, modalizada pelo 

querer ser e age de acordo com novas práticas semióticas propostas pelo enunciador. Isso 

denota a admissão de sua liberdade de escolha, caracterizando uma ruptura da prática amorosa 

rotineira e conforma a forma de vida do simulacro do ator “garota atrevida”.  
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Figura 8 – Namorar x ficar 
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Figura 9 – Namorar x ficar 
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Figura 10 – Namorar x ficar 
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Figura 11 – Namorar x ficar 
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7.1.3 Com ou sem compromisso, ela pode ser o que quiser... e ser feliz! 

 

A propaganda publicitária de produtos cosméticos da marca O Boticário (figuras 12 e 

13), veiculada na edição de julho de 2007, também denota uma quebra da isotopia da 

infelicidade. O texto ocupa duas páginas subsequentes à capa e contém figuras que constroem 

a isotopia temática da liberdade, que conforma a forma de vida do ator “garota atrevida”.  

Vemos na primeira página (figura 12), ao centro, a imagem fotográfica do rosto de 

uma moça jovem, focalizada em seu perfil esquerdo. Seus cabelos são castanhos, sem nuances 

de clareamento com luzes. Visualizamos seu olho e sua bochecha sem vestígios de 

maquiagem, mas seus lábios estão recobertos por um batom na cor rosa, num tom opaco. A 

boca está fechada, mas percebemos um leve sorriso. No lóbulo de sua orelha, vemos um 

brinco pequeno. A moça veste uma blusa rosa, com alça fina, que deixa à mostra seu ombro 

esquerdo. Nele, vemos algo tatuado em tinta preta: o antropônimo Daniel. Ao fundo da foto, 

estão nuances de cores que se sobrepõem umas às outras em mescla: azul claro e violeta, na 

altura da cabeça e dos olhos, marrom-avermelhado junto à esquerda da foto, na altura da boca, 

e amarelo, que fica mais reluzente quanto mais próximo do rosto e do pescoço da moça. 

Ainda mais, reconhecemos que a foto está pregada a algo que se parece com um mural, pois 

nos cantos superior e esquerdo há duas imagens que lembram pedaços de fita adesiva. Na 

diagonal superior esquerda, vemos a imagem de um pedaço de papel bege, também pregado 

neste mural com fita adesiva, com expressão de número cuja forma escrita remete-nos a uma 

data de calendário: 13/05, escritos à caneta de tinta rosa. Abaixo da foto, no canto esquerdo, 

vemos o logotipo da marca O Boticário, seguido do enunciado que funciona como seu slogan: 

“Você pode ser o que quiser”. O plano de fundo da imagem que parece um mural está coberto 

por tons de tinta laranja, marrom, vermelho queimado e amarelo claro. Notamos que 

prevalecem as nuances laranja, marrom e vermelho queimado, em sobreposições e misturas.  
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Figura 12 – Propaganda d’O Boticário 
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Ao lado, na outra página (figura 13), vemos a imagem fotográfica dessa mesma moça, 

focalizada no mesmo ângulo. Agora, há em seus cabelos castanhos alguns fios que reluzem a 

tonalidade vermelho-acobreado. Seu rosto está recoberto por maquiagem, pois há sombra e 

rímel demarcando seus olhos e cílios, há blush realçando sua bochecha e os lábios estão 

recobertos por batom rosa claro numa textura brilhante. A boca está aberta, num sorriso 

escancarado, que deixa à mostra seus belos e delicados dentes. No lóbulo de sua orelha, há um 

brinco que aparece pendurado e vai até o fim de seu pescoço. Porta uma blusa preta que tem 

cavas abertas e foi revestida por lantejoulas mescladas em rosa escuro, rosa claro e prateadas. 

Continua deixando à mostra seu ombro tatuado. Contudo, a tatuagem já não é mais a mesma, 

porque o antropônimo Daniel deu lugar a uma imagem composta pelo desenho de galhos, 

folhas e flores, uma rosa vermelha maior e outra menor. O plano de fundo da fotografia foi 

recoberto por uma tonalidade de amarelo, que recobre a maior parte dele e circunda o rosto da 

moça. Na proximidade das bordas, vemos pequenas nuances de vermelho queimado e laranja 

mesclarem-se à cor amarela. Os cantos superior e esquerdo da fotografia contêm imagens 

parecidas com pedaços de fitas adesivas que cobrem parte dela e parte do mural. Na diagonal 

esquerda, visualizamos um pedaço de papel cujo fundo é esverdeado, com a grafia de uma 

sequência numérica que também lembra uma data: 15/05. Abaixo do canto inferior esquerdo 

da foto, sobre o mural, há outro pedaço de papel com fundo bege e enunciados escritos à tinta 

em tons de azul escuro e vermelho, com letras de forma e todas capitulares: “Mudamos. Não 

tão rápido quanto você, mas mudamos. Colônia Capricho do Boticário. Nova embalagem. 

Muito mais sua cara”. No canto inferior direito da foto estão as imagens dos produtos que 

fazem parte desta campanha publicitária: uma embalagem de gloss para lábios, um vidro de 

perfume à frente, uma caixa atrás e uma embalagem de loção perfumada desodorante 

corporal, assim posicionados da esquerda para a direita. Ao fundo das imagens dos produtos, 

vemos linhas parecidas com arabescos desenhados numa nuance de tinta prateada. O fundo da 

imagem que se parece com um mural está revestido de cores nas nuances vermelho queimado 

na parte superior direita, amarelo na parte inferior central e azul claro na parte superior 

esquerda.  
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Figura 13 – Propaganda d’O Boticário 
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Antes de discorrermos sobre a discussão desta análise, torna-se necessário expormos 

uma prática semiótica contemporânea condizente com o modo de formalizar um compromisso 

de namoro. 

Até então, ao firmar um compromisso, o casal de namorados usava uma aliança 

prateada no dedo anular da mão direita. Em meados do ano de 2005, tal prática sofreu uma 

mudança, de modo a refletir uma conduta que revela mais adequadamente os hábitos da 

atualidade. Vários casais de namorados, para declararem publicamente o amor de um pelo 

outro, inusitadamente passaram a tatuar o nome do respectivo parceiro numa parte de seu 

corpo. Contudo, esta prática foi fadada ao insucesso, pois o namoro findava, mas a tatuagem 

permanecia ali. Outro relacionamento acontecia, com a consequente troca de parceiro. O que 

fazer, então, nesse caso, considerando o fato de que na época ainda não havia o recurso de 

remoção de tatuagens com a emissão de raios laser24, por exemplo? Logo, era necessário o 

revestimento do nome tatuado, transformando a tatuagem inicial numa outra: ou cobrindo 

com outra imagem sobreposta, ou aproveitando partes do nome para adaptá-lo num outro 

desenho. 

Considerando este fato, vemos na primeira página da publicidade o antropônimo 

Daniel tatuado no ombro esquerdo do ator “moça”. O enunciador se dispõe desta estratégia 

textual para criar um efeito de sentido de que o ator “moça” cumpre o papel temático do 

sujeito que namora o ator “Daniel”.  

Tendo por base os preceitos da semiótica plástica, passemos às elucidações de nossa 

análise. No tocante à dimensão cromática, visualizamos na primeira página (figura 12) a 

presença de cores como vermelho, marrom e laranja e tonalidades opacas, remetendo-nos à 

ausência de luminosidade, de acordo com as concepções apontadas por Floch (1985) e 

prosseguidas por Barros (2012).  

Na fotografia, está presente a cor amarela, que topologicamente ocupa a posição 

central da foto, próxima ao rosto do ator “moça”, nas imediações da boca. Na medida em que 

se afasta, o amarelo se mescla a outras cores como o marrom, o violeta e o azul. Essas duas 

últimas cores são comumente relacionadas a matizes frias. Conforme Barros (2012, p. 87) 

aduz, as cores azul e violeta possuem um caráter frio, que tendem para o escuro e podem 

transmitir uma sensação enfadonha. 

                                                           
24 O termo laser corresponde à sigla que em inglês significa light amplification by stimulated emission of 
radiation. Atualmente, existem aparelhos que emitem tais luzes pulsadas com o intuito de “quebrar” o pigmento 
em partículas, que são absorvidas e eliminadas pelo organismo. Assim, a tatuagem fica um pouco mais clara a 
cada sessão. Em alguns casos, a remoção se dá totalmente. 
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A presença das cores frias e da baixa intensidade de propagação do amarelo colaboram 

com essa interpretação: parece-nos que o ator “moça” e seu namorado, o ator “Daniel”, 

figurativizado pela presença do antropônimo, talvez vivessem uma relação enfadonha, caída 

na rotina, ou seja, que já não flamejava mais o calor intenso da paixão, que havia “esfriado”. 

Notamos também que o ator “moça” estampa um sorriso comedido e está com a boca cerrada. 

As figuras do plano do conteúdo “sorriso comedido” e “boca fechada” parecem simbolizar um 

estado de alegria comum e pode corresponder a um estado rotineiro desse ator.  

No entanto, na segunda página (figura 13) que compõe este texto publicitário, 

percebemos que o antropônimo Daniel desapareceu. Notamos a presença de outro desenho no 

mesmo local do corpo, com a imagem de flores, galhos e folhas. Contudo, um olhar mais 

atento a essa imagem revela que o antropônimo Daniel foi revestido pelo desenho. Tal 

entendimento é admissível, uma vez que conseguimos entrever na segunda imagem as letras 

“d” e “l”, que agora ajudam a formar o desenho do galho de flores. Diante desta estratégia 

textual, o enunciador cria este efeito de sentido: se a tatuagem com o antropônimo foi 

revestida por outro desenho, isso quer dizer que o ator “moça” agora está disjunto do objeto-

valor /namoro/.  

Para o imaginário social contemporâneo, que valoriza euforicamente a vivência de um 

relacionamento, o término de uma relação é valorizado de maneira disfórica, pois uma das 

consequências é a sensação de tristeza. Percebemos, consequentemente, que este hábito 

figurativiza uma rotina e é comum ouvirmos a propagação do dito popular “fulano ou fulana 

está na fossa” porque o namoro findou-se. Ao fim de um relacionamento amoroso, via-se que 

era necessário passar por um período para se recompor emocionalmente, isto é, não se sentir 

mais triste.   

Contudo, nessa segunda página (figura 13) há uma quebra isotópica da tematização da 

tristeza. O enunciador do texto publicitário fez uso das figuras “mudança”, “rapidez”, 

“alegria” e “liberdade”, que receberam um investimento semântico eufórico. O programa 

narrativo construído ali figurativiza a proposição de um contraprograma que gera um 

acontecimento para a época e desencadeia a isotopia temática da felicidade. Vejamos como se 

desencadeia tal construção.  

As grafias das datas – 13/05 e 15/05 – demarcam uma passagem temporal de dois dias, 

permitindo-nos entender o fato de que no dia 13/05 o ator “moça” cumpria o papel temático 

do sujeito que namorava o ator “Daniel”. Contudo, esse ator “moça” não cumpre mais o papel 

temático de namorada do ator “Daniel”, pois vemos que o antropônimo tatuado foi recoberto 

na data do dia 15/05. Consequentemente, notamos que o desaparecimento do referido 
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antropônimo na tatuagem figurativiza ter acontecido uma mudança em sua vida, ou seja, o 

término do namoro. 

Desse modo, se houve o término do namoro, espera-se a construção de uma cena em 

que a tristeza estivesse figurativizada. Todavia, não é o que vemos na segunda cena. O 

enunciador do texto publicitário figurativiza, na verdade, o desejo do ator “moça” de se 

desvencilhar de tudo que possa lembrá-lo de seu passado. A figurativização do revestimento 

da tatuagem denota que o ator “moça” está disjunto do objeto-valor /namoro/, mas está 

conjunto do objeto-valor /alegria/. Ainda mais, as figuras “13/05” e “15/05” configuram o 

decurso temporal de dois dias e denotam que a mudança do estado de alma do sujeito que 

cumpre o papel temático do ator “moça” aconteceu com rapidez.  

Na primeira página (figura 12), considerando o texto verbal que compõe o slogan, 

“Você pode ser o que quiser”, entendemos que os produtos d’O Boticário atuam como entes 

adjuvantes do ator “moça” ao lhe propor um fazer-ser o que ela deseja. Por isso, se 

entendemos que o desejo da moça é entrar em conjunção com o objeto-valor /alegria/, ela 

pode conseguir isso ao usar os produtos d’O Boticário para se produzir, ir para a “balada”, 

divertir-se, “curtir” e não “ficar na fossa”. Além disso, a figura “ser o que quiser” instaura a 

isotopia temática da liberdade.  

Visualizamos que o logotipo e o slogan da propaganda ocupam a posição esquerda 

inferior da página. Percebemos também, no tocante à dimensão cromática, o preenchimento 

das letras com a cor verde. Conforme os estudos apontados por Barros (2012, p. 87), no 

âmbito da psicologia, para o homem, a cor verde representa positivamente a cor do equilíbrio, 

pois atenua as emoções e as paixões. Ainda mais, de acordo com suas propriedades curativas, 

ajuda a aliviar a tensão, os traumas, os choques.  

Percebemos que o ator “moça” está figurativizado como um sujeito cujo estado de 

alma não quer permanecer na estesia da paixão da tristeza. O uso do verde é apropriado para 

representar o ponto de equilíbrio que lhe propicia a passagem rápida para outro estado de 

alma, de um sujeito que vivencia a estesia da paixão da alegria. Isso, então, justifica a escolha 

do enunciador pelo uso da cor verde na figurativização de seu logotipo e de seu slogan.  

A cor verde também aparece na segunda página (figura 13), revestindo o plano de 

fundo do pedaço de papel que contém a grafia da segunda data – 13/05. O plano de fundo 

deste papel tem uma tonalidade verde-claro, muito próxima à tonalidade utilizada na 

construção do logotipo e do slogan da marca, de modo que, numa relação semissimbólica, 

pode corresponder ao fato de que o ator “moça” ali figurativizado está usando os produtos da 
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marca O Boticário para se produzir, para ir se divertir e, por isso, seu estado de alma é relativo 

à sensação de equilíbrio, o que lhe permite sentir-se alegre.  

Na segunda página (figura 13), vemos a figurativização da alegria, pois vemos na 

fotografia que estampa a imagem da moça a predominância da cor amarela. Na dimensão 

cromática, segundo Barros (2012, p. 86), o amarelo pode ter um efeito de sentido 

psicodinâmico como a cor do otimismo, do brilho, do resplendor, da jovialidade, da alegria. 

Na dimensão topológica, percebemos que o amarelo parece se propagar do rosto do ator 

“moça”, pois, quanto mais próximo de seu rosto, tanto mais intensa a sua tonalidade, de modo 

que quanto mais longe, tanto mais perde sua intensidade. Tal compreensão é admitida, uma 

vez que Barros (2012, p. 89) menciona Kandisky para refletir acerca das considerações 

sinestésicas das cores e também sobre a relação “enunciativa” entre os sujeitos envolvidos na 

interação. Relativamente ao amarelo, pode ele ter, então, um movimento excêntrico que 

propicia o seu transbordar, o seu espalhar. É o que visualizamos neste caso.  

Na fotografia dessa segunda cena, vemos ainda que o ator “moça” porta um sorriso 

mais escancarado, porque sua boca está aberta e deixa à mostra os seus delicados e belos 

dentes. Por esse motivo, as figuras “boca aberta”, “dentes à mostra” e “sorriso largo” também 

contribuem para a figurativização da alegria.  

No que se refere à figurativização de uma mudança, percebemos, comparativamente 

com a imagem fotográfica da primeira página (figura 12), que ela usa uma roupa diferente, 

uma bijuteria diferente e seu rosto está adornado por mais produtos de maquiagem.  

Como se não bastasse, o texto verbal do enunciado – “Mudamos. Não tão rápido como 

você, mas mudamos”, que explica a ideia da campanha veiculada por O Boticário, contém 

uma figura relacionada à transformação: “mudamos”. O enunciador refere-se à mudança da 

embalagem dos produtos que anuncia, tal que vemos a figura “nova embalagem”. Por isso, 

associamos também a mudança na forma de vida do ator “moça”, cuja aparência também está 

renovada e mais produzida.  

Desse modo, compreendemos que o ator “moça” parece que vai a uma “balada”, 

aonde vai se divertir, aproveitar, “curtir” e, talvez, possa até beijar um garoto (ou garotos!). 

Como já vimos textualizado pelo enunciador de Atrevida na reportagem analisada no item 

anterior, a admissão do “ficar” como prática semiótica amorosa permite que uma garota beije 

outro(s) garoto(s) descompromissadamente sem que isso reflita uma conduta errada. 

Nascimento (2013, p. 166) considera que o texto, geralmente o texto sincrético da 

publicidade, manifesta-se na sua dimensão imagética e verbal impregnado de emoções que 

nos dão a configuração de diferentes tipos de paixão. As paixões simuladas nas cenas 
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enunciativas das publicidades têm por intuito a transformação de um não-querer do 

enunciatário em um dever-querer. Desse modo, as publicidades denotam imposições 

deônticas de uma época que conformam formas de vida, por exemplo, “deve-se ter tal carro, 

viajar por tal companhia aérea, usar tal programa de computador, tal creme, tal absorvente, 

assistir à televisão em tal aparelho etc.” (NASCIMENTO, 2013, p. 166). Nota-se, por 

conseguinte, que o valor desses objetos da paixão é relativo ao uso, pois destinam-se a 

locomover, a agilizar a escrita, a conservar a juventude, a proporcionar conforto, de modo que 

eles presentificam acontecimentos. Contudo, além deste valor pragmático, quando usados 

pelos enunciatários, viabilizam a eles a conjunção com os valores míticos que tais objetos 

representam, ou seja, poder, sucesso, modernidade, beleza, liberdade. Por isso, as estratégias 

publicitárias acrescentam a esse valor prático um valor mítico de realização de um sonho, de 

acordo com o modo de enxergar e estar no mundo. Nas palavras de Nascimento (2013, p. 

166), “ser seduzido por um produto é ser seduzido por uma forma de vida que ele 

proporciona”. 

Destarte, os produtos d’O Boticário têm como valor pragmático a beleza, ou seja, ficar 

mais bonita com a maquilagem, ficar mais cheirosa com o uso da loção perfumada. No 

tocante ao valor mítico, percebemos que se trata de poder promover um estado de euforia, 

quer dizer, de felicidade e de liberdade para que o sujeito moça possa ser o que ela quiser.  

Tendo por base essas considerações de Nascimento (2013, p. 149-168), percebemos 

que o sujeito moça da publicidade dos produtos d’O Boticário encontra-se envolto pelas 

sensações de euforia e liberdade proporcionadas por eles. O sujeito moça apresenta-se à 

enunciatária de Atrevida como um ser extasiado pelo seu próprio corpo. É dessa forma que ele 

presentifica-se, deixa-se ver e relaciona-se com o outro, o que manifesta um regime de 

presença, como aponta Landowski (2004, p. 189): 

 

De fato, o regime de presença no ‘mundo em que vivemos’ comanda o 
regime de sentido segundo o qual, para o sujeito, o mundo pode significar. 
Mas, em compensação, o mundo-objeto é ele mesmo um mundo sensível, 
cujo modo de presença em relação a nós condiciona a maneira como nós o 
vivemos, e, por isso, nosso grau de disponibilidade frente a ele, enquanto 
lugar de emergência potencial de um sentido. 

 

Landowski (2004, p. 189) acrescenta ainda que o contato estésico com diversos tipos 

de produtos que a publicidade revela permite-nos determinar as diferentes formas de vida. 

Além disso, com base na concepção de Fontanille (1993, p. 11) de que a toda forma de vida 

subjaz um estado de alma, isso nos enseja a busca por comportamentos patêmicos 
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demonstrados pelos sujeitos enquanto se relacionam com o objeto proposto ao consumo 

(NASCIMENTO, 2013, p. 163).  

A moça da publicidade dos produtos d’O Boticário experiencia um êxtase de liberdade 

que eles lhe facultam, figurativizado pelo enunciado “Você pode ser o que quiser”. A 

figurativização metonímica do ombro, não mais contendo o antropônimo Daniel tatuado, que 

fora revestido por outro desenho, e de sua face escancarando um belo sorriso revela o bem-

estar que o produto viabiliza e potencializa. Esse sujeito moça está modalizado pelo sentir e 

demonstra em seu próprio corpo a admissão da liberdade de escolha para ser o que quiser, isto 

é, ser feliz.  

Esta publicidade discursiviza uma ruptura da cotidianidade, do comum, da rotina que 

leva à emoção estésica. Para o enunciador de Atrevida, esta publicidade figurativiza a 

experiência sensível de um belo instante, uma forma de vida para a qual a possibilidade de 

estar em conjunção com o inesperado é infinita, pois sua regra é a estesia. Esta forma de vida 

corresponde, então, à forma de vida do simulacro do ator “garota atrevida”.  

Em oposição à estesia, há uma forma de vida anestesiada, que deixa entrever 

implicitamente a vida da garota dos anos 2000. A vivência desse sentir do sujeito moça da 

publicidade está pautada na construção do objeto de desejo da enunciatária de Atrevida, 

denotando seu querer-ser e a possibilidade de se tornar competente para realizar um programa 

narrativo de busca da liberdade de escolha.  

Para as adolescentes que não usam os produtos d’O Boticário e se sentiam tristes até 

então em razão do fim de seus relacionamentos amorosos, a publicidade analisada simula um 

percurso para a alegria e aponta para aquelas que passarem a usá-los que elas poderão usufruir 

de uma vida condizente com a contemporaneidade: ser livre para escolher a forma que ela 

considerar a melhor para se relacionar amorosamente.  

Percebe-se, desse modo, que, para o enunciador do texto desta publicidade, o 

programa narrativo aqui instaurado é, na verdade, um contraprograma às práticas semióticas 

amorosas esperadas após o fim de um relacionamento. O mesmo pode ser compreendido no 

tocante ao enunciador de Atrevida, pois esta publicidade, pautada no regime do 

acontecimento, com a formulação “embora x, y”, “embora solteira, feliz”, vai ao encontro de 

seu posicionamento discursivo. A presença desta publicidade em Atrevida pode ser 

compreendida como um reforço ao seu discurso, que aconselha sua enunciatária a se sentir 

livre para escolher aquilo que lhe faz feliz. 

Nascimento (2013, p. 165) esclarece que “a essas figuras femininas do nível discursivo 

do texto publicitário subjazem categorias lógicas do nível profundo a que corresponde o 
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percurso da morte para a vida”. Por conseguinte, esta publicidade d’O Boticário aparenta a 

interação da moça com um objeto simples de sua rotina. Contudo, elucida uma nova prática 

assumida pelas adolescentes do século 21, ao se relacionaram amorosamente, que modifica o 

querer, o sentir, o fazer e o saber dessas adolescentes, com a identificação de uma nova forma 

de vida pautada na liberdade de escolha visando à sua própria felicidade.  

 

7.2 O príncipe vira sapo e o sapo vira príncipe: o parceiro amoroso do ator “garota 

atrevida” 

 

“As pessoas valem o que vale a afeição da gente, e é daí que mestre Povo 
tirou aquele adágio que quem o feio ama bonito lhe parece”. 
Machado de Assis (1983, p. 147) 

 

Mary Del Priore (2013, p. 100) relata que o amor é considerado “um sinônimo de 

felicidade, esse sentimento é a principal razão pela qual [as mulheres] ocupam o divã. 

Mulheres querem ser amadas”. Lipovetsky (2007, p. 24-25), esclarecendo sobre o 

relacionamento amoroso ao longo dos tempos, ressalta que, conforme houve a regressão da 

prática de imposição de um marido às moças, elas passaram a sonhar com a integração do 

amor com suas vidas conjugais, com o nítido desejo de consumarem mais intimidade nas 

relações privadas, de escutar e falar de amor, de exprimir seus sentimentos. Destarte, “não há 

nenhuma moça que não sonhe estar apaixonada, encontrar o grande amor, desposar o príncipe 

encantado” (LIPOVETSKY, 2007, p. 25). 

Del Priore (2013, p. 100) menciona Bernardo Jablonski que afirma o fato de vivermos 

hoje inseridos numa cultura para a qual o amor e a paixão são extremamente importantes, mas 

com uma característica imprescindível: estarem envoltos em uma visão “hollywoodiana” da 

afetividade. Por esse motivo, há uma maciça doutrinação às jovens que, ao assistirem filmes e 

novelas, ouvirem músicas, lerem jornais e se depararem com diversos anúncios publicitários, 

visualizam o amor como a chave de abertura das portas do paraíso na terra. 

Ainda mais, a historiadora brasileira (DEL PRIORE, 2013, p. 101) aduz que há algo 

que integra esse “pacote”: a ideia de que um dia as mulheres encontrarão um príncipe 

encantado dotado de todas as qualidades da alma gêmea. E acrescenta: “Então viverão felizes 

para sempre, imunes a icebergs como os que afundaram o Titanic! E nada de sapo, que é 

preciso beijar para transformar em príncipe, mas um prontinho: o príncipe prêt-à-porter” 

(DEL PRIORE, 2013, p. 101, grifo do autor).  
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Com base nisso, notamos que a busca pela vivência do amor é assunto constante e 

geralmente mais relacionado ao universo feminino. Para que possam vivenciar tal sentimento, 

consequentemente, as mulheres, então, buscam um parceiro. As análises seguintes dedicam-se 

a demonstrar como está figurativizado o parceiro amoroso do ator “garota atrevida”, pois isso 

também contribui para a configuração de sua forma de vida amorosa. As reportagens que 

examinamos são “O ano do bom menino” (WELTMAN, 1995, p. 56-59), “Ai que vergonha” 

(MERCATELLI, 2004, p. 58-60), “E o sapo vira príncipe” (FERNANDES, 2005, p. 72-73). 

Ainda mais, analisamos um texto publicitário veiculado na edição do mês de julho do ano de 

2008, que não configura o simulacro do ator “parceiro amoroso”, porém figurativiza o 

simulacro do ator “rapaz feio”, cuja figurativização aparece também nos textos analisados das 

reportagens dos anos de 2004 e 2005.   

  

7.2.1 Para uma garota tímida, um príncipe encantado 

 

Na primeira página da reportagem “O ano do bom menino” (WELTMAN, 1995, p. 56-

59), vemos na parte central superior o antropônimo Chris O’Donnell, seguido do título, em 

letras garrafais e capitulares na cor preta, desmembrado da seguinte forma: abaixo do 

antropônimo estão os termos “o”, “ano” e “do”; na parte central, entre o texto verbal, o termo 

“bom”; e, na parte inferior, o termo “menino”. O plano de fundo da página tem a cor laranja e 

o texto verbal tem a cor branca. Na segunda página, visualizamos a imagem fotográfica do 

rosto, dos braços e parte da mão direita de um homem, jovem, de pele branca, cabelos lisos e 

curtos olhos claros, nariz médio e boca pequena. O plano de fundo desta fotografia é preto. O 

olhar deste rapaz está direcionado ao observador. Nas duas páginas seguintes, vemos o 

conteúdo verbal, que é uma entrevista, com letras pequenas e pretas nas respostas e 

alaranjadas, para destacar as perguntas. O plano de fundo de ambas é branco, de modo que as 

páginas receberam bordas na cor laranja. No canto inferior central da terceira página, há outra 

imagem fotográfica, menor e encaixada a espaços do texto. A quarta página também contém 

mais uma foto, que ocupa o lado direito desde a margem superior até a margem inferior. 

Percebemos que essas duas fotografias estão estampadas com a imagem do mesmo rapaz da 

imagem da segunda página, focalizado agora em outros ângulos, sendo que na última página 

seu corpo aparece integralmente. 
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Figura 14 – “O ano do bom menino” 

 

 

A reportagem inicia-se com o direcionamento de uma pergunta à enunciatária: “Você 

já imaginou um príncipe encantado perfeito? É ele!”. Antes disso, na chamada da capa, já 

visualizamos a referência a esta reportagem e quem é o príncipe de quem se fala. A chamada 

tem o seguinte enunciado: “Príncipe encantado existe, sim! O nome dele é... Chris 

O’Donnell”. 



 

Figura 1

Diante disso, percebemos que a construção textual foi baseada na configuração do ator 

“príncipe encantado”, ali figurativizado pela imagem do astro hollywoodiano Chris 

O’Donnell. É comum que a mídia destaque pessoas já conhecidas e admiradas pelo seu 

público-alvo e isso não é diferente no caso de 

enunciatária, vemos ali destacada a imagem desta celebridade norte

Beauvoir (1980, p. 84) já havia afirmado que uma garota “adora 

encantados: atores de cinema cuja fot

Naquela época, o astro americano havia estr

sua imagem foi amplamente veiculada pelas instâncias midiáticas. Considerando isso, o 

enunciador pressupõe que o astro hollywoodiano é um ídolo de sua enunciatária e o seu 

desejo é se deparar com a imagem desta celebridade na revista. Isso quer dizer que, ao 

estampar uma matéria com fotos e reproduzir uma entrevista com Chris O’Donnell, eis aí a 

possibilidade de a enunciatária se aproximar de seu ídolo, ou melhor, “seu” príncipe 

Figura 15 – Capa da Atrevida, ano II, n. 14 

 

Diante disso, percebemos que a construção textual foi baseada na configuração do ator 

“príncipe encantado”, ali figurativizado pela imagem do astro hollywoodiano Chris 

O’Donnell. É comum que a mídia destaque pessoas já conhecidas e admiradas pelo seu 

alvo e isso não é diferente no caso de Atrevida. Com o intuito de atrair sua 

enunciatária, vemos ali destacada a imagem desta celebridade norte-americana. Simone de 

) já havia afirmado que uma garota “adora 

ntados: atores de cinema cuja fotografia pendura em cima da cama”

Naquela época, o astro americano havia estrelado três filmes de sucesso, de modo que 

sua imagem foi amplamente veiculada pelas instâncias midiáticas. Considerando isso, o 

õe que o astro hollywoodiano é um ídolo de sua enunciatária e o seu 

desejo é se deparar com a imagem desta celebridade na revista. Isso quer dizer que, ao 

estampar uma matéria com fotos e reproduzir uma entrevista com Chris O’Donnell, eis aí a 

e de a enunciatária se aproximar de seu ídolo, ou melhor, “seu” príncipe 
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Diante disso, percebemos que a construção textual foi baseada na configuração do ator 

“príncipe encantado”, ali figurativizado pela imagem do astro hollywoodiano Chris 

O’Donnell. É comum que a mídia destaque pessoas já conhecidas e admiradas pelo seu 

. Com o intuito de atrair sua 

americana. Simone de 

) já havia afirmado que uma garota “adora longínquos príncipes 

” . 

lado três filmes de sucesso, de modo que 

sua imagem foi amplamente veiculada pelas instâncias midiáticas. Considerando isso, o 

õe que o astro hollywoodiano é um ídolo de sua enunciatária e o seu 

desejo é se deparar com a imagem desta celebridade na revista. Isso quer dizer que, ao 

estampar uma matéria com fotos e reproduzir uma entrevista com Chris O’Donnell, eis aí a 

e de a enunciatária se aproximar de seu ídolo, ou melhor, “seu” príncipe 
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encantado. Desse modo, o enunciador cumpre o papel temático de ente viabilizador da 

conjunção da enunciatária com o objeto-valor /príncipe encantado/. 

 

Figura 16 – Chris O’Donnell 

 

 

Na reportagem, vemos ainda que, naquele momento, um dos filmes estrelados por 

Chris O’Donnell foi uma adaptação para as “telonas” da história em quadrinhos cujos 
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personagens eram a dupla dinâmica Batman e Robin. O ator de Hollywood havia representado 

Robin e, segundo o enunciador, foi considerado “[...] o Robin mais sexy do cinema” 

(WELTMAN, 1995, p. 56).  

Contudo, no conteúdo da matéria, percebemos que sua imagem não está atrelada à 

imagem sensual refletida pela representação da personagem Robin no cinema. Ante ao título 

da matéria, vemos que as estratégias textuais giram em torno da construção de um efeito de 

sentido para as figuras “bom menino” e “príncipe encantado”.  

Nesse sentido, o enunciador traz em seu texto as figuras “perfeito”, “colecionando um 

sucesso atrás do outro”, “simpático”, “muito bem-comportado”, “nunca se envolveu em 

escândalos”. Tais figuras modelam a imagem do ator “príncipe encantado” e podem ser 

relacionadas à modelagem do parceiro amoroso idealizado pela enunciatária de Atrevida.  

Partindo do pressuposto de que toda garota sonha com um príncipe encantado, o 

enunciador implicitamente transmite a ideia de que a imagem daquele ator hollywoodiano 

pode expressar, como figura humana “de carne e osso”, ainda que ali no papel, o sonho “de 

consumo” idealizado por sua enunciatária. Em outras palavras, a construção figurativa do ator 

“príncipe encantado”, simbolizado pelo ator real Chris O’Donnell, corresponde ao parceiro 

amoroso, objeto de desejo de sua enunciatária para um relacionamento.  

O enunciador traz também alguns relatos biográficos de Chris O’Donnell: ele nasceu 

em Chicago, nos Estados Unidos, é filho de um típico casal americano que vivia no subúrbio 

de Winetka, “um bairro chique de Chicago”, e seu nome verdadeiro é Christopher Eugene 

O’Donnell (WELTMAN, 1995, p. 56). No tocante ao referencial topológico discursivizado 

pelo enunciador, pela presença da figura “bairro chique”, logo a relacionamos à figura 

“nobreza” que, por sua vez, faz parte do imaginário cultural e está presente no campo 

discursivo que se refere às histórias de reis, rainhas, príncipes e princesas.  

Ainda retratando a biografia de Chris O’Donnell, visualizamos o seguinte: 

 

Hoje, ele ainda continua morando na cidade. Não quer saber nem do 
glamour de Los Angeles e nem da sofisticação de Nova York.  
Diferente? Chris é mesmo. Para começar, é um dos astros mais clean da nova 
geração. Formado em Marketing, recebeu há pouco tempo o seu diploma. 
Nunca foi preso, nunca fez terapia, não fuma cigarros (charutos às vezes) e 
não curte drogas. Frequenta missas e namora firme com uma estudante de 
Sociologia chamada Carolina. Até agora, seu passo mais ousado na vida e no 
cinema foi furar orelha e usar um brinquinho no filme Batman Forever.  
[...] a reportagem de Atrevida conversou com Chris O’Donnell [...], e pode 
afirmar que o rapaz é mesmo certinho – e muito, muito simpático 
(WELTMAN, 1995, p. 57-58, grifo do autor). 
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Com base no que é relatado pelo enunciador, podemos, então, depreender as figuras 

que colaboram com a construção da figura do ator “príncipe encantado”, sendo que esta 

construção pode ser relacionada com a configuração do ator que cumpre o papel temático de 

parceiro amoroso da enunciatária.  

Tendo por base que, num primeiro momento, a configuração da forma de vida 

amorosa da garota desta época corresponde a uma acomodação, e já denominamos este ator 

“garota tímida”, vejamos, de acordo com o texto da reportagem analisada, quais figuras 

conformam a figurativização do ator “parceiro amoroso” deste ator “garota tímida”. São elas: 

“príncipe encantado”, “perfeito”, “bem sucedido”, “simpático”, “bem comportado”, “clean”, 

“inteligente”, “namora firme”, “frequenta missas”, “não fuma”, “não curte drogas” e “rapaz 

certinho”. 

Interessante ressaltar o aparecimento da figura “clean” e discutirmos o seu significado. 

O lexema /clean/ pertence à língua inglesa, cujas acepções significam em português “limpo, 

puro”. Encontramos também a acepção “bem proporcionado”, com referência a proporções 

bem alinhadas, bem feitas e harmônicas, como por exemplo, no enunciado “The sculpture has 

very clean lines”, que traduzido para a língua portuguesa quer dizer “A escultura tem linhas 

bem proporcionadas, bem feitas, harmônicas”. 

Nesse sentido, as reproduções fotográficas das imagens de Chris O’Donnell contidas 

em Atrevida remetem-nos à imagem que frequentemente é atribuída à figura de um príncipe 

do mundo real: pele alva, olhos e cabelos claros, traços do rosto harmônicos. Dessa maneira, 

lembramo-nos das imagens dos príncipes Albert de Mônaco e William do Reino Unido, como 

vemos nas figuras 17 e 18. 

Podemos perceber que o cerne do texto desta reportagem está embasado na 

discursivização de uma rotina, com a figurativização do ator “parceiro amoroso” que cumpre 

o papel temático do ser que é um bom moço, um rapaz bem educado, bem aparentado, bem 

nascido e manifesta a construção da isotopia temática da perfeição.  
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Figura 17 – Príncipe Albert de Mônaco 

 

 

Figura 18 – Príncipe William do Reino Unido 
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Figura 19 – Entrevista com Chris O’Donnell 
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Figura 20 – Entrevista com Chris O’Donnell 
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7.2.2 Um príncipe feinho mas simpático está na moda 

 

Mary Del Priore (2013, p. 230) afirma que  

 

A feiura não tem história. Tampouco se escreveu a história da solidão e da 
dor, e de suas consequências mais imediatas. Há séculos, os feios servem de 
bode expiatório a sociedades muito seguras da própria verdade e do discurso 
das elites, que, tal como as nossas nos anos 1920 e 1930, determinavam que 
a beleza era o modelo “sueco”. Hoje, embora o discurso higienista tenha 
desaparecido, continuamos falando em coisas como “patricinhas e 
mauricinhos” [...]. 
 

Dado esse fato, não é comum encontrarmos imagens de seres considerados feios, com 

feições de rosto desarmônicas e aparência não desejável nos veículos midiáticos, pois pensa-

se que tais imagens não serão passíveis de atração aos olhares dos observadores. Contudo, 

notamos que as reportagens “Ai, que vergonha!” (MERCATELLI, 2004, p. 58-60) e “E o 

sapo vira príncipe...” (FERNANDES, 2005, p. 72-73) tentam discursivizar a construção da 

isotopia temática da feiura, ainda que na base da discursivização de uma transformação, quer 

dizer, a construção de um programa narrativo cujo actante garota deve ter como objeto-valor a 

aceitação da aparência do actante garoto feio.  

Vejamos a primeira reportagem (figura 21), cuja construção textual está assim: o título 

está posicionado na parte superior da primeira e da segunda página, com letras garrafais na 

cor rosa. Na primeira página, no canto direito, vemos a imagem de um desenho parecido com 

uma garota, com cabelos num tom azulado amarrado em um rabo-de-cavalo. Suas mãos 

acobertam parte de seu rosto e veste uma blusa curta e uma minissaia, ambas na cor amarela. 

Ao lado desse desenho, visualizamos o texto verbal e a cor rosa claro preenche o plano de 

fundo dessa página. Na segunda página, não há imagens, de modo que só está presente o texto 

verbal, sobre um plano de fundo no mesmo tom rosa claro da primeira página. Na última 

página, vemos o texto verbal aparecer em duas colunas, de modo que, acima da coluna 

esquerda, visualizamos a imagem de um desenho que se parece com um garoto, com cabelos 

espetados na cor rosa, olhos puxados, nariz bem achatado, dentes grandes e tortos que saltam 

para fora da boca, orelhas de abano; veste uma camisa no tom lilás, com a estampa de uma 

figura que se parece com a cara de um rato, cujos olhos, nariz e boca lembram as feições de 

uma caveira; calça larga e empapuçada na cor amarela, tênis vermelho com ponteiras brancas. 

O garoto está com o dedo polegar da mão direita abaixo de uma das narinas, sendo que parece 
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estar a futucar seu nariz. O plano de fundo dessa página é da mesma tonalidade que as duas 

primeiras: rosa claro.  

No caso da construção deste texto, percebemos que a atenção de nosso olhar, após 

termos visualizado o título, volta-se para a imagem do desenho que se parece com uma 

menina, descrita por nós nos parágrafos acima. Esta imagem transmite-nos a sensação de um 

sujeito que cumpre o papel temático de quem está sentindo vergonha. Ainda que seja um 

desenho e não uma representação por fotografia, notamos que o enunciador adota esta 

estratégia textual como tentativa de identificação espelhada de sua enunciatária com o sujeito 

que compõe esta imagem.  

O enunciador introduz seu texto dirigindo-se à enunciatária, advertindo-a para que não 

sinta vergonha no caso de seu namorado não ser um rapaz cuja aparência não é bela. 

Aconselha-a a relaxar, como podemos verificar: “Seu gatinho faz você pagar o maior mico na 

frente dos outros? Relaxe. Existem maneiras mais eficazes para acabar com esse problema do 

que enfiar a cabeça em um buraco” (MERCATELLI, 2004, p. 58).  

No prosseguimento do texto, o enunciador expõe uma situação-exemplo à sua 

enunciatária: pressupondo que ela iniciou um namoro com um garoto e sentiu-se 

envergonhada quando ele apareceu com uma roupa esquisita na primeira festa de família a 

qual vão juntos. Por isso, propõe-lhe um teste com três alternativas à pergunta de como ela se 

sente ao se deparar nessa situação. As alternativas são: a) um monstro; b) um monstro 

horroroso; e c) uma pessoa normal. No caso de ter respondido afirmativamente as respostas 

“a” ou “b”, o enunciador esclarece que a enunciatária não deve se culpar por sentir-se assim, 

dado que isso revela que ela é uma pessoa normal, como vemos: “Ter vergonha de alguém é 

normal e todo mundo já passou por isso um dia, seja com relação à mãe, ao pai, à amiga, ao 

irmão...” (MERCATELLI, 2004, p. 58). 

Além disso, também expõe uma pergunta que parece ser enunciada pela própria 

enunciatária: “E se minhas amigas acharem o Zé o cara mais breguelê do planeta?” 

(MERCATELLI, 2004, p. 58). Nesse momento, notamos que o enunciador passa a cumprir o 

papel temático de amiga de sua enunciatária, ao lhe viabilizar a solução para o seu problema. 

De acordo com o enunciador: “O grande segredo é aprender a conviver com os micos. Seja lá 

qual for o ‘defeitinho’ do seu namorado – da absoluta ignorância em moda à insistência em 

ser um sem-noção de carteirinha –, sempre é possível dar a volta por cima” (MERCATELLI, 

2004, p. 58).  
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Figura 21 – “Ai, que vergonha!” 
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Vemos, depois disso, o enunciador evidenciar os motivos que levam a enunciatária a 

perceber que “está numa saia justa”. Além disso, ele solicita a ela para que tome nota “[...] das 

maneiras de continuar viva, sem vergonha (no sentido literal) e feliz” (MERCATELLI, 2004, 

p. 58), e sugere a adoção de duas condutas: a primeira, uma alternativa mais leve e sensata; a 

segunda para o caso de a primeira alternativa não dar certo, na qual ela deve agir de um modo 

mais drástico e certeiro, pondo um fim “na sua vergonha” (MERCATELLI, 2004, p. 58), o 

que pode ser traduzido como o término do relacionamento. Trocando em miúdos, o 

enunciador confirma: “Em resumo: depois de meia dúzia de micos, você decide. Ignora a 

causa da vergonha ou larga o sujeito de vez” (MERCATELLI, 2004, p. 58).  

Como nos interessamos neste momento em verificar como o enunciador discursiviza o 

desencadeamento da isotopia temática da feiura, vejamos as figuras utilizadas por ele na 

composição textual. Ao enunciar sobre o ator “parceiro amoroso” que cumpre o papel 

temático do “garoto feio”, o enunciador assim se refere a ele:  

 

Feinho, coitado... 
Lucas era muiiito simpático, cheiroso, bem vestido, inteligente, engraçado... 
Todas essas qualidades conquistaram Aline. Mas havia um probleminha: ele 
era assim... meio diferente do Brad Pitt. O menino tinha um nariz enorme, 
sobrancelhas unidas, dentes tortinhos e muita, muita espinha na cara. Sem 
contar que ele era magrelo e tinha um cabelo que... deixa pra lá. Toda vez 
que alguma amiga perguntava sobre o novo namorado, Aline mudava de 
assunto. “Ele é superlegal. Mas onde você comprou essa bolsa?”, dizia ela, 
colocando um ponto final na conversa, sem dar tempo pra outra respirar 
(MERCATELLI, 2004, p. 59). 

 

Vemos que o enunciador fez uso das figuras “simpático”, “cheiroso”, “bem vestido”, 

“inteligente” e “engraçado”. Contudo, também aparecem estas figuras: “probleminha”, “ser 

diferente do Brad Pitt”, “ter nariz enorme”, “ter sobrancelhas unidas”, “ter dentes tortos”, “ter 

muita espinha na cara”, “ser magrelo”, “coitado” e “feinho”. Desse modo, percebemos que há 

uma quebra isotópica da tematização do ator “príncipe encantado”, ao qual é revestido das 

figuras “simpático”, “cheiroso”, “bem vestido” e “inteligente”, como vimos no texto da 

reportagem “O ano do bom menino” (WELTMAN, 1995). Percebemos que, embora as figuras 

utilizadas para a construção do ator “Lucas” possam ser relacionadas à figurativização do ator 

“príncipe encantado”, visualizamos também o surgimento de figuras disfóricas ao retratar 

suas feições. Sendo assim, as figuras “defeitinho”, “ter nariz enorme”, “sobrancelhas unidas”, 

“ter dentes tortos”, “ter muita espinha na cara”, “ser magrelo” e “feinho” conduzem nosso 

pensamento a crer numa aparência cujo aspecto é defeituoso, imperfeito, o que desencadeia a 

construção da isotopia temática da imperfeição. Isso corresponde à figurativização do ator 
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“não príncipe”, como podemos verificar a imagem do desenho que se parece com um garoto, 

presente na última página da reportagem (figura 22). Então, compreendemos também que a 

representação dessa imagem desenhada cria um efeito de sentido de veracidade e pode ser 

correlacionada à figura semiótica humana do mundo real, ou seja, à do ser “de carne e osso” 

que é feio e cumpre (ou pode vir a cumprir) o papel temático de namorado da enunciatária.  

O enunciador ressalta o fato de o ator “Aline”, que cumpre o papel temático de 

namorada do ator “Lucas”, ter entrado em conjunção com o objeto-valor /namoro/ porque 

valorizou a essência, e não a aparência (“Todas essas qualidades conquistaram Aline.”). Desse 

modo, notamos que o enunciador adota como estratégia textual o sobrepujamento da isotopia 

temática da imperfeição à isotopia temática da perfeição. Os enunciados seguintes 

comprovam seu posicionamento:  

 

Você está nessa? 
Plano A: o fofinho é tudo de bom e a faz feliz? Então, diga aos quatro cantos 
do mundo que ele é maravilhoso, legal, interessante... Não o esconda nem dê 
ouvidos para o que suas amigas possam falar. Assim é mais fácil de se livrar 
da vergonha. Lembre-se de que garotos realmente bacanas não aparecem em 
cada esquina e beleza exterior não é a coisa mais importante da vida. 
Principalmente se ele tem milhares de qualidades que você nunca encontrou 
em um protótipo do Orlando Bloom.  
Plano B: se a beleza é realmente fundamental para que a sua felicidade seja 
plena, você tem duas opções. Primeira: dê uns toques de como ele pode 
tratar as espinhas e os dentes tortinhos e indique xampus adequados para o 
tipo de cabelo dele. Só não vale mandá-lo tirar a sobrancelha porque isso é 
duro demais para um homem. Segunda: continue procurando por um 
namorado lindo de morrer e deixe de lado a oportunidade de dividir 
momentos interessantes com o “feinho, porém legal” (MERCATELLI, 2004, 
p. 59). 

 

Diante disso, destacamos o aconselhamento do enunciador para que sua enunciatária 

tenha coragem de assumir a feiura de seu namorado, não dê importância aos julgamentos 

sociais, pois ela deve priorizar sua própria felicidade, como notamos nos enunciados “O 

fofinho é tudo de bom e a faz feliz? Então, diga aos quatro cantos do mundo que ele é 

maravilhoso, legal, interessante... Não o esconda nem dê ouvidos para o que suas amigas 

possam falar” (MERCATELLI, 2004, p. 59). Além disso, os enunciados “se beleza é 

realmente fundamental para que sua felicidade seja plena” e “continue procurando por um 

namorado lindo de morrer e deixe de lado a oportunidade de dividir momentos interessantes 

com o ‘feinho, porém legal’” sustentam o posicionamento do enunciador no que diz respeito à 

proposição de um novo valor à sua enunciatária, o que quer dizer ela poder namorar um 

garoto feio e ser feliz. 
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Figura 22 – “Ai, que vergonha!” 
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 O programa narrativo do texto desta reportagem baseia-se na modalidade concessiva, 

com a formulação “embora x, y”, ou seja, “embora o menino seja feio, ele pode ser seu 

namorado”. Desse modo, percebemos que o enunciador de Atrevida propõe à sua enunciatária 

um contraprograma ao que é valorizado euforicamente pela sociedade atual, que valoriza 

disforicamente os seres que não são dotados de feições harmônicas e perfeitas segundo o 

padrão estereotipado da figura do “príncipe encantado e perfeito”. Também é possível 

compreendermos que a figurativização do feio, com investimento semântico eufórico, denota 

um acontecimento para a época.  

Outra reportagem em que o cerne da discursivização figurativiza uma ruptura é a 

reportagem “E o sapo virou príncipe...” (FERNANDES, 2005, p. 72-73), construída conforme 

descrevemos em seguida.  

O título aparece na cor verde e em letras garrafais na parte superior das duas páginas. 

Na primeira página, abaixo do título, na parte periférica esquerda, vemos o desenho cuja 

figura parece a de um sapo, em tons verde e preto, usando algo que nos parece uma gravata 

borboleta, na cor roxa e acima de sua cabeça há o desenho de um coração também na cor 

roxa. Ao lado direito dessa imagem, vemos a lide da reportagem, em letras pretas e garrafais, 

com o enunciado seguinte: “O garoto não precisa ser o irmão gêmeo do Rodrigo Santoro para 

que vocês vivam um conto de fadas. Sabe por quê? Simples! Os feinhos também têm seu 

charme” (FERNANDES, 2005, p. 72). Abaixo, vemos uma coluna à esquerda, contendo parte 

do texto verbal da reportagem, cujas letras são pretas e garrafais e o plano de fundo é verde. 

Dando-lhes destaque tal como um quadro, vemos linhas pontilhadas em seu contorno na cor 

verde, num tom mais escuro que o plano de fundo. À direita desta coluna, vemos outras duas 

colunas com pequenos textos verbais, nas quais as letras das chamadas estão num tom rosa e o 

restante do texto verbal em letras pretas. Também vemos linhas verdes e pontilhadas 

contornando tais colunas. Na segunda página, no canto esquerdo superior, ao lado dos termos 

que compõem o título da reportagem, vemos uma imagem desenhada, parecida com a figura 

de um sapo, em tons verde e preto, portando uma gravata borboleta roxa e, sobre sua cabeça, 

visualizamos a imagem de um objeto parecido com uma coroa, na tonalidade roxa. Quatro 

quadros com linhas pontilhadas verdes, contendo pequenos textos verbais, estão dispostos 

nesta página, dois à direita e dois à esquerda, de modo que, numa posição concêntrica em 

relação aos quatro quadros, há duas imagens desenhadas parecidas com dois sapos. Acima da 

cabeça de ambos os sapos, vemos imagens de dois corações roxos. O desenho da esquerda 

tem tom esverdeado claro, com pintas rosa e acima dos olhos vemos dois laços rosa 

prendendo pequenos fios que se parecem com fios de cabelos. O desenho da direita tem tom 
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verde escuro, com pigmentação mesclada preta na altura das bochechas e suas pintas são 

vermelhas. O plano de fundo das duas páginas é branco, sendo que, na primeira página, 

vemos as imagens de três objetos que lembram uma coroa e estão sobrepostas ao título e aos 

quadros posicionados à direita. Na segunda página, visualizamos duas imagens de objetos 

também parecidos com uma coroa, uma menor sobreposta ao título, e outra menor sobreposta 

aos quadros e às imagens desenhadas dos sapos.  

Ao nos depararmos com o título, “E o sapo vira príncipe”, imediatamente remetemo-

nos à história do conto maravilhoso do sapo que promete pegar a bola de uma princesa, caída 

num poço, em troca de um beijo. A princesa aceita o trato, mas não o cumpre, de modo que o 

sapo vai ao castelo onde ela mora e exige o combinado. O beijo somente acontece após o rei 

obrigá-la a cumprir com sua palavra e, para surpresa de todos, num passe de mágica, o sapo 

torna-se um príncipe. A princesa e ele se casam e os dois vivem felizes para sempre.  

É nesse sentido que o enunciador constrói o texto desta reportagem, de modo que o 

enunciado verbal do quadro inserido na primeira página, cujo plano de fundo é verde, conta-

nos a seguinte história: 

 

O Beto bem que poderia ser o príncipe da Ana, pois era lindo. Mas, já no 
primeiro encontro, quanta decepção! O menino só enxergava o próprio 
umbigo, não estava nem aí para ela nem ligou no dia seguinte. Vendo Ana 
tão triste, Pedro, um amigo dela, resolveu se aproximar. É verdade que ele 
não lembra o Rodrigo Santoro nem a olhos míopes. É magrelo, esquisito e 
tem espinhonas. Em compensação, tem um bom papo, é gentil, inteligente... 
E não é que, conversa vai, conversa vem, Ana se apaixonou pelo Pedro, o 
“sapo” da história! Piração? Não! Ela percebeu que todo príncipe tem um 
pouco de sapo e sacou que namorar o feinho tem suas vantagens 
(FERNANDES, 2005, p. 72). 

 

Percebe-se, diante da história enunciada, que o enunciador tem a intenção de 

discursivizar disforicamente a figura “príncipe”. O ator “Beto” figurativiza este ser que pode 

cumprir o papel temático de namorado, porque ele é lindo. No entanto, no nível da aparência, 

pode até cumprir o papel temático de um príncipe, mas, no nível da imanência, ele não 

cumpre o papel temático de um bom moço, bem educado e simpático. A presença das figuras 

“poderia ser o príncipe da Ana”, “era lindo”, “quanta decepção”, “só enxergava o próprio 

umbigo”, “não estava nem aí para ela”, “nem ligou no dia seguinte” e “todo príncipe tem um 

pouco de sapo” confirmam esta valorização disfórica e, sendo assim, fica evidente o 

posicionamento do enunciador, ao advertir sua enunciatária de que ele não é nada 

“encantado” ou “perfeito”, e não pode cumprir o papel temático do parceiro amoroso de sua 

enunciatária. 
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Figura 23 – “E o sapo virou príncipe” 
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Figura 24 – “E o sapo virou príncipe” 
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Nesse sentido, o enunciador salienta o fato de o ator “Ana” ter descoberto que namorar 

um garoto feio é uma atitude que lhe favorece, como notamos a presença da figura “Ana 

sacou que namorar o feinho tem suas vantagens”. Percebemos, então, ser exaltada em sua 

discursivização a valorização eufórica da figura “sapo”, de modo que o enunciador passa a 

enumerar para a enunciatária as vantagens de namorar um garoto feio.  

No tocante às figuras que denotam o privilégio de se namorar um garoto feio, temos: 

“namorar um fofo assim é ótimo”, “o feinho não chama atenção à primeira vista”, 

“dificilmente uma garota vai se jogar pra cima de um menino assim”, “a feiura é passageira”, 

“aquele sapinho pode colocar muito príncipe no chinelo”, “ele é mais romântico”, “ele vai 

aceitá-la do seu jeito”, “não cobra que a namorada seja magrinha e não tenha celulite”, “é 

feinho mas beija bem” e “ele tem muito para oferecer”.  

Importante discutirmos a presença da figura “é feinho mas beija bem”, pois, 

considerada junto ao título, cria o efeito de sentido que nos faz remeter à história do conto 

maravilhoso do sapo que vira príncipe. Lembramo-nos de que, no conto, para que o actante 

sapo entre em conjunção com o objeto-valor /príncipe/, todavia, ele precisa antes entrar em 

conjunção com o objeto-valor /beijo/. Não obstante, encontramos também desenhos de 

objetos que estão relacionados ao campo discursivo deste conto, tais como as imagens de 

desenhos que se parecem com sapos e as coroas sobrepostas aos textos verbais.  

Notamos também que o enunciador posicionou estrategicamente, aos lados direito e 

esquerdo do título, as imagens de dois sapos, sendo que, na primeira página, há um coração 

sobre sua cabeça. Contudo, na imagem posicionada no canto superior da segunda página, 

vemos sobre a cabeça da figura “sapo” um objeto parecido com uma coroa. Notamos, ainda, a 

semelhança nas duas imagens no que se refere às linhas traçadas, nas cores e nas gravatas, 

pois, nas duas imagens, as gravatas têm o mesmo formato e a mesma cor. Podemos concluir 

que se trata da mesma figura “sapo”, mas que, inicialmente cumpre o papel temático de um 

sapo comum, ao passo que, na segunda página, cumpre o papel temático do sapo que recebeu 

uma coroa e se tornou príncipe, apesar de não perder a aparência de um sapo.  

No tocante às proposições da semiótica plástica, na dimensão cromática, visualizamos 

o uso reiterado da cor verde, aqui associada à cor da pele do sapo, ser existente no mundo 

natural, e, para muitas pessoas, o contato com a pele do sapo causa repugnância, asco, nojo. 

Desse modo, esta figura foi relacionada ao sujeito homem cuja aparência imperfeita, 

desarmônica e feia causa essa mesma sensação. Isso colabora com a construção da figura do 

ator “parceiro amoroso” que cumpre o papel temático de um sujeito cujas feições físicas não 

são harmônicas, perfeitas. 
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Notamos que a cor roxa foi utilizada para a composição do objeto parecido com uma 

coroa. Conforme Barros (2012, p. 87) esclarece, o significado desta cor está relacionado com 

a nobreza. Ao visualizarmos a figura “sapo” no campo discursivo dedicado à temática 

“parceiro amoroso”, associando tal figura à figura “não príncipe”, e, então, nos depararmos 

com a brusca introdução da figura “coroa” relacionada às figuras “sapo” e “não príncipe”, 

percebemos uma quebra isotópica neste programa narrativo: o actante sapo está em conjunção 

com o objeto-valor nobreza e transforma-se assim num actante príncipe. 

Destarte, também é possível relacionarmos a figura “sapo” à figura “feio” e, então, 

compreendemos que o enunciador discursiviza a consideração de uma nova rotina para o ator 

“garota atrevida”: o ator “garoto feio” pode cumprir o papel temático de um príncipe, pois, 

apesar de não ser “perfeito”, ela pode assumi-lo como seu parceiro amoroso.  

Percebe-se, então, que o enunciador construiu seu texto tendo por base um programa 

narrativo cujo mote é o inesperado, próprio do regime do acontecimento, propondo a 

realização do irrealizável, condizente com a modalidade concessiva. 

Basicamente, ao analisarmos as matérias com a temática do parceiro amoroso da 

garota atrevida, percebemos que a forma de vida da garota tímida está centrada na rotina, de 

modo que seu dever é realizar um programa de busca do namoro como fizeram as princesas 

dos contos de fadas: ter como parceiro amoroso um príncipe perfeito e com ele ser feliz para 

sempre. Em contrapartida, a garota atrevida renega o percurso da modalidade implicativa, 

próprio do regime da rotina, para instaurar um contraprograma que é algo considerado um 

acontecimento para a época: assumir um namorado feio, mas simpático e ser feliz com sua 

escolha. 

 

7.2.3 Uma garota atrevida e um selvagem na motocicleta: o “feio” na mídia é um 

acontecimento 

 

O discurso publicitário, para Volli (2003, p. 41), sempre que produzido, deixa 

implícito em seu anúncio que falará de algo, com um intuito específico para isso: exaltar os 

valores da marca e levar-nos à aquisição de um produto ou à adoção de um comportamento. 

Vemos, então, ainda segundo Volli (2003, p. 41), a construção de uma cena publicitária que 

nos contará uma história divertida ou um exemplo instrutivo, nos mostrará uma imagem 

sensual etc. O enunciador de um texto publicitário exibirá uma série de dados objetivos, 

pedindo nossa cumplicidade com vistas à modificação de nossa atitude perante o tema 

publicitado. 
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Pautados neste pensamento de Volli (2003), norteamos nossa reflexão para analisar o 

texto publicitário (figura 25) que encontramos em um exemplar de Atrevida do ano de 2008. 

Esta publicidade não veicula somente o posicionamento da marca de roupas Wattz, como 

também demonstra o posicionamento do enunciador da revista.  

Desse modo, é sob a dimensão do estético que um texto publicitário produz o belo, 

invocando o enunciatário para a dimensão sensível e, do encontro do sujeito com seu objeto, 

traz à tona sensações emocionais. É possível assim dizer que dessa manifestação subjaz a 

consideração do bom de uma época, conforme esclarece Nascimento (2013, p. 162).  

Para a marca Wattz, o intuito de sua publicidade é manifestar essas sensações em seu 

público consumidor e fazê-lo agir no sentido de fazê-lo ser consumidor desta marca. Contudo, 

considerando o fato de que esta publicidade aparece veiculada em Atrevida, tomamos por 

base o discurso do enunciador deste periódico, veiculado implicitamente pela publicidade 

quando relacionada com os textos das reportagens “O ano do bom menino” (WELTMAN, 

1995) e “Ai que vergonha” (MERCATELLI, 2004) e “O sapo virou príncipe” 

(FERNANDES, 2005). Destarte, o rapaz “feio” não aparece somente nos textos das 

reportagens, como também neste texto publicitário. 

O sujeito moça da publicidade da marca de roupas Wattz apresenta-se para nós como 

um sujeito em êxtase com seu próprio corpo, encantada pela aventura e pela liberdade 

proporcionadas pelo produto. Nesta publicidade, a moça usa roupas da marca Wattz e vive um 

momento único, um êxtase de prazer, aventura e liberdade: passeia de moto pelas ruas de uma 

cidade na companhia de um rapaz. A figurativização do prazer, da aventura e da liberdade 

corresponde a este ato de passear com um rapaz, que nos parece um amigo ou, até mesmo seu 

namorado.  

O casal da publicidade parece fazer um passeio, numa rua de uma grande cidade, onde 

vemos ao fundo vários edifícios com luzes acesas. Ao lado direito da página, vemos uma 

construção com pilares que lembra um viaduto. A rua pela qual passam parece ser uma 

avenida. A moça está atrás do rapaz, na garupa da moto, mas não está sentada, parece que 

apoia seus pés sobre o veículo automotor, aparenta estar levantada, com braços dispostos em 

linha reta e oblíqua. Sua expressão é de alegria ao parecer vivenciar um momento que lhe 

causa prazer e liberdade: uma aventura na “selva de pedra”. Esta aventura vivenciada pelo 

casal é figurativizada pelo veículo automotor, objeto cuja função é poder levá-los aonde 

quiserem. O veículo é uma motocicleta, com guidões e farol grandes e seu modelo remete aos 

antigos modelos das motocicletas dos anos de 1950. O logotipo da marca Wattz recebeu a 

estilização de um guidão de uma motocicleta com farol ao centro, onde dentro dele vemos a 
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imagem parecida com a figura desenhada de um macaco. O logotipo está situado ao pé da 

página, centralizado à frente da moto.  

A moça tem cabelos loiros, compridos, levemente ondulados, seu rosto tem feições 

delicadas e consideradas esteticamente harmônicas, lábios carnudos, dentes alinhados e corpo 

magro; veste blusa vermelha e preta da marca Wattz. O rapaz que dirige a moto tem os pés 

erguidos ao alto, deixando à mostra a sola de seus tênis. Veste calça jeans, camisa xadrez, 

camiseta estampada por baixo e um colar prateado de argolas médias e grossas. Com as mãos 

sobre os guidões, parece-nos que o rapaz conduz o veículo em alta velocidade. 

Os braços do rapaz da moto são iguais ao de um homem do mundo real, contudo, as 

feições de seu rosto (figura 26) apresentam-se para nós de maneira diferente, se compararmos 

com as feições encontradas na reportagem “O ano do bom menino” (WELTMAN, 1995) 

(figura 27). Seu cabelo é comprido e tem aspecto áspero, com fios grossos, as linhas de 

expressão em sua testa dão mais profundidade aos olhos, que se ressaltam e se parecem com 

duas bolas de vidro, o nariz é grande, achatado e as narinas são abertas em formato parecido 

com uma vírgula (o acento gráfico), os dentes são tortos, os lábios são finos, os arredores da 

boca parecem inchados, o cavanhaque é pequeno, cujos fios têm a mesma espessura que os 

fios dos cabelos. Tais feições denotam-lhe uma aparência selvagem, animalesca, de modo que 

nos lembramos da caracterização dos personagens da refilmagem de “Planeta dos macacos” 

(BURTON, 2001), como podemos verificar nas figuras 28 e 29.  

O aparecimento desta imagem num texto publicitário em Atrevida pode causar a 

sensação de estranhamento, pois, como bem disse Del Priore (2013, p. 230), a feiura não tem 

história. Não é comum as mídias retratarem seres feios, com feições desarmônicas e aspecto 

grotesco, de modo a figurarem um texto como seres cuja estética é a referencial, a desejável.  

Landowski (2005, p. 27), ao discutir sobre a relação de sujeitos com outros sujeitos 

e/ou objetos, de modo que os sujeitos são afetados pelo contágio, também discute a questão 

do desejável. Para o autor (LANDOWSKI, 2005, p. 27), “é o bom senso que parece querer 

que comecemos a ‘desejar’ tão logo nos aconteça encontrar em nosso caminho alguma coisa – 

ou melhor, com certeza, alguém – de ‘desejável’”. O semioticista (LANDOWSKI, 2005, p. 

27) ainda esclarece que, no plano das relações entre corpos-sujeitos, deve haver também uma 

espécie de aprendizagem do desejável, não de ordem pragmático-retórica, mas sim de ordem 

anatomo-estética. E acrescenta que 

 

Esse aprendizado se efetua quase sem saber, banhados que somos num fluxo 
de imagens edificantes que praticamente em nenhum momento cessam de 
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nos ensinar o que faz com que um corpo possa, ou deva, no contexto social e 
cultural que é o nosso, ser reconhecido como desejável (LANDOWSKI, 
2005, p. 27). 

 

Figura 25 – Texto publicitário da marca Wattz
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                   Figura 26 – O selvagem                                       Figura 27 – O bom menino 

  

 

                  Figura 28 – Rapaz                                            Figura 29 – Macaco 

          

                                                                                                                                                                                                                                                          

Essa estética social do corpo nos é proposta (ou imposta), segundo Landowski (2005, 

p. 29), pelo discurso midiático e publicitário, onde vemos modelos de ordem anatômica, 

fisionômica, cosmética e indumentária, de modo que esses critérios da “desejabilidade” 

apresentados para nós cumprem uma função dupla. Primeiramente, eles nos propiciam o 
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reconhecimento do que outrora eram vulgarmente chamados de “iscas” de um corpo dado à 

visão. A segunda função reside no fato de que esses corpos-sujeitos são, ao mesmo tempo, 

considerados como normas de referência para modelagem dos corpos e fornecem a base de 

todo um comércio, “com cuja ajuda presume-se efetuar a transformação programada do corpo 

próprio em imagem para o outro, em ‘corpo-objeto’ construído artificialmente (e 

indefinidamente reconstruir) em vista de novas avaliações, ou reavaliações” (LANDOWSKI, 

2005, p. 28).  

Pode-se afirmar que o ser humano é um sujeito que se apaixona por aquilo que lhe é 

colocado como belo. No estudo analítico das paixões, Lombardo (RALLO DITCHE; 

FONTANILLE; LOMBARDO, 2005, p. 182) salienta que a paixão pelo belo tem o caráter de 

mudar as normas da beleza em valores, no momento em que emerge de onde as regras 

aparentam ser vazias ou cedem lugar para o brilho que põe em relação o sujeito com o objeto.  

Ante o exposto, pode-se dizer que o belo agrega todas as qualidades e valores 

estéticos, que vão do sublime ao grotesco, do trágico ao cômico. Ainda mais, Lombardo 

(RALLO DITCHE; FONTANILLE; LOMBARDO, 2005, p. 182) ressalta que o belo 

moderno inclui variados tipos de beleza, não sendo possível separar da paixão aquilo que leva 

o artista ou o público ao objeto. A semioticista italiana (RALLO DITCHE; FONTANILLE; 

LOMBARDO, 2005, p. 182) aduz ainda o fato de o belo moderno ser universal e relativo, 

sendo que é universal enquanto elemento correspondente a um movimento intenso da alma 

humana em todos os lugares e tempos; é relativo, pois dependente de circunstâncias que o 

cercam.  

Diante disso, as feições zoomorfizadas do rosto do rapaz da publicidade (figura 25) 

figurativizam a hiperbolização do feio e sugerem, nesta publicidade, o desencadeamento da 

isotopia da feiura. No nível narrativo, o programa proposto pelo enunciador da publicidade é 

desempenhado pelo actante moça, acompanhada de um rapaz feio que, no nível discursivo, 

cumpre o papel temático do sujeito que é simpático e educado. 

A presença dessa imagem retratada na figurativização do rapaz da propaganda 

publicitária pode ser compreendida como uma ruptura aos ditames anatômicos e fisionômicos 

preconizados como desejáveis pela sociedade atual. Em outras palavras, a imagem de um 

rapaz feio, ainda que apareça hiperbolizada no texto da publicidade, configura aqui um 

acontecimento, pois é um contraprograma proposto pelo enunciador da publicidade, 

modalizado pela concessividade, ou seja, o operador discursivo que dá a tônica a este texto é a 

formulação “embora x, y”: “embora o rapaz seja feio, ele pode se tornar desejável”. 
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Por conseguinte, para o enunciador de Atrevida, com relação às práticas semióticas 

tradicionais, trata-se também de um contraprograma, baseado no regime do acontecimento, 

cujas novas práticas semióticas revelam o projeto de vida de um sujeito para o qual estar 

conjunto do inesperado reflete o fato de a estesia ser sua regra. Isso corresponde, então, à 

forma de vida da garota atrevida. 

Já foi dito aqui que não nos debruçamos sobre o produto anunciado em questão, mas 

sim sobre o efeito de sentido que esta publicidade cria quando considerada como parte 

integrante do todo da revista. Não se trata, neste caso, de analisar a exposição de um produto, 

mas sim a de um corpo-sujeito com função objetal, que se apresenta para nós como um 

modelo-manequim na vitrine de uma loja.  

Considerando o texto desta publicidade juntamente com as reportagens “O ano do bom 

menino” (WELTMAN, 1995), “Ai que vergonha” (MERCATELLI, 2004) e “O sapo virou 

príncipe” (FERNANDES, 2005), percebe-se que o enunciador de Atrevida tem o intuito de 

propor à sua enunciatária um novo valor fisionômico que também pode ser considerado belo. 

A publicidade em questão retrata a ideia de que a conjunção com o objeto-valor felicidade não 

é condizente só aos seres dotados de feições harmônicas, ou seja, os bonitos e perfeitos, mas 

também aos dotados de feições não harmônicas, concebidas como imperfeitas, isto é, os feios 

e imperfeitos. 

No tocante a essas considerações, Nascimento (2013, p. 162) aduz que 

 

De fato, o texto publicitário distingue-se dos demais por trabalhar sempre e 
principalmente tendo em vista uma forte axiologia. Para tanto, usa ricas 
estratégias narrativas verbais e visuais, estruturas retóricas articuladas, de 
modo a valorizar positivamente objetos (produtos, serviços, marcas) e 
comportamentos que se encontram no mundo natural. Há, então, nesse tipo 
de texto, uma hiperbolização tanto do componente estético – o produto deve 
ser belo – e do componente ético – ele deve ser bom – e do componente 
estésico – ele deve ser sentido como belo e bom por um determinado 
enunciatário que retém uma forma de vida.  

 

No caso desta propaganda publicitária, quanto ao componente estético, as feições do 

sujeito rapaz são desarmônicas e sua aparência lembra a de um “selvagem”, mas tais feições 

passam a ser consideradas aceitáveis e desejáveis. No que diz respeito ao componente ético, é 

um corpo-sujeito que cumpre o papel temático do ser que é um bom moço, educado e 

simpático. Quanto ao componente estésico, desse modo, este corpo-sujeito é sentido pela 

enunciatária como bom e belo, por isso pode estar em sua companhia, com quem ela desfruta 

de momentos prazerosos. A enunciatária, então, pode reter para si esta nova axiologia, como 
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uma nova prática semiótica que determina sua nova forma de vida: a de uma garota ousada, 

corajosa, atrevida, que se importa com sua liberdade e sua felicidade.  

A presença de sujeitos presumidos pelo enunciador da revista como objetos de desejo 

da enunciatária denota o querer-ser da garota dos anos 2000, que vive esse mesmo sentir da 

moça da publicidade: a ousadia e o atrevimento para estar acompanhada de um rapaz feio, 

mas simpático. Esse sujeito moça da publicidade também figurativiza a possibilidade de a 

enunciatária adquirir competência para concretizar um programa narrativo de busca da sua 

liberdade, da sua felicidade.  

A ancoragem da imagem fotográfica viabiliza à enunciatária a ilusão de realidade, de 

modo que persuade o seu crer na fidedignidade da cena e pode sentir-se vivenciando a mesma 

experiência vivida pela moça da publicidade. A ancoragem espacial figurativizada pelo 

espaço exterior de uma grande cidade também reforça a veridicção da cena e soa como um 

diálogo travado entre enunciador e enunciatária, um aconselhamento para que ela não se sinta 

envergonhada por estar na companhia de um rapaz feio, para que não se importe com as 

opiniões alheias.  

Esta publicidade instaura, desse modo, a ruptura do comum, da rotina, que leva à 

emoção estésica diante da presença do sujeito rapaz cujas feições não são consideradas 

desejáveis. No entanto, é ela que passa a configurar a imagem do belo para a moça da 

publicidade. Além disso, esta publicidade figurativiza, para o enunciador de Atrevida, a 

experiência sensível de um momento belo, de uma forma de vida de um sujeito para o qual a 

conjunção com o inesperado é a sua regra e, desse modo, conforma a forma de vida do 

simulacro do ator “garota atrevida”.  

 

7.3 Ora “Ela e ela”, ora “Eu + ela”: a parceira amorosa do ator “garota atrevida”   

 

Os anos 60 foram marcados por eclosões de movimentos sociais, inclusive o de 

homossexuais na Europa e nos Estados Unidos, que lutaram por seus direitos, reivindicando o 

reconhecimento da homossexualidade como orientação sexual. Atualmente, estudiosos da 

psicologia conceituam a homossexualidade em função do gênero, pois ela ocorre quando um 

homem ou uma mulher sente atração ou afeto por alguém do mesmo sexo e relacionam-se 

física e emocionalmente.  

Em pleno século 21, o assunto ainda é considerado um “tabu” social, de modo que, no 

caso de mulheres homossexuais, nota-se que elas padecem de marginalização por carregarem 

o fardo duplo de serem mulheres e sentirem-se atraídas por outra mulher. Percebe-se que o 
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preconceito social em relação à homossexualidade gera resultados negativos como 

consequências, ensejando o reforço à condição clandestina, ou seja, ainda é complicado para 

uma mulher assumir perante a sociedade a sua homossexualidade. No entanto, vemos que em 

nossa atualidade o assunto ganha espaço para discussão, apesar de uma tímida manifestação 

nos meios midiáticos.  

Ao verificarmos como o enunciador de Atrevida constrói a figura do ator “parceiro 

amoroso”, deparamo-nos também com os textos Ela e ela (2005) e Eu + ela (TREVISAN, 

2009), que corroboram com a construção figurativa do ator “parceira amorosa” da garota 

contemporânea. Nesse sentido, discorremos a seguir nossa análise.  

 

7.3.1 Ela e ela, não eu 

 

Na reportagem veiculada no ano de 2005, cujo título é Ela e ela, temos a seguinte 

construção textual: na parte superior da primeira página (figura 30), encontramos o enunciado 

“Dúvidas sobre homossexualidade ficam, em geral, bem guardadinhas. Está aqui uma ótima 

oportunidade de resolvê-las”, que funciona como lide da reportagem. Logo abaixo, numa 

posição mais central, escrito em letras garrafais, na tonalidade rosa, vemos o título. Em 

seguida, aparece o enunciado 

 

Pode ser que você já tenha se pegado pensando se uma garota representa 
mais do que uma amizade para você... Enfim, é natural que haja fantasias, 
curiosidades, ou até vontade de experimentar um beijo – às vezes, por pura 
farra. ‘A adolescência é uma fase de descobertas relacionadas à sexualidade, 
e tanto meninos como meninas se perguntam sobre sua identidade sexual’, 
explica o psicoterapeuta Moacir Costa, de São Paulo, SP. Convidamos o 
especialista a responder perguntas enviadas por leitoras – quem sabe podem 
ajudar você.  

 

Na parte inferior, vemos a figura de pés calçados com um tênis cor de rosa pink, com 

os cadarços desamarrados, que estão sendo pisados por outros pés calçados com um tênis nas 

cores vermelha e cinza. Em ambos os cantos periféricos da página, vemos a imagem de duas 

peças do vestuário que se parecem com calças femininas, na cor rosa, numa tonalidade muito 

pálida. Vemos também que uma das calças tem a barra com babados, sendo que a outra é 

revestida por estrelas costuradas por cima dessa peça do vestuário. O fundo da página está 

revestido pela cor rosa claro.  
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Figura 30 – “Ela e ela”
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Diante desse texto, com base nos preceitos da semiótica plástica, passemos à análise 

das dimensões topológicas, eidéticas e cromáticas. 

Na dimensão topológica, a fotografia da página inicial (figura 30) revela-nos a 

categoria semântica /alto vs. baixo/, que se relaciona com a categoria plástica /cabeça vs. pés/. 

No quadrado semiótico, essa oposição formal fica assim representada:  

 

      ALTO            vs.           BAIXO 

cabeça/rosto                       pés 

 

A figura “pés”, neste caso, faz com que nos remetamos à figura “tênis”, que por sua 

vez nos faz lembrar da figura “sapato”. De acordo com o imaginário social, uma mulher 

homossexual é denominada “sapatão”. Este termo é comumente usado para se referir 

depreciativamente às mulheres cuja orientação sexual é voltada para a afeição por pessoas do 

mesmo sexo. 

Ainda no que se refere à dimensão topológica, percebemos que a imagem presente no 

texto sugere-nos que a fotografia pode ter sido tirada num local parecido com um estúdio 

fotográfico. Parece-nos que as garotas que estampam a fotografia estão num ambiente 

interior, por isso estão protegidas dos riscos e ameaças reveladas em forma de preconceito 

quando em convivência com outros seres no mundo exterior. A categoria plástica /interior vs. 

exterior/ está em relação com a categoria semântica /proteção vs. ameaça/, cuja 

esquematização no quadrado semiótico fica assim disposta:  

 

INTERIOR       vs.       EXTERIOR 

proteção / segurança             ameaça / risco 

 

Para o imaginário de nossa sociedade contemporânea, o relacionamento afetivo deve 

acontecer entre seres de sexo oposto. Os seres cujo relacionamento não se adequar a essa 

condição são passíveis de preconceito social. Ainda mais, parece-nos que, em se tratando de 

mulheres homossexuais, o preconceito é mais intenso, porque, além de serem mulheres, são 

homossexuais e, devido a esse comportamento social intolerante, elas hesitam em assumir sua 

orientação sexual perante a sociedade, em face do receio de serem discriminadas.  

O efeito de sentido gerado por essa relação semissimbólica sugere-nos que a revista 

parece funcionar como um espaço onde as enunciatárias podem se sentir seguras para expor 

suas dúvidas quanto à sexualidade. Isso se comprova pela presença do enunciado: “Dúvidas 
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sobre homossexualidade ficam, em geral, bem guardadinhas. Está aqui uma ótima 

oportunidade de resolver algumas delas.” 

Quanto à dimensão eidética, visualizamos na segunda página que compõe a 

reportagem (figura 31) a predominância de formas circulares, representadas por imagens que 

nos remetem a flores. Nelas estão contidas as perguntas feitas pelas leitoras e as respostas 

dadas a elas pelo psicoterapeuta. Para o imaginário social, a figura “flor” está associada ao 

universo feminino. O enunciador dispôs-se dessa estratégia enunciativa para criar um efeito 

de sentido de feminilidade e refutar a ideia de masculinidade, de forma que o imaginário 

social considera estereotipado o comportamento de uma mulher homossexual tal qual o 

comportamento masculino, inclusive no jeito de vestir.  

A presença do enunciado “É verdade que toda lésbica tem jeito masculino? Conheço 

uma garota que, embora não pareça, gosta de garotas. Ela mesma me disse isso” elucida esse 

pensamento e comprova-nos que, ao compor o texto com figuras referentes ao universo 

feminino, o enunciador discursiviza uma nova axiologia para sua enunciatária, ou seja, nem 

toda mulher homossexual veste-se e comporta-se tal qual um homem.  

A análise da dimensão cromática também demonstra-nos o mesmo efeito de sentido de 

feminilidade, tendo em vista que visualizamos a predominância de nuances de rosa claro. 

Segundo Barros (2012, p. 88) nos esclarece, numa associação do uso reiterado das cores na 

sociedade e na cultura, foram criadas relações simbólicas entre expressão e conteúdo, de 

modo que a cor rosa tem o significado de feminilidade, romantismo e fragilidade.  

A composição textual apoiada no monocromatismo da cor rosa permite-nos associá-la 

ao feminino e isso nos sugere um efeito de sentido de fragilidade, delicadeza e inocência. Por 

conseguinte, as figuras “frágil”, “inocente” e “delicada” também podem conformar a forma de 

vida do simulacro do ator “garota homossexual”. 
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Figura 31 – “Ela e ela” 
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7.3.2 Ela + eu? Sim! 
 

Outra reportagem que analisamos foi intitulada Eu + ela (TREVISAN, 2009) (figuras 

32, 33, 34 e 35), com veiculação no ano de 2009. Vemos que o enunciado “Se eu beijar minha 

amiga na boca é porque sou lésbica? O que posso fazer para gostar de meninos?” ocupa a 

posição superior da página e foi escrito com letras brancas. A posição central é ocupada pela 

imagem das mãos de duas garotas, ambas entrelaçadas pelo dedo mínimo. Mais abaixo, está o 

enunciado que funciona como título da matéria, Eu + ela, escrito em letras e símbolo brancos, 

contornados de uma nuance rosa chá, cujo tamanho, em relação aos demais enunciados, é 

visivelmente maior, para dar destaque. Em seguida, ocupando a posição inferior e situado no 

canto direito da página, está o enunciado “Perguntas assim não param de chegar na redação. 

Por isso, a gente resolveu discutir esse assunto...”. Ainda vemos ocuparem as posições 

periféricas da página as imagens de partes do corpo de duas garotas (tronco e pernas), que 

vestem saia, short jeans, blusa rendada branca, camiseta xadrez com a barra colocada para o 

lado de dentro da calça. Nas mãos, vemos que uma delas tem as unhas pintadas de amarelo e 

usa um anel prateado, parecido com uma aliança; a outra está portando duas pulseiras no 

pulso e também usa um anel prateado parecido com uma aliança. 

Ainda tendo como arcabouço teórico os preceitos da semiótica plástica, tratemos da 

análise das dimensões topológica, eidética e cromática desta segunda reportagem.  

Na dimensão topológica, verificamos o posicionamento dado às imagens das partes 

dos corpos (figura 32): as mãos ocupam a região central da página, ao passo que as pernas e 

os troncos das garotas ocupam as posições periféricas da direita e da esquerda. Então, a 

categoria semântica /central/ opõe-se à /periférico/, ao passo que a categoria plástica /mãos/ 

opõe-se à /pernas/, /tronco/. Essa categoria recebe a seguinte esquematização na categoria: 

 

CENTRAL            vs.           PERIFÉRICO 

   mãos                                 pernas/tronco 

 

Ao visualizarmos o ambiente (figura 32) figurativizado no texto desta reportagem, 

notamos as nuances de matizes verde e marrom que nos lembram árvores e vários pontos 

circulares brancos que sugerem a presença de claridade, de luz natural, de iluminação diurna 

pelos raios solares. O cenário está desfocado, mas parece ser o de um parque. Ante a presença 

das figuras “sol”, “árvore” e “parque”, percebemos que a figura correlacionada é “exterior”.  
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Figura 32 – “Eu + ela” 
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Por se tratar de uma reportagem que aborda a homossexualidade feminina, ainda que 

não tenham os seus rostos revelados, as imagens das garotas fazem parecer que são 

adolescentes homossexuais. Pelo fato de estarem num ambiente exterior e parecerem passear 

de mãos entrelaçadas, conseguem assumir sua sexualidade perante o restante da sociedade. A 

confirmação dessa hipótese se dá pelas presenças dos enunciados verbais “A diferença é que, 

de uns tempos pra cá, ficou menos complicado assumir. Apesar de sofrerem discriminação, 

muitos adolescentes preferem falar abertamente sobre sua orientação sexual” e “[...] a verdade 

é que eu já sentia algo diferente por meninas também, só faltava coragem. [...] Até minha mãe 

já sabe, eu nem precisei chegar e contar [...]. Aos poucos, ela foi percebendo e eu só 

confirmei”. Entendemos, então, que nesta reportagem, a figurativização do simulacro do ator 

“garota homossexual” compreende as figuras “delicada”, “corajosa” e “assumida”.  

Dessa forma, podemos vincular a categoria semântica “segredo” em oposição à 

“revelação”. No quadrado semiótico, as oposições formais esquematizam-se desta forma:  

 

INTERIOR             vs.            EXTERIOR 

segredo                                  revelação 

 

A predominância de formas retilíneas caracteriza nesta reportagem a dimensão 

eidética. Vemos as partes de dois corpos numa posição vertical e periférica, à esquerda e à 

direita. Contudo, na posição central, visualizamos dois braços de diferentes garotas, cujas 

mãos estão entrelaçadas. Por esse motivo, percebemos que o enunciador utiliza essa 

composição como estratégia enunciativa para que o direcionamento do olhar da enunciatária 

seja diretamente conduzido para as mãos. Isso causa um efeito de sentido de elo, de união 

entre as duas garotas retratadas na fotografia. Portanto, é possível afirmar que elas são um 

casal de garotas homossexuais. 

As cores que constituem o texto vão das nuances de rosa claro ao escuro, com a 

presença de nuances de cinza. Quanto à dimensão cromática, neste caso, notamos que o 

enunciador não fez uso do monocromatismo. Isso pode ser compreendido como um efeito de 

sentido de equilíbrio, pois o enunciador tentou harmonizar uma nuance de cor vinculada com 

a feminilidade, que é o rosa, com outra nuance relacionada com a neutralidade, que é o cinza.  
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7.3.3 O ator “garota atrevida” e a possibilidade de assumir sua homoafetividade: um 

valor de universo 

 

Do ponto de vista discursivo, percebemos nas reportagens que analisamos a presença 

de figuras que tanto se referem a valores de absoluto como a valores de universo. Para 

comprovar se o enunciador de Atrevida cumpre o papel temático de ente que zela por valores 

de absoluto ou por valores de universo, façamos a descrição da quantidade de figuras 

representativas de um e de outro valor.  

Nas reportagens Ela e ela e Eu + ela, as figuras “gostar de meninos”, “família 

superconvencional” e “ser heterossexual” dizem respeito a valores de absoluto, pois, 

conforme o imaginário social, a normalidade cultural é o relacionamento afetivo 

heterossexual. Uma menina deve seguir as convenções de uma família tradicional e, em tal 

caso, orientar-se para se relacionar afetivamente com meninos, não com outras meninas. 

Contudo, também estão presentes nessas reportagens as seguintes figuras relacionadas 

a valores de universo: “relação afetiva e sexual com pessoas do mesmo sexo”, “não ter 

vergonha de expressar o que sente”, “não pensar tanto assim no que os outros pensam”, “não 

se culpar”, “não é opção”, “contar para os pais”, “ser comum ter amigo ou parente 

homossexual” e “não julgar”. 

Relembrando o posicionamento teórico sustentado por Zilberberg (2011, p. 53), um 

zelador de valores de absoluto expõe a nostalgia de sua concentração, mas faz apologia de sua 

força, ao passo que um zelador de valores de universo lamenta a sua fraqueza, porém exalta 

sua difusão e faz valer seu caráter, às vezes, a sua universalidade.  

Considerando ainda o que nos ensinam Fontanille e Zilberberg (2001, p. 45), na 

maioria das vezes, os regimes de circulação de valores operam em relação inversa, ou seja, 

quanto mais de um, menos de outro. Portanto, diante da explanação de figuras 

correspondentes aos valores de absoluto e valores de universo, há um número maior de 

figuras de universo, o que nos demonstra o fato de o enunciador de Atrevida cumprir o papel 

temático de um zelador de valores de universo. 

Antes as exposições das análises da plasticidade textual e da dimensão figurativa das 

estruturas discursivas de ambas as reportagens, tomamos conhecimento de que o enunciador 

de Atrevida cumpre o papel temático de ente responsável pela inserção de novos valores a sua 

enunciatária. 

Considerando o fato de que este exemplar de Atrevida tem como slogan o enunciado 

“Descolada, divertida, diferente”, notamos que o enunciador faz uso de estratégias verbo-
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visuais para ensinar à enunciatária como entrar em conjunção com os objetos-valor 

/descolada/, /divertida/ e /diferente/. Por esse motivo, verificamos que as duas reportagens que 

analisamos neste item contêm enunciados que modalizam um fazer-ser: “[...] é difícil assumir 

a orientação sexual [...]” e “[...] é um direito de cada pessoa escolher como e com quem quer 

se relacionar”. 

Por isso, compreendemos que o simulacro do ator “garota atrevida” cumpre o papel 

temático do ser que é corajoso (leia-se: atrever-se), para poder enfrentar preconceitos. Isso se 

evidencia pelo enunciado “E pode ser que, por isso, insistam em mudar sua opinião ou até 

demonstrarem uma certa rejeição no início. Se acontecer, não bata de frente”. O enunciador 

da revista manipula sua enunciatária a agir da mesma forma, pois assim poderá entrar em 

conjunção com o objeto-valor /ser descolada/. 

Além disso, o enunciador manipula sua enunciatária a entrar em conjunção com o 

objeto-valor /ser divertida/, pois o simulacro do ator “garota atrevida” cumpre o papel 

temático do ser que experimenta uma nova sensação para saber se sentirá ou não prazer. 

Comprovamos tal hipótese diante da presença dos enunciados “Até quando rola uma 

aproximação maior, o impulso pode não ter nadinha a ver com desejo e responder pelo 

simples nome de curiosidade” e “Na verdade, eu não sentia aquela atração por garotas, mas 

tinha vontade de experimentar, pra saber como era e pra curtir, só isso”. 

O enunciador ainda manipula sua enunciatária a entrar em conjunção com objeto-valor 

/ser diferente/, para que possa cumprir o papel temático do ser que faz parte do grupo que se 

assume homossexual, ou que tem amigas ou parentes homossexuais. Isso fica implícito, pois 

estão presentes no campo discursivo os enunciados: a) “[...] como saber o que é essa sensação 

de se descobrir homossexual. Abra seu coração e tenha paciência”, e b) “Hoje em dia, é muito 

comum ter um amigo ou um familiar homossexual. [...] A diferença é que, de uns tempos para 

cá, ficou menos complicado assumir”. 

Pela análise destes textos, visualizamos que a primeira reportagem propõe uma forma 

de vida anestesiada, focada na rotina e com a veiculação de valores tradicionais da sociedade 

atual, para a qual a homossexualidade é marginalizada, pois o programa vigente aceitável é o 

da heterossexualidade, e é relativo ao simulacro do ator “garota tímida homossexual”, 

figurativizado na primeira reportagem. No entanto, a segunda reportagem faz surgir uma 

forma de vida cuja estesia é a regra. Contrapondo esta forma de vida estesiada com aquela 

forma de vida anestesiada, o enunciador figurativiza para a enunciatária de Atrevida no texto 

da segunda reportagem a experiência sensível de um belo momento: as práticas amorosas dos 

sujeitos garotas homossexuais modalizam um contraprograma às práticas tradicionais e eles 
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estão em conjunção com o inesperado diante da possibilidade de assumirem publicamente 

esta forma de vida amorosa. 

Desse modo, na imanência do texto, entrevemos a vida da garota dos anos 2000, cujo 

viver é esse sentir do simulacro do ator “garota atrevida homossexual”. Ao construir o objeto 

de desejo da enunciatária, o enunciador evidencia seu querer, ou seja, poder assumir sua 

homossexualidade. Dessa forma, a enunciatária, ao sentir-se na vivência da mesma situação 

que a do simulacro do ator “garota atrevida homossexual”, sente a possibilidade de se tornar 

competente para realizar um programa narrativo de busca da liberdade para assumir sua 

homossexualidade. 

A segunda reportagem prescreve para as adolescentes que são homossexuais e não têm 

coragem de assumir a sugestão de um novo hábito que, incorporado, possibilita-lhes desfrutar 

de uma vida assentada na contemporaneidade. 
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Figura 33 – “Eu + ela” 
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Figura 34 – “Eu + ela” 
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Figura 35 – “Eu + ela” 
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7.4 Da timidez ao atrevimento: da rotina ao acontecimento e a volta a uma nova rotina 

nas capas de Atrevida 

 

A análise de 15 capas de Atrevida (figuras 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 

48, 49, 50 e 51), veiculadas durante os anos de 1994 a 2010, permite-nos identificar como o 

enunciador dispôs o texto sincrético com estratégias discursivas que figurativizam valores 

propostos à enunciatária, de modo que ora correspondem ao regime da rotina, ora ao regime 

do acontecimento, com a interposição de novos valores, para a inserção de um novo regime da 

rotina. Isso quer dizer que nos debruçamos sobre a verificação do modo como o enunciador 

construiu a imagem do simulacro do ator “garota atrevida”, discursivizando a passagem de 

uma rotina para um acontecimento, com a volta para uma nova rotina. Dessa maneira, 

apontamos figuras que podem ser relacionadas à forma de vida amorosa do ator “garota 

atrevida”, destacadas pelo enunciador por meio da veiculação de um discurso que manipula 

sua enunciatária a aderi-lo, ao propor programas narrativos que privilegiam formas de vida 

que priorizam novos valores.  

Ao nos depararmos com as capas, a atenção de nosso olhar é direcionada para as 

imagens fotográficas de modelos e celebridades femininas que as estampam e estão 

estrategicamente posicionadas concentricamente. Nos dois primeiros exemplares (figuras 36 e 

37), percebemos que as imagens dos atores “garotas” e “garoto” são referentes a modelos 

desconhecidos, de modo que, inicialmente, o enunciador pressupôs que isso criaria um efeito 

de sentido de proximidade com sua enunciatária.  

Contudo, a partir do terceiro exemplar (figuras 38), as imagens ali estampadas são de 

celebridades reconhecidas nacional e internacionalmente pelo público feminino adolescente, 

tais como a cantora Sandy, as atrizes globais Marjorie Estiano, Juliana Knust e Stephany 

Britto, a roqueira canadense Avril Lavigne, a atriz Demi Lovato, a líder da banda de rock 

Paramore, Hayley Williams, e a cantora pop Lady Gaga. Tais modelos e celebridades foram 

produzidas visualmente, pois seus cabelos foram arrumados, o rosto maquiado e portam 

roupas especiais no momento em que a fotografia foi tirada. Desse modo, compreendemos 

que o enunciador opta pela ilustração das capas com jovens mulheres que são celebridades 

nacionais e internacionais. Parece-nos que, assim, cria um efeito de sentido de maior 

proximidade com sua enunciatária, pois o enunciador pressupõe que seu desejo é ver tais 

celebridades ali presentes. 

Em seguida, visualizamos o título, composto pelo termo qualificativo feminino 

“atrevida”, que ocupa a parte superior da página, em letras garrafais e recoberto por cores em 
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tons fortes e chamativos como, por exemplo, o vermelho e o rosa, de modo a contrastar com a 

cor do plano de fundo da capa. 

Acima do título, visualizamos o slogan em letras consideravelmente menores que o 

título, ora na mesma tonalidade de cor, ora em tonalidade diferente. Inicialmente, foi 

veiculado o slogan com o enunciado “Descolada, divertida, diferente”, termos também 

qualificativos que nos parece funcionar no texto como a parte inicial do título, de maneira que 

a enunciatária é manipulada por um efeito de sentido persuasivo a sentir-se que é um ser 

descolado, divertido e diferente, por isso, pode se tornar uma garota atrevida.  

As chamadas estão dispostas nas laterais esquerda, direita e inferior, sobrepostas à 

imagem fotográfica da modelo, atriz ou cantora que ilustra a capa naquela edição, de modo a 

deixar seu rosto à mostra.  

No tocante à figurativização da passagem cronológica de uma rotina para um 

acontecimento, num regresso a uma nova rotina, discutamos, tomando por base os postulados 

da semiótica do acontecimento, com os estudos de Zilberberg (2007b) e da semiótica plástica, 

com os auxílios teóricos de Greimas (2004) e Floch (1985).  

Notamos que, nas quatro primeiras capas (figuras 36, 37, 38 e 39), veiculadas nos anos 

iniciais de publicação da revista, as imagens fotográficas são a representação de um casal de 

namorados, de uma modelo abraçada a um cachorro peludo, da cantora brasileira Sandy e de 

uma modelo que segura uma flor parecida com uma margarida e parece cheirá-la. No tocante 

às dimensões cromática e eidética, aparecem figuras que simbolizam corações vermelhos na 

primeira capa (figura 36). Elas parecem sair do casal, conformando a simbologia do amor 

sentido por eles. Na parte inferior da página, está disposto o enunciado “SMACK!” também 

na cor vermelha como símbolo do som do beijo dado pelos namorados. Neste caso, 

desencadeia-se a isotopia temática do amor. Além disso, visualizamos neste campo discursivo 

da primeira capa a presença da figura verbal “príncipe encantado”, o que enseja o 

entendimento de que o ator “garoto” que beija o ator “garota” cumpre o papel temático de seu 

namorado e ele é o seu príncipe encantado.  

Destarte, a relação das figuras do conteúdo com as figuras da expressão dão-nos o 

seguinte: 

 
Tabela 5 – Relação semissimbólica e figurativização do amor em Atrevida 

Figuras da expressão corações, beijo na boca, 
vermelho, formas circulares 

AMOR 
 

Relacionamento amoroso 
Namoro 

Figuras do conteúdo amor, relacionamento afetivo 
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A segunda capa (figura 37) foi ilustrada com a imagem de uma modelo que 

figurativiza o ator “garota” com os braços envoltos a um cachorro. À esquerda, próximo a seu 

rosto, encontra-se o enunciado “Que vergonha!”. A presença desse enunciado próximo ao ator 

“garota” leva-nos a crer na hipótese de que o enunciado é proferido por este ator “garota”. 

Ainda mais, o fato de o ator “garota” estar abraçada a um cachorro de porte médio, 

posicionado estrategicamente em frente ao ator “garota”, transmite-nos a ideia de que este 

ator “garota” quer se proteger e o cachorro faz às vezes de um escudo. Como se não bastasse, 

o pelo do cachorro é abundante e faz-nos lembrar de um animal de pelúcia, tal como se o ator 

“garota” estivesse agarrado a um bicho de pelúcia, o que nos lembra a figura da menina que 

ainda brinca com seus bichinhos de pelúcia, que vive protegida no seu mundo imaginário, 

idealizado e infantil. Por meio do sensível, a figura “cachorro parecendo bicho de pelúcia” 

engendra um efeito de sentido da sensação da insegurança, do medo, da introversão. 

Na terceira capa (figura 38), a cantora Sandy representa a figurativização do ator 

“garota”. Parece que está sentada e aponta os dedos indicadores das duas mãos em direção aos 

olhos da enunciatária. Topologicamente, vemos ao seu lado esquerdo o enunciado “Tímida, 

sim!”, o que nos dá a impressão de estar sendo proferido pelo ator “Sandy”. Não fosse 

somente isso, a cantora Sandy simboliza, no mundo natural, a personificação da timidez, por 

seu comportamento discreto e recatado. Desse modo, o enunciador manipula à sua 

enunciatária um fazer persuasivo de modo que ela sinta-se, por uma identificação espelhada, 

tal como o ator “Sandy”, ou seja, uma garota recatada e discreta, que adapta seu 

comportamento às regras comportamentais vigentes para o relacionamento amoroso naquela 

época.  

Como se não bastasse, o campo discursivo dessa capa abarca a presença das figuras 

“jeitinho” e “segredinho”, de modo que o sufixo diminutivo “-inho” remete-nos à ternura, à 

suavidade, à fragilidade e também colabora com a construção da isotopia da timidez. Por 

meio desta estratégia enunciativa, o enunciador dirige-se à sua enunciatária de modo mais 

terno, carinhoso com o intuito de se fazer parecer mais próximo, como se quisesse conquistar 

sua confiança e amizade, pois assim fisga para si os olhares de seu público-alvo com o intuito 

de conquistar o mercado consumidor.  

Na quarta capa (figura 39), o enunciador também instaura um fazer persuasivo que 

engendra a isotopia temática da timidez. Percebemos, numa dimensão eidética, a presença de 

figuras cujo formato é circular, tais como as flores: o ator “garota” segura uma flor; há uma 

flor próxima ao cabelo do “ator garota”, inseridas no título, uma no canto esquerdo da página, 

sobreposta à letra “a” e outra acima da letra “i” fazendo as vezes da pontuação. Na dimensão 
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cromática, vemos que as flores são brancas, sendo que essa cor, conforme Barros (2012, p. 

87), está associada à pureza, à inocência.  

Ainda em relação à isotopia temática da timidez, a figura “tudinho”, por meio do 

termo sufixal diminutivo “-inho” reporta-nos à ternura, à suavidade e à fragilidade.  

Da relação das figuras do conteúdo com as figuras da expressão, temos: 

 

Tabela 6 – Relação semissimbólica e figurativização da timidez em Atrevida 

Figuras da expressão inocência, pureza, formas 
circulares, cor branca  

TIMIDEZ 
 
 

ingenuidade, discrição 
Figuras do conteúdo ingenuidade, discrição, 

retraimento 
 

Tomando por base a construção da isotopia da timidez, é possível compreendermos 

que até este momento vemos a figurativização do ator “garota tímida”, que cumpre o papel 

temático de uma adolescente ainda tímida, insegura com as transformações físicas e 

sentimentais pelas quais passa, que não lhe é conveniente agir de forma arrojada, corajosa, 

para que possa romper com os ditames comportamentais relativos ao relacionamento 

amoroso. Por isso, ela precisa moldar-se a eles. 

Para este sujeito garota tímida, o cerne de sua forma de vida está pautado na rotina e a 

realização de seu programa de busca se fundamenta em práticas semióticas amorosas que 

denotam um ajustamento de seu comportamento às regras atuais. Destarte, seu percurso está 

inserido na modalidade implicativa, com base na formulação “se x, então y”: “se eu sou 

tímida, então sou ingênua e discreta”. 

Há de se pensar que, diante da construção da isotopia temática da timidez, isso vai de 

encontro ao efeito de sentido criado pelo slogan “Descolada, divertida, diferente” juntamente 

com o título Atrevida. No entanto, compreendemos que o enunciador modaliza um fazer 

diferente somente no nível do parecer, com o mote de se firmar no mercado, ao surgir não 

como uma revista a mais dentre as já existentes, mas sim como uma revista diferenciada das 

demais revistas já consolidadas no mercado. Por contrapartida, caso o enunciador construísse 

seu discurso propondo de imediato um contraprograma às normas comportamentais vigentes, 

correria o risco de não se firmar neste segmento de mercado.  
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Figura 36 – Capa da Atrevida, ano II, n. 14 
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Figura 37 – Capa da Atrevida, ano III, n. 24 
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Figura 38 – Capa da Atrevida, ano V, n. 56 
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Figura 39 – Capa da Atrevida, ano VII, n. 73 
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A partir de então, notamos que, nas capas das edições de número 98, 115, 120 e 122 

(figuras 40, 41, 42 e 43), o enunciador constrói um programa narrativo que propaga a abertura 

gradual de um devir axiológico, propondo-lhe valores de universo. Desse modo, tais valores 

são colocados como objetos que modalizam o querer-ser da enunciatária e provocam a 

transformação de seu dever-ser. No campo de presença da enunciatária, surgem gradualmente 

tais valores. Isso implicaria a previsão desta enunciatária em seu programa de busca para 

chegar ao seu fim determinado, quer dizer, tornar-se uma garota atrevida e, por isso, mais 

ousada, mais corajosa, sem timidez. Contudo, eis que inesperadamente esta enunciatária 

depara-se com estes novos valores invadindo seu campo de presença, provocando-lhe a 

absorção por este inesperado, com o sobrevir de uma ruptura (figuras 44 e 45). Vejamos.  

A capa da edição de número 98 (figura 40) contém em seu campo discursivo os 

enunciados “20 maneiras de pedir para ele usar camisinha”, “Nunca aceitei sofrer por amor!” 

e “Agarre o gato!”. As figuras “pedir para ele usar camisinha”, “não aceitar sofrer por amor” e 

“agarrar o gato” denotam que o fazer persuasivo do enunciador direciona-se para uma 

transformação. Em outras palavras, ele manipula sua enunciatária a deixar de ser um sujeito 

que cumpre o papel temático de garota tímida, ingênua e discreta, para se transformar no 

sujeito que cumpre o papel temático de garota esperta, corajosa, decidida, que se atreve.  

Notamos esse reforço persuasivo nas capas das edições de número 115, 120 e 122 

(figuras 41, 42 e 43) com a presença dos enunciados:  

• “Fala, garota!”  

• “Agora ele não escapa! Conquiste de vez o gato dos seus sonhos.”  

• “30 cantadas infalíveis... Ele não vai resistir!” 

• “Namoro não é um conto de fadas.” 

• “Pra conquistar!” 

• “Atreva-se!” 

Desse modo, notamos que o enunciador propõe à sua enunciatária um fazer ser com 

base em moldes comportamentais que lhe propiciam a conjunção com o objeto-valor 

/mudança/. A enunciatária pode sentir-se manipulada a agir de forma mais ativa, mais 

arrojada, mais corajosa, mais atrevida. 

Nota-se, porém, que ainda encontramos figuras que podem ser relacionadas ao 

desencadeamento da isotopia da timidez. Pela dimensão cromática, nas edições de número 98 

e 115 (figuras 40 e 41), o plano de fundo foi construído com tonalidades claras: o bege e o 

rosa. Visualizamos também a predominância da cor rosa para compor os enunciados do título 

e de algumas chamadas. Na dimensão eidética, vemos a presença de figuras circulares que 
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lembram flores. Pelo significado da cor rosa, associada à feminilidade, ao romantismo e à 

fragilidade, em relação com a simbologia das flores, que também remetem ao romantismo, à 

fragilidade e à feminilidade, podemos compreender que ainda se trata da construção do ator 

“garota tímida”. 

A análise das peças do vestuário dos três atores “garotas” a estamparem essas capas 

leva-nos a este mesmo sentido. O ator “Priscila Fantin” (figura 40) veste uma blusa na cor 

branca, cujo significado está associado à pureza, à inocência e o ator “Juliana Knust” (figura 

41) porta roupa, calça sapatos e usa acessórios no cabelo, todos eles nas tonalidades de rosa, 

cor associada à feminilidade, ao romantismo e à fragilidade.  

Contudo, percebemos que as peças do vestuário do ator “Marjorie Estiano” (figura 42) 

estão na tonalidade rosa e preto. A blusa é rosa claro, com ornamento de flores, partindo para 

a sensação da feminilidade, do romantismo, porém, a calça tem estampa risca de giz, preta e 

branca, e Marjorie calça uma bota coturno. Essas duas últimas peças são frequentemente 

associadas a peças do vestuário masculino, pois a bota coturno era o calçado usado por 

soldados combatentes de guerras e a risca de giz era a estampa usada pelos gângsteres 

italianos. Da mesma forma, na edição 133, o ator “Stephany Britto” (figura 43) veste roupas 

comumente associadas ao universo masculino, tais como o boné, a camiseta, a calça larga, o 

cinto, a peça íntima parecida com a roupa íntima do homem. A estampa mesclada em tons de 

verde da camiseta também nos remete à estampa camuflada da roupa usada por soldados. Em 

contrapartida, isso nos remete à sensação do poder, da luta, da ida ao combate. 

Por isso, podemos compreender aqui que a presença conjunta dessas figuras sugere a 

mescla da feminilidade com a masculinidade. Então, percebemos que o enunciador adota 

como estratégia o chamamento para que sua enunciatária, pressupondo-a ainda uma garota 

tímida, muna-se de coragem, ousadia, atrevimento e sinta que pode se tornar uma garota 

atrevida.  
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Figura 40 – Capa da Atrevida, ano IX, n. 98 
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Figura 41 – Capa da Atrevida, ano XI, n. 115 
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Figura 42 – Capa da Atrevida, ano XI, n. 120 
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Figura 43 – Capa da Atrevida, ano XI, n. 122 
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As edições de número 133 e 140 (figuras 44 e 45) figurativizam a ruptura da isotopia 

temática da timidez, de modo que o programa narrativo contém enunciados que conformam o 

regime do acontecimento. Neste regime, conforme elucida Zilberberg (2007b), o 

posicionamento do sujeito em relação ao seu objeto é de ser apreendido, tomado por sua 

brusca inserção em seu campo de presença.  

Não obstante, na edição de número 133, visualizamos o ator “Avril Lavigne” (figura 

44), sujeito que cumpre o papel temático de roqueira na semiótica do mundo natural, portando 

peças relacionadas ao vestuário masculino tais como a gravata, o cinto e a calça que mais se 

parece com uma bermuda, uma meia listrada que nos remete ao meião usado pelos jogadores 

de futebol.  

A fotografia do ator “Avril Lavigne” (figura 44) revela-nos o momento em que retrata 

o ato de dar um pulo, saltar. Por meio desta estratégia enunciativa, o fazer persuasivo do 

enunciador vai no sentido da figurativização do despertar. Expliquemos. O movimento feito 

pelo ator “Avril” é ascendente, pois vai de baixo para cima, de modo que podemos 

compreender como a manifestação de um despertar. A enunciatária pode se sentir tal como o 

ator “Avril”, extasiada por ter “acordado” e decidido “ ir à luta”, ir em busca da sua conjunção 

com o objeto-valor /atrevimento/.  

Visualizamos acima do título o seguinte enunciado: “Com novo visual e muitas 

novidades!”, de forma que o enunciador explica à sua enunciatária o fato da mudança que 

encontrará ao abrir a revista.  

A composição da capa foi dotada de figuras cujos formatos são semelhantes às estrelas 

prateadas, com pequenas linhas que saem delas, lembrando raios. Elas estão dispostas nas 

laterais esquerda e direita, superior e inferior da página, como se contornassem a imagem do 

ator “Avril Lavigne”. Por isso, o enunciador age persuasivamente na tentativa de criar um 

efeito de sentido de euforia, de um sujeito que cumpre o papel temático do ser que se sente em 

êxtase, cuja vontade é “brilhar” e poder atrever-se. 

Visualizamos, ainda mais, o uso da cor amarela em enunciados de algumas chamadas, 

cujo destaque é dado para a expressão “Yeah!”, termo da língua inglesa derivado do lexema 

/yes/, que significa sim. Pelo fato desse termo estar posicionado sobrepostamente à imagem 

fotográfica do ator “Avril”, vê-se que o enunciador dispôs-se desta estratégia para manipular 

um fazer parecer que este ator pronuncia nesse enunciado. Ainda mais, o ator “Avril” cumpre 

o papel temático de roqueira, cujo enunciado é usualmente relacionado a seres pertencentes 

deste universo e associado àqueles que são rebeldes, usam roupas extravagantes, rejeitam o 

conservadorismo e anseiam por um mundo diferente. 
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No tocante à capa da edição número 140 (figura 45), notamos a presença da imagem 

do mesmo ator que estampa a capa da edição analisada acima: a roqueira Avril Lavigne. 

Interessante salientarmos o gesto com o qual foi fotografada: com a mão direita fechada, o 

braço estendido em direção à frente do observador, a mão esquerda fechada, mas em posição 

de recuo, de maneira que ambas estão no mesmo ângulo. Esse gesto é associado aos golpes 

dados por lutadores de boxe. Portanto, entendemos que o ator “Avril” dá um soco. Este gesto 

sugere-nos um deslocamento de força, uma carga alta e intensa de energia despendida por um 

sujeito, com o intuito de atingir certeiramente seu adversário de luta, por exemplo, e derrotá-

lo. Por extensão, compreende-se que o gesto do soco realizado pelo ator “Avril” (figura 45) 

engendra a tonicidade do texto dessa capa, figurativizando um acontecimento, e simboliza a 

manipulação de um querer transgredir as práticas amorosas vigentes. Tais práticas, dessa 

forma, figurativizam o simulacro do ator “adversário” da enunciatária, que deve ser derrotado, 

ou seja, é preciso romper as práticas amorosas do ajustamento, da timidez.  

Quando o acontecimento irrompe para o sujeito, segundo Zilberberg (2007b), é gerada 

uma carga grande de afeto, inicialmente sem explicação, dado que ele é mais sentido do que 

pensado. Neste momento, a enunciatária depara-se com o inesperado, ao ver surgir em seu 

campo de presença o gesto do soco realizado pelo sujeito construído no texto, um sujeito 

modalizado pelo sentir e inebriado pela sensação de poder. Considerando o que Zilberberg 

(2007b) esclarece acerca do acontecimento, sendo que o sensível é levado à incandescência e 

o inteligível à nulidade, percebemos a figurativização de um sobrevir por meio da inserção da 

enunciatária numa alta intensidade da estesia, pela qual ela pode também inebriar-se, 

adquirindo competência para o desempenho de um novo programa narrativo. Este programa 

fundamenta-se na modalização concessiva e o operador discursivo baseia-se na formulação 

“embora x, y”: “embora a sociedade espere que eu seja tímida, eu quero ser atrevida”. Assim, 

a enunciatária é manipulada em seu querer por meio de um fazer ser, isto é, ela se sente um 

sujeito que pode desempenhar seu agir de modo a transgredir essas normas. 

Tal gesto figurativiza (figura 45), então, a atualização da mudança, pois, a partir deste 

momento, o enunciador faz uso de estratégias textuais que denotam práticas semióticas 

amorosas correspondentes à configuração da forma de vida do simulacro do ator “garota 

atrevida”. O enunciador parte do pressuposto de que o desejo de sua enunciatária é concretizar 

esta transformação em sua vida. Por conseguinte, a presença de figuras que se parecem com 

borboletas, cuja simbologia remete à transformação, ajuda a construir um programa narrativo 

do actante garota modalizada pelo querer-ser: ela quer realizar a mudança que lhe dá um novo 

rumo, um novo sentido para sua vida. 
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Figura 44 – Capa da Atrevida, ano XII, n. 133 

 



179 

 

Figura 45 – Capa da Atrevida, ano XIII, n. 140 
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Defronte às cenas enunciativas das capas das edições de número 158, 167, 172, 182 e 

198 (figuras 47, 48, 49, 50 e 51), percebemos a figurativização da proposição de uma nova 

axiologia à enunciatária, de modo que o enunciador, por meio de elementos sensíveis e 

inteligíveis, manipula-a em seu sentir para que seu querer-ser corresponda a esses novos 

valores. O programa narrativo construído pelo enunciador instaura, então, uma nova rotina à 

enunciatária. 

Destarte, como Zilberberg (2007b) ressaltou, a sensibilidade do acontecimento perde 

sua intensidade na medida em que o tempo passa e, em proporção, ganha legibilidade. É o que 

vemos acontecer, a partir de então, na figurativização dessas capas citadas acima, ao 

visualizarmos a manipulação do enunciador para a retomada do sujeito para a inteligibilidade. 

A tensão precisa, portanto, ser reduzida, de modo a ser conduzida à atonia, com a propagação 

da sensação de relaxamento. Por isso, vemos a presença da cor azul, figura da expressão que 

confere essa sensação de relaxamento (BARROS, 2012, p. 87) e foi utilizada na composição 

do plano de fundo das capas das edições de número 158, 167 e 182 (figuras 47, 48 e 49).  

Contudo, a isotopia temática do poder continua a ser desencadeada. O enunciador, 

pressupondo que sua enunciatária já está inserida nesta nova rotina, manipula-a para que sinta 

a volta, mas para um novo objeto, com o intuito de que ela o compreenda e continue seu agir 

para consolidar a sua transgressão, ou seja, entrar em conjunção com o objeto-valor 

/atrevimento/, /ousadia/.  

A edição de número 158 tem sua capa ilustrada com a imagem fotográfica do ator 

“Avril Lavigne” (figura 47), com trajes de roupa cuja predominância é a cor preta. Desse 

modo, considerando o que expõe Barros (2012, p. 88-89), os seres que têm preferência pela 

cor preta são, comumente, os rebeldes sociais, os marginais, mas também as pessoas de poder, 

de autoridade. Sendo assim, encontramos no texto figuras que podem ser relacionadas tanto à 

rebeldia quanto ao poder.  

O ator “Avril Lavigne” (figura 47) cumpre o papel temático de uma cantora de rock e 

o enunciado “Yes!!!”, sobreposto à sua imagem fotográfica manipula o efeito de sentido de 

que é este ator que profere este enunciado. O rock enquanto um estilo musical geralmente é 

associado à rebeldia, uma vez que, historicamente, surgiu como a reflexão do desejo dos 

adolescentes da década de 1960 de transgredir os valores morais vigentes e de transpor as 

barreiras que os espaços normativos impunham. Como exemplo, lembramo-nos do conjunto 

britânico The Beatles, apelidados de os “reis do yeah, yeah, yeah”, considerados rebeldes, 

transgressores de comportamentos pela sociedade da época, que valorizava costumes 

tradicionalistas. Dessa forma, pelo fato de o ator “Avril” vestir roupas pretas e cumprir o 
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papel temático do sujeito que é uma roqueira, que transgride os valores preconizados até então 

e não se importa com o pensamento alheio, denota-se a figurativização temática da rebeldia, 

da transgressão. Não fosse somente isso, vemos dentre as chamadas um enunciado atribuído a 

este ator: “E ela dispara: ‘Não estou nem aí para a opinião dos outros”.  

Acima deste enunciado, foi disposto o antropônimo da cantora, mas está entreposta a 

figura “power”, termo inglês que traduzido para o português significa poder. Por meio desta 

estratégia enunciativa, compreendemos a tentativa do enunciador manipular sua enunciatária 

para que veja e sinta a figura do ator “Avril” como a personificação do poder, da coragem, da 

ousadia para transgredir valores. 

Nesse mesmo sentido, a capa da edição de número 167 (figura 48) instaura a isotopia 

temática do poder. Abaixo do título, prossegue a chamada de uma reportagem com o 

enunciado “Você pode tudo!”. O direcionamento do enunciador à sua enunciatária é no 

sentido de manipular um fazer crer que ela é poderosa, que ela pode arriscar, que estando 

conjunta ou disjunta de um relacionamento amoroso, ela pode ser feliz, pois ela pode tudo! 

Nota-se ainda que o lexema /tudo/ foi preenchido pela cor vermelha, bem como o 

título, que ganhou a mesma cor. No caso, a cor vermelha pode ser compreendida como fonte 

da potencialidade do homem, conforme aponta Barros (2012, p. 86) e coopera com a 

construção de um efeito de sentido de poder, de coragem, de ousadia.  

Visualizamos, ainda, ao centro da página, a imagem fotográfica da representação do 

ator “Hayley Willians” (figura 48), que cumpre o papel temático de líder da banda de rock 

Paramore. Surpreendentemente, o olhar da enunciatária é atraído para os gestos feitos por este 

ator “Hayley”. Ela mostra sua língua e faz um “ok” invertido com a mão direita, de modo que 

os dedos polegar e indicador fazem um círculo em volta de seu olho direito. Na tentativa de 

manipular sua enunciatária a crer num efeito de sentido de rebeldia, o enunciador estampa a 

sua capa com a imagem da roqueira, de modo a associá-la à imagem rebelde usualmente 

atribuída a membros de banda de rock e à figura “mostrar a língua”. No tocante à 

figurativização da ousadia, centremo-nos no gesto que simboliza um “ok”. Para um brasileiro, 

este gesto tem um valor disfórico, por ser considerado ofensivo, usado para expressar algo 

como “vá se danar”, isto é, quem faz este gesto quer dizer a outrem que não se importa com o 

seu pensamento. Houaiss e Villar (2001) apontam que a expressão interjetiva “que se dane ou 

danem” é usada para exprimir descaso ou repugnância. Desse modo, o fazer persuasivo do 

enunciador direciona-se no sentido de sensibilizar sua enunciatária a crer que pode se sentir 

da mesma forma: não dar importância para o que pensam a seu respeito, que o seu desejo é ser 

feliz e, portanto, sua preocupação é esta. 
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Contudo, percebemos que este fazer crer a enunciatária que ela “pode tudo” poderia 

inebriá-la numa sensação desmedida e irracional, que a leve ao reverso de seu desejo. Por 

isso, o enunciador, por meio do sensível, ativa o inteligível da enunciatária para manipulá-la a 

agir com racionalidade e equilíbrio. A presença da cor azul no plano de fundo e nos trajes do 

ator “Hayley” (figura 48) propicia um efeito de sentido de equilíbrio, de ordem, de 

racionalidade, pois o azul, por seu caráter frio, transmite uma sensação de serenidade, de 

ordem, de organização, conforme Barros (2012, p. 87) nos esclarece. É com essa mesma cor 

que o enunciador reveste o plano de fundo da capa da edição de número 172 (figura 49), cuja 

presença também contribui para transmitir equilíbrio e serenidade. 

Diante do slogan “Faça diferente!” (figura 49), intenta-se a manipulação persuasiva de 

um fazer contrário ao que é rotineiro, comum. Destarte, a fotografia (figura 49) retrata a 

imagem de três mulheres jovens: a da esquerda tem cabelos loiros, a da direita é morena e a 

que está ao centro, em posição mais elevada que as demais, tem cabelos tingidos na cor rosa 

escuro ou pink. Dessa forma, o ator “moça” cujos cabelos são pink ocupa uma posição central 

e não está no mesmo nível que os outros dois atores “moça”, está mais elevada, o que leva à 

compreensão de que aquele sujeito cumpre o papel temático de quem está em evidência, em 

destaque, que é diferente dos demais. Por isso, os olhares da enunciatária são atraídos para 

este simulacro de ator que ocupa a posição central, cujas práticas comportamentais revelam 

um sujeito diferenciado, ousado, atrevido: este sujeito é ousado, atrevido, pois tinge seus 

cabelos com uma cor chamativa e diferente. Ainda mais, vemos que a imagem do simulacro 

deste ator “moça diferente” está sobreposta ao título, portanto mais próximo dele, de modo 

que figurativiza, então, o simulacro do ator “garota atrevida”.  

No título, visualizamos uma figura que nos remete a um cadeado em formato de 

coração (figura 49). Usualmente, um cadeado, quando é fechado, serve para trancar uma 

janela, por exemplo, impedindo a abertura por aqueles que não têm sua chave. Desse modo, a 

figura de um cadeado fechado pode simbolizar um impedimento, um empecilho, ao passo que 

a figura de um cadeado aberto simboliza uma abertura, uma liberdade. Parece-nos que nesse 

enunciado o cadeado está aberto, de modo que colabora com a figurativização que instaura a 

isotopia da liberdade. Por conseguinte, à forma de vida do simulacro do ator “garota atrevida” 

corresponde à prática semiótica amorosa da liberdade.  

No que diz respeito à capa da edição de número 182 (figura 50), o slogan agora passa 

a ser veiculado com o enunciado “Conectada a vc!”. Os lexemas /conectar/ e /vc/ fazem 

referência ao mundo virtual, onde há uma rede de computadores conectados para transferência 

e compartilhamento de dados. Partindo da premissa de que sua enunciatária também é uma 
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usuária da internet, o enunciador configura o slogan utilizando-se da metalinguagem do 

mundo virtual – os usuários da rede costumam grafar o lexema pronominal /você/ de forma 

abreviada com a supressão das vogais, por uma questão de rapidez, própria da demanda da 

comunicação virtual e instantânea – com o intuito de manipular sua enunciatária a aderir a seu 

discurso, ao criar um efeito de sentido de que está conectado a ela. Uma das possíveis 

acepções para o lexema /conectar/ encontradas em Houaiss e Villar (2001) corresponde ao ato 

de estar atento e interessado com o que se passa à sua volta.  

Quanto à imagem da modelo que estampa a capa, foi ali retratada a imagem da 

celebridade internacional Demi Lovato (figura 50). Sobre este ator “Demi”, o enunciador 

relata: “Ela confessou pra Atrê que já foi rejeitada na escola. Hoje, é diva [...]!”. Interessante 

notar que o enunciador grafou abreviadamente a denominação da revista neste enunciado e 

isso nos permite compreender o atrevimento para se referir a si mesma, quer dizer, é atrevida 

até mesmo para abreviar seu próprio nome. Isso configura um efeito de sentido de 

proximidade do enunciador com sua enunciatária.  

Importante ressaltar também o aparecimento da figura “diva” no campo discursivo do 

enunciador, pois ela é frequentemente encontrada em campos discursivos de instâncias 

midiáticas cujas enunciatárias são mulheres com mais maturidade. Além disso, nessas 

instâncias midiáticas, é comum encontrarmos figurativizações que instauram a isotopia da 

sensualidade. Nesse sentido, o enunciador de Atrevida opta por construir nesta capa a isotopia 

da sensualidade da mulher, ilustrando-a com a imagem do ator “Demi” e atribuindo a ela a 

figura “diva”. O lexema /diva/ pode ser compreendido sinonimamente ao lexema /deusa/, que 

quer dizer “aquele que é objeto de popularidade” ou “um indivíduo superior aos demais em 

saber, em poder, em beleza” (HOUAISS; VILLAR, 2001).  

Para colaborar com esse efeito de sentido, o enunciador opta por colorir esta capa 

(figura 50) com as cores vermelha, roxa, preta e verde. Desse modo, apoiados na concepção 

da semiótica plástica, a dimensão cromática nos transmite a sensação de sensualidade, 

nobreza, elegância e segurança, dado que as cores vermelha, roxa, preta e verde têm, 

respectivamente, tais significados (BARROS, 2012, p. 87).  

Por último, a capa da edição de número 198 (figura 51) tem como ilustração a imagem 

fotográfica da cantora pop Lady Gaga, de modo que o enunciador utilizou a figura “polêmica 

estrela” para se referir a ela. Dessa forma, naquele momento, a cantora tinha sua imagem 

demasiado exposta na mídia, pois ela fazia de suas aparições em eventos ou apresentações 

musicais um acontecimento, ao portar roupas que beiravam ao bizarro (figura 46). Sua atitude 

irreverente foi alvo de discussões e controvérsias e, então, falava-se muito dela.  



 

Figura 46 – Lady Gaga 
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A retratação da imagem da cantora pop pode ser compreendida aqui (figura 51) como 

estratégia de manipulação do enunciador para que a enunciatária correlacione-a à 

configuração da irreverência, do atrevimento. A presença do simulacro do ator “Lady Gaga” 

nesta capa concorre para o desencadeamento da isotopia do atrevimento.  

Ainda mais, encontramos o enunciado verbal “Sem vergonha. A gente ensina a driblar 

a timidez no namoro, na ficada, no colégio”. De certa forma, a presença da figura “sem 

vergonha” propicia o entendimento de que o enunciador provoca em sua enunciatária o desejo 

de agir sem timidez, sem medo de assumir suas vontades num relacionamento amoroso e a ir 

à busca de sua felicidade.  

Notamos também que a imagem fotográfica do ator “Lady Gaga” (figura 51) retrata o 

momento em que mordisca a unha do seu dedo polegar, o que deixa seus lábios entreabertos. 

Para a decodificação do sentido da linguagem corporal, tal gesto simboliza a sensualidade.  

Correlacionando as figurativizações das duas últimas capas, podemos destacar a 

relação das figuras do conteúdo com as figuras da expressão que desencadeiam, portanto, a 

isotopia do atrevimento. Vejamos: 

 

Tabela 7 – Relação semissimbólica e a figurativização do atrevimento em Atrevida 

Figuras da expressão vermelho, gesto de mordiscar a unha sem vergonha 
 
 

ATREVIMENTO 
Figuras do conteúdo sensualidade 

 

No tocante às figuras que denotam valores de absoluto e valores de universo, nota-se 

que há uma predominância na presença de figuras de valor de universo, pois justamente 

visualizamos a proposição do enunciador para a abertura de um novo devir axiológico. A 

tabela 8 ilustra essa quantificação numérica de tais figuras e denota tal prevalência. 
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Tabela 8 – Valores de absoluto e de universo em Atrevida 

Figuras que representam 
valores de absoluto 

Figuras que representam valores 
de universo 

“tímida” “sem vergonha” 
“que vergonha” “atrever-se” 

“príncipe encantado” “menino feinho” 
“flores” “borboletas” 

“romantismo” “namoro não é conto de fadas” 
“inocência” “poder” 
“princesa” “transformação” 

 “fazer diferente” 
 “novidade” 
 “conquistar” 
 “não sofrer por amor” 
 “ousadia” 
 “sensualidade” 
 “diva” 

 

Diante do que expusemos, fica notória a discursivização do enunciador que 

figurativiza a passagem da proposição de um novo devir axiológico à sua enunciatária. Trata-

se da configuração inicial de uma rotina, com a irrupção de um acontecimento, para a inserção 

de uma nova rotina. Portanto, os novos valores priorizados pelo enunciador e propostos à sua 

enunciatária denotam as práticas semióticas amorosas que configuram as formas de vida do 

simulacro do ator “garota atrevida”, que cumpre o papel temático da garota que não tem 

vergonha, faz diferente, conquista sua própria felicidade, não sofre por amor, é ousada, 

corajosa, atrevida e sensual, enfim, uma (mini) diva! 
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Figura 47 – Capa da Atrevida, ano XIV, n. 158 
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Figura 48 – Capa da Atrevida, n. 167 
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Figura 49 – Capa da Atrevida, n. 172 
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Figura 50 – Capa da Atrevida, n. 182 
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Figura 51 – Capa da Atrevida, n. 188 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“As mulheres do século 21 são feitas de rupturas e permanências. As 
rupturas empurram-nas para a frente e as ajudam a expandir todas as 
possibilidades, a se fortalecer e a conquistar. As permanências, por outro 
lado, apontam fragilidades. [...] Independentes, querem uma única coisa: 
encontrar um príncipe encantado. [...] Desejam o real e o sonho, de mãos 
dadas. São várias mulheres em uma. Buscar o próprio rosto entre tantos 
outros é o desafio. Mas o maior desafio mesmo é mostrar que elas podem ter 
um rosto só”. 
Mary Del Priore (2013, p. 7-8) 

 

Na Apresentação do dossiê sobre as formas de vida, documento publicado na 

Recherches Sémiotiques, Semiotic Inquiry, Fontanille (1993) elucida que a temática das 

formas de vida na semiótica greimasiana é proveniente das seguintes preocupações: 1) 

relativamente à práxis enunciativa, pois as formas de vida originam-se e desfazem-se pelo 

uso, de modo que são inventadas, praticadas ou denunciadas por instâncias enunciativas 

coletivas ou individuais; 2) no tocante à estética, a relação das formas de vida com a 

“estetização” da ética acontece porque elas somente dão um sentido à vida quando estão em 

concordância com determinados critérios de cunho sensível e estético. Foi nesse momento que 

Greimas pontuou a importância dos estudos das formas de vida, pois indicava um avanço 

teórico no campo da semiótica.  

O termo forma de vida foi adotado por Greimas, conforme Fontanille (1993, p. 7) 

elucidou, em substituição à noção de “estilos de vida”, que antes caracterizava a forma 

utilizada pelos indivíduos para expressarem sua concepção de existência. Tratou-se, desse 

modo, de uma demarcação teórica, da expressão de uma linha divisória entre as pesquisas 

sociológicas e o campo da semiótica, com a ancoragem da problemática que começava a se 

instituir na filosofia da linguagem. 

O estudo das formas de vida corresponde a verificar como os indivíduos expressam 

seus comportamentos. Isso quer dizer, então, que as análises são centradas na verificação do 

modo pelo qual os indivíduos sentem o mundo e expressam sua concepção de vida, a partir de 

maneiras de fazer, de ser, de sentir e de organizar seus espaços. Percebe-se, nesse sentido, que 

não se analisa uma forma de vida isoladamente, mas sim as formas de vidas de sujeitos em 

relação a outros sujeitos e objetos.  

Em “Le beau geste”, Greimas (1993b) afirmou que o belo gesto é um acontecimento 

semiótico considerável que afeta a forma aspectual das condutas. Ainda mais, o mestre lituano 

(GREIMAS, 1993b) também comentou que as formas de vida se referem a uma nova 
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concepção de vida, ou seja, uma “forma” que representa uma atitude, um comportamento 

esquematizável do sujeito. Ao explicar que uma forma de vida está relacionada com um 

comportamento esquematizável mais profundo, Greimas se referia ao fato de que tal 

comportamento não representa o estilo individual, mas sim uma filosofia de vida de um grupo 

determinado. A ruptura desta filosofia é a causa da mudança radical da forma de se viver.  

Vimos, então, que, ao serem considerados como acontecimentos que estremecem a 

prática costumeira de uma vida em percurso, o estranho e o inesperado adentraram o campo 

de estudos da semiótica francesa.  

A reflexão feita por Greimas (2002) em Da imperfeição revelou para o mundo da 

teoria semiótica uma nova maneira de se olhar para um texto. Diante das noções de contínuo e 

descontínuo, o mestre lituano verificou que são as fissuras, quer dizer, as rupturas que 

provocam o rompimento da dimensão cotidiana e instauram o acontecimento estético, de 

modo a interferir na atribuição de sentido a um dado texto. Por isso, Greimas (2002) afirmou 

que o sentido também se concretiza pela mudança de ritmo ou por uma oscilação construída 

na linearidade da linguagem. 

Com discussões propostas por Claude Zilberberg (2002, 2006a, 2006b, 2007b, 2008, 

2011b), pudemos compreender que a apreensão de um acontecimento se dá pelo sobrevir. O 

próprio semioticista francês (ZILBERBERG, 2008, p. 1) enfatizou que Greimas (2002) 

promoveu a abertura para o estudo do conceito de acontecimento, no momento em que o 

mestre lituano (GREIMAS, 2002) afirmou a necessidade de que era “preciso sair de Propp”, 

pois ele dava privilégio à falta, ou seja, a só um tipo de acontecimento.  

Além disso, percebemos como Zilberberg (2008) retomou os estudos greimasianos 

quando nos explicou que o conceito de acontecimento é muito mais amplo e tem por intuito 

elegê-lo a uma grandeza essencial para a compreensão da construção do efeito de sentido. 

Desse modo, a semiótica que tem a descrição da produção, da apropriação e da circulação de 

objetos de valor deu lugar a uma semiótica cujo cerne das preocupações visa descrever a 

estrutura do inesperado, como faz Zilberberg na proposição de uma “semiótica do 

acontecimento”. Essa proposta feita por Zilberberg considera, então, a afetividade uma 

categoria que rege o discurso e a ruptura na vida de um sujeito será algo que o coloca em 

oposição à sua rotina enfadonha, pois a apreensão de um acontecimento se dá pelo sobrevir, 

como dissemos acima.  

Segundo a concepção de Nascimento (2014, p. 26), os estudos de Zilberberg acerca da 

estrutura do acontecimento possibilitam a explicação de como a cotidianidade de um sujeito é 

envolta pela ruptura de uma forma de vida diante do inesperado de um acontecimento, que 
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muitas vezes engendra outros modos de fazer, saber e sentir, dando ensejo à outra forma de 

vida. 

A análise da revista Atrevida permite-nos visualizar que, ao construir seu texto, o 

enunciador opta pelo uso de figuras que soam como um convite à admissão de novos valores, 

com a abertura a uma nova ética que afeta o perfil comportamental da garota atual. O 

enunciador de Atrevida trava um diálogo com sua enunciatária e, assim, cumpre o papel 

temático da “amiga mais velha, mais sábia e experiente”, que lhe apresenta um novo mundo e 

lhe permite uma nova vivência, uma nova maneira de ser adolescente, com a propositura de 

modelos comportamentais arrojados, audaciosos, ou seja, atrevidos.  

Nesse sentido, Buitoni (2009, p. 191) conclui que  

 

[...] o texto na imprensa feminina sempre vai procurar dirigir-se à leitora, 
como se estivesse conversando com ela, servindo-se de uma intimidade de 
amiga. Esse jeito coloquial, que elimina a distância, que faz as ideias 
parecerem simples, cotidianas, frutos do bom senso, ajuda a passar 
conceitos, cristalizar opiniões, tudo de um modo tão natural que 
praticamente não há defesa.  

 

O enunciador do referido periódico solicita sua enunciatária a participar desse 

processo de transmutação da axiologia como um “enunciatário-espectador” (GREIMAS, 

1993, p. 29). No momento em que configura um novo modelo de comportamento que 

conforma uma nova forma de vida – o do simulacro do ator “garota atrevida”, o enunciador de 

Atrevida manipula sua enunciatária a agir de modo a modificar sua forma de vida, as regras 

que regem seu vivido, e cumpre, então, o papel temático de ser responsável pela propagação e 

pelo estímulo à modificação de hábitos. A enunciatária, por sua vez, cumpre o papel temático 

do ser que age como cooperador dessa invenção de novos valores, que participa “[...] desta 

criação como um ‘coenunciador’ do futuro universo de valores” (GREIMAS, 1993, p. 29). 

Buitoni (2009) comenta que o papel da imprensa feminina é apresentar fatos mais 

ligados à novidade do que à atualidade, de modo que “a atualidade é ancorada no tempo, tem 

uma dimensão física, objetiva, bem definida. A novidade pode ser uma relação subjetiva: isto 

é novo para mim” (BUITONI, 2009, p. 203). 

Em nossa pesquisa, demonstramos que o enunciador, ora modalizado pelo dever, 

reitera valores estabelecidos pelas formas de vida amorosa estereotipadas; ora modalizado 

pelo poder, configura novas formas de vida amorosa. Essas novas formas de vida denotam 

uma axiologia que propõe um novo projeto de busca à enunciatária, ao conduzir seu 

comportamento com a veiculação de ideais mais audaciosos, mais corajosos, mais atrevidos. 
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Desse modo, notamos que, para compor seu texto, o enunciador de Atrevida selecionou 

figuras que ajudam a conformar não só a forma de vida do simulacro do ator “garota 

tímida”, mas também a forma de vida do simulacro do ator “garota atrevida”.  

Na época em que a revista surgiu, no ano de 1994, o enunciador tinha noção de que os 

ideais românticos tradicionais ainda afetavam o modo de viver das leitoras. Eis a razão pela 

qual também está presente em Atrevida o discurso que se refere ao comportamento feminino 

tradicional. Por esse motivo, inicialmente, o enunciador do referido periódico discursivizou 

para sua enunciatária um estilo de vida cujo comportamento feminino é tradicional e, assim, 

referendou uma forma de vida consolidada, que corresponde à forma de vida do ator “garota 

tímida”.  

Contudo, no decurso temporal, observamos que o discurso do enunciador sofreu 

mutações e ganhou uma tônica mais audaciosa, com a proposição da transgressão de normas 

padrão, relativas ao comportamento amoroso de uma garota dos anos 2000. Por conseguinte, 

o enunciador sabe que, nos tempos atuais, a enunciatária vivencia uma transformação do seu 

papel social.   

A análise centrada nas formas de vida amorosa da garota do século 21 permitiu-nos 

visualizar a configuração de dois modos de relacionamento: o namoro e o “ficar”. Numa 

contraposição, tais relacionamentos podem ser caracterizados assim:  

 

NAMORO                        vs.                     “FICAR” 

fidelidade                                               não fidelidade 

compromisso                                         não compromisso 

responsabilidade                                   não responsabilidade 

                      extensidade na duração                               brevidade na duração 

 

No tocante à configuração do parceiro amoroso, verificamos a configuração do sujeito 

que cumpre o papel temático do “príncipe encantado”, ou seja, o garoto com bela aparência e 

boa educação é o parceiro amoroso do simulacro do ator “garota tímida”. No entanto, o 

sujeito que cumpre o papel temático do parceiro amoroso do simulacro do ator “garota 

atrevida” é o garoto simpático, cheiroso, bem vestido, inteligente, engraçado e que pode ter 

uma aparência feia, pois, muitas vezes, os “príncipes” da atualidade não são tão encantados 

assim e viram os “sapos” da história. Por um lado, nos tempos iniciais da revista, não 

encontramos a configuração do sujeito “rapaz feio”, porque para a sociedade da época a rotina 

era a valorização disfórica e a marginalização dessa figura estereotipada. Por outro lado, nos 
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exemplares dos anos 2000, a discursivização do enunciador denota uma mudança 

comportamental ao configurar o sujeito “rapaz feio” com valorização eufórica, tornando o 

“feio” um acontecimento. 

A revista configura também o simulacro do ator que cumpre o papel temático de 

parceira amorosa da garota atrevida. Primeiramente, tendo em vista a marginalização que 

poderia vir a sofrer, pois a sociedade valorizava euforicamente o projeto de vida 

correspondente ao programa da heterossexualidade, visualizamos uma forma de vida da 

garota tímida e homossexual. Tempos depois, observamos o aparecimento de práticas 

semióticas que denotam a possibilidade de assumir publicamente a homossexualidade, ainda 

que as garotas homossexuais possam ser marginalizadas socialmente. O enunciador começa a 

sugerir para sua enunciatária um novo devir axiológico, um contraprograma que corresponde 

ao do simulacro da garota atrevida e homossexual. 

Ao analisarmos as capas, verificamos a discursivização de uma passagem cronológica 

de uma rotina para um acontecimento e a decorrente inserção da enunciatária a uma nova 

axiologia. Sendo assim, percebemos que a configuração das formas de vida dos simulacros 

dos atores “garota tímida” e “garota atrevida” receberam as figuras descritas abaixo:  

 

ATOR “GATORA TÍMIDA”     vs.            ATOR “GAROTA ATREVIDA” 

“anestesia”                                                           “estesia” 

“discrição”                                                       “atrevimento” 

“prudência”                                                         “aventura” 

“ajustamento”                                                       “liberdade” 

“dever”                                                              “querer” 

                              “rotina”                                                         “acontecimento” 

 

Como se pode notar, as configurações que encontramos em Atrevida denotam uma 

forma de vida de uma garota que deve ajustar seu comportamento a práticas semióticas 

amorosas tradicionais, de modo que o desempenho de um contraprograma a tais práticas 

caracteriza um abalo sancionado negativamente pela moral social. Dessa forma, o simulacro 

de garota valorizado neste momento pelo enunciador do periódico é aquele que tem em seu 

programa o objeto-valor relacionar-se amorosamente com o outro para ser feliz, o que 

delineia uma felicidade exógena. 

O outro simulacro de garota presente na revista configura a forma de vida de uma 

garota que não precisa ajustar seu comportamento amoroso a modelos tradicionalistas, sendo 
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que o programa proposto pelo enunciador não caracteriza um abalo à moral social, mas sim 

uma sugestão de novas práticas semióticas amorosas sancionadas positivamente. Este 

simulacro de garota recebe dicas do enunciador para que construa um novo projeto de vida, de 

maneira que as práticas amorosas do simulacro do ator “garota atrevida” são sancionadas 

positivamente. O objeto-valor deste simulacro de garota é ser feliz independente de seu estado 

afetivo, ou seja, ela pode ser feliz ao namorar, ao “ficar” ou ao estar sozinha, pois ela tem 

liberdade de escolha e sua felicidade é endógena. 

O modelo formulado por Nascimento (2013, p. 46) sintetiza nossa análise, conforme o 

quadro abaixo:  

 

Tabela 9 – Formas de vida da garota tímida e da garota atrevida 

Grupos Tímidas Atrevidas 
Intensidade Função aspectual Sobrevir Conseguir 

Operador discursivo 
(tonicidade) 

Implicação Concessão 

Extensidade Modo de existência 
prevalente 

(temporalidade) 

Potencialização Atualização 

Amplidão do campo 
(espacialidade) 

Valor de absoluto 
(exclusividade) 

Valor de universo 
(universalidade) 

Estrutura  Rotina Acontecimento 
Forma de vida  Discreta Ousada 

 

Diante disso, percebemos que o comportamento da adolescente moderna permeia entre 

a axiologia da antiga sociedade clássica da Idade Média e o devir axiológico vivenciado pela 

sociedade atual. Acerca disso, Lipovetsky (2007, p. 236) descreve que “De agora em diante é 

um novo modelo que comanda o lugar e o destino social do feminino. Novo modelo que se 

caracteriza por sua autonomização em relação à influência tradicional exercida pelos homens 

sobre as definições e significações imaginário-sociais da mulher”.   

Lipovetsky (2007) também comenta que certas normas tradicionais relativas ao papel 

da mulher não foram descartadas pela sociedade, pois, nos dias de hoje, a mulher concilia o 

“governo de si mesma” com a preservação de papéis e valores considerados tradicionais: mãe, 

educadora de filhos, organizadora do espaço doméstico, esposa, amante e sedutora. Para o 

autor, as questões que norteiam o universo feminino atual são 

 

O que estudar? Tendo em vista qual profissão? Que plano de carreira adotar? 
Casar ou viver em concubinato? Divorciar-se ou não? Que número de filhos 
e em que momento? Tê-los no quadro da instituição matrimonial ou fora do 
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casamento? Trabalhar em tempo parcial ou em tempo integral? Como 
conciliar vida profissional e vida maternal? (LIPOVETSKY, 2007, p. 237). 

 

Ainda citando o filósofo francês (LIPOVETSKY, 2007, p. 240), a existência feminina 

ordenava-se em razão de caminhos pré-traçados social e naturalmente, resumindo-se a vida ao 

casamento e ao exercício das tarefas subalternas estabelecidas pela comunidade social. Nos 

dias de hoje, vemos que se permite à figura feminina a possibilidade de escolher como viver, 

como definir e inventar sua própria vida, pois  

 

Tudo, na existência feminina, tornou-se escolha, objeto de interrogação e de 
arbitragem; nenhuma atividade mais está, em princípio, fechada às mulheres, 
nada mais fixa imperativamente seu lugar na ordem social; ei-las, da mesma 
maneira que os homens, entregues ao imperativo moderno de definir e 
inventar inteiramente sua própria vida (LIPOVETSKY, 2007, p. 240).  

 

Lipovetsky (2007, p. 38) comenta que “os sonhos femininos não se concentram mais 

exclusivamente na vida sentimental”, de modo que esse novo comportamento da mulher “não 

reside no advento de um universo unissex, mas em uma ‘sociedade’ aberta’ em que as 

normas, sendo plurais e seletivas, são acompanhadas de estratégias heterogêneas, de margens 

de liberdade e de indeterminação” (LIPOVETSKY, 2007, p. 239).  

Assim sendo, o comportamento relacionado à forma de vida da garota atrevida revela 

o novo código que gere a forma de vida da adolescente moderna: ela não é mais obrigada 

a obedecer aos modelos sociais que lhe impunham regras de conduta. Em nossos tempos, a 

adolescente atual segue orientações facultativas para compor seu modelo de vida, como dona 

de seu próprio destino, como o ser que pode escolher com quem e com quantos parceiros se 

relacionar, sem compromisso de continuidade, o que denota a conquista de sua liberdade e de 

sua própria felicidade.  

O desenvolvimento dessa tese comprovou o fato de que a revista Atrevida constrói um 

programa narrativo que contém enunciados que manipulam a enunciatária a mudar seu valor e 

as regras de seu vivido. Assim sendo, o simulacro do ator “garota atrevida” configura o 

sujeito que cumpre o papel temático da garota que tem coragem para fazer o diferente, sabe 

como enfrentar o preconceito e arrisca-se a experimentar novas práticas semióticas amorosas 

para que sinta prazer e seja feliz. Por sua vez, o enunciador de Atrevida cumpre o papel 

temático do ser que dá privilégio para formas de vida que priorizam novos valores, ao propor 

a discursivização de um manual de autoajuda para que a enunciatária possa incorporar tais 
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valores. Portanto, o simulacro do ator “garota atrevida” cumpre o papel temático de sujeito 

incorporador desses novos valores.  

Por fim, são essas garotas, jovens mulheres de papel de Atrevida que constituem a 

identidade da mulher que fizeram história no final dos anos 1990 e na primeira década dos 

anos 2000. A reconstituição da forma de vida da garota tímida que se contrapõe à da garota 

atrevida possibilita o resgate da trajetória da vida amorosa das garotas do início do século 21, 

que desfrutam da liberdade de escolha, isto é, são garotas que (quase) podem ser o que 

quiserem! 
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