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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa, de cunho crítico, é a identificação das  estratégias 

persuasivas feitas por autores de diferentes épocas com vistas à crítica de  

detentores de poder em seus respectivos contextos. Para tanto, a presente pesquisa 

visa a realizar um estudo multifuncional, sob a ótica teórico metodológica da 

Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), de produções literárias de três épocas 

distintas, mas semelhantes na relação de seus autores com o poder vigente e alvo 

de suas críticas, a saber:  (a) cantigas de escárnio e de maldizer de Gil Pérez Conde 

(século XIII); (b) poemas de Gregório de Matos Guerra (século XVII); e (c) canções 

de Chico Buarque de Holanda (século XX). A análise dessas produções apoia-se 

nas propostas da GSF, para a qual a oração é um evento social, cuja estrutura serve 

para construir três tipos de significados, ou metafunções, simultâneos: Ideacional 

(refere-se à informação), Interpessoal (refere-se à interação entre produtor e 

receptor envolvidos no processo linguístico) e Textual (refere-se à construção do 

texto de acordo com as exigências do meio sócio histórico cultural). A GSF envolve 

não só a Linguística Crítica, uma abordagem que tenta casar um método de análise 

linguística textual com uma teoria social da linguagem em processos políticos e 

ideológicos, mas também a Modalidade e a Avaliatividade, uma  ampliação teórica 

da metafunção Interpessoal, que envolve o posicionamento do autor sobre o 

conteúdo da mensagem. Paralelamente à Avaliatividade, nesse confronto com as 

autoridades, verifica-se o cuidado dos autores em observar as necessidades 

decorrentes do trabalho de face, ou polidez. A pesquisa visa a responder às 

seguintes perguntas: (a) Como é feita a crítica ao poder nas diferentes épocas 

selecionadas? (b) Que escolhas lexicogramaticais em termos das metafunções 

Ideacional e Interpessoal foram feitas para a realização dessa crítica? (c) Que 

elementos retóricos realizaram a persuasão nesse processo? Os resultados 

mostram que o dialogismo dos textos, no uso de estruturas persuasivas similares, os  

agregam numa subcategoria do gênero satírico, conforme o contexto de repressão 

que os abrange. Em contrapartida, as diferenças nas estratégias persuasivas 

apontadas através das análises evidenciam a unicidade dos textos e seus autores.  

 

Palavras-chave: Literatura. Repressão. Persuasão. Gramática Sistêmico-Funcional. 

Linguística Crítica.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this critical research is the identification of the persuasive 

strategies that authors from different times used to criticize power holders in their 

respective contexts. Therefore, the present research aims to conduct a 

multifunctional study in the theoretical-methodological perspective of the Systemic-

Functional Grammar (SFG) of literary productions from three distinct eras, but similar 

in the relationship of the authors with the existing power and target of their criticisms, 

namely: (a) satirical chants of Gil Pérez Conde (thirteenth century); (b) poems of 

Gregorio de Matos Guerra (seventeenth century); and (c) songs of Chico Buarque de 

Holanda (twentieth century). The analysis of these productions is based on the SFG 

proposals. It considers the clause as a social event, for which the structure serves to 

woven together three concurrent types of meanings, or metafunctions: Ideational 

(refers to information), Interpersonal (refers to the interaction between the producer 

and the receiver involved in the linguistic process) and Textual (refers to the text 

construction according to the requirements of the socio-historical-cultural 

environment). The SFG involves not only the Critical Linguistics, which is an 

approach that tries to match a textual linguistic analysis method with a social 

language theory in political and ideological processes, but also the Modality and 

Appraisal –  a theoretical extension of the Interpersonal metafunction that blends the 

author`s positioning with the message content. In this confrontation against the 

authorities, Appraisal works alongside of the care authors show redressing of affronts 

to face posed by face-threatening, or politeness. The research aims to answer the 

following questions: (a) How is power criticism made in the chosen different times? 

(b) What lexicogrammatical choices were made to criticize in terms of the Ideational 

and Interpersonal metafunctions? (c) What did rhetorical elements build the 

persuasion in this process? The results show that the dialogism of the texts points 

out to the use of similar persuasive structures that identify a satirical genre 

subcategory, which aggregates texts due to the repression context wrapping them. 

On the other hand, differences in the persuasive strategies, identified through the 

analysis, present the uniqueness of the texts and their authors. 

 

Keywords: Literature. Repression. Persuasion. Systemic Functional Grammar. 

Critical Linguistics. 
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A CRÍTICA AO PODER EM POESIAS DOS SÉCULOS XIII, XVII E XX.  
Um Enfoque Sistêmico-Funcional 

 

 

1.   INTRODUÇÃO 
 

 A minha dissertação de mestrado versou sobre as cantigas líricas galego-

portuguesas ("O Fenhedor e o Precador nas Cantigas Líricas Galego-Portuguesas 

de D.Dinis: Uma Perspectiva Sistêmico-Funcional"). Ao iniciar esta nova etapa, 

decidi-me a seguir nos estudos das cantigas, desta vez as satíricas, de escárnio e 

de maldizer. Tais cantigas tratam geralmente da crítica que os autores faziam ao 

poder político e às figuras da sociedade da época, o que me lembrou de outras 

produções poéticas de cunho crítico semelhante, como as produções de Gregório de 

Matos e de Chico Buarque, dois baluartes da cultura literária e artística brasileira. Fui 

então tomado pela curiosidade em comparar a linguagem de crítica e persuasão 

utilizadas nessas três diferentes épocas, enfocando as funções Ideacional e 

Interpessoal, que organizam, respectivamente, o conteúdo informacional das 

orações por meio do sistema da Transitividade; e a oração como um evento 

interativo, envolvendo produtor e receptor da mensagem. Faço a seguir, uma breve 

descrição dos três contextos de produção das obras com enfoque na organização do 

poder.  

 Na Idade Média, o poder estava centrado, respectivamente, na Igreja, nos reis 

e na nobreza. Comandada pelo Papa e seus representantes (cardeais, arcebispos e 

bispos, espalhados pela Europa), a Igreja tentava manipular os reinos a seu favor 

por meio da censura, regulações e excomunhões. Os reis e nobres, por sua vez, 

exerciam poder local arregimentado pelas relações suserano vassálicas. Nesse 

contexto brotaram os chamados escárnios e chufas: críticas direcionadas a uma 

pessoa ou a grupos de pessoas, seja de forma velada, como nas cantigas de 

escárnio, seja de forma aberta, como nas cantigas de maldizer. Gil Perez Conde foi 

um dos muito trovadores a compor tais cantigas, as quais apresentavam sui generis 

riqueza e sofisticação estilística. 

Quanto ao período da literatura barroca no Brasil (séc. XVI a XVIII), a Igreja 

Católica exercia um grande poder psicológico nas gentes, principalmente do 
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Nordeste1, e foi especialmente para essa população que Gregório de Matos 

escreveu, em meio a pressões e ameaças sobre si. Inimigo do poder, do clero e da 

conservadora e tradicional burguesia baiana da época, Gregório combateu a 

hipocrisia da sociedade. Suas mais mordazes críticas condenavam os vícios de uma 

sociedade doente. Assim, Gregório de Matos Guerra fez jus às alcunhas de “Boca 

do Inferno” e  “Boca Maldita”. 

 Já no século XX, duas ideologias se embatiam durante o regime de violência 

e repressão da Ditadura Militar no Brasil: a ideologia do governo e da classe 

dominante, que pregava o autoritarismo e a manutenção do poder pelo intermédio 

da força, e a ideologia que brotava das ruas, dos jovens inconformados que 

buscavam a liberdade de expressão e a reconquista de seus direitos individuais. 

Esta última foi adotada por Chico Buarque ao carregar seus textos de alegorias e 

indiretismos que obtiveram a capacidade de: (i) transmitir aos jovens sua mensagem 

de protesto; e (ii) ludibriar com maestria a ação dos censores da época. 

 A análise das produções dessas diferentes épocas da história será feita sob o 

enfoque da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), desenvolvida por Halliday (1985, 

1994) e Halliday e Matthiessen (2004) e expandida por colaboradores. A GSF 

caracteriza-se por sua natureza multifuncional, considerando que a estrutura da 

língua serve para construir três tipos de significados simultâneos, ou metafunções:  

Ideacional (refere-se à informação), Interpessoal (refere-se à interação entre 

produtor e receptor envolvidos no processo linguístico) e Textual (refere-se à 

construção do texto de acordo com as exigências do meio sócio histórico cultural).  

A GSF tem sido apontada como a metodologia adequada para o exame da 

conexão entre a estrutura linguística e os valores sociais (FAIRCLOUGH,1992;  

FOWLER, 1991; LI, 2010), portanto interrelaciona língua e as dimensões de 

contexto. A Linguística Crítica (FOWLER, 1991), que procura estudar o discurso 

como elemento socialmente constituído e constitutivo, desvendando seus efeitos 

ideológicos e sua naturalização, também se apoia na GSF.  

 Nesse sentido, Li (2010), guiado por propostas de análise crítica e com o 

apoio do contexto analítico da GSF, investiga as relações entre escolhas de certas 

                                            
1 “A antiga colonização, os problemas económico-ambientais típicos das zonas semiáridas e o relativo 
isolamento do sertão, por sua vez, propiciaram um rico campo para a manutenção de tradições do catolicismo 
 popular que há muito tempo tinham desaparecido dos centros que definem a ortodoxia católica mundial e 
nacional.” (Boyer, 1993, p. 34) 
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formas linguísticas e ideologias e as relações de poder que subjazem a essas 

formas. Analisando aspectos da gramática da oração relacionados à Transitividade e 

à coesão lexical em textos de reportagem de orientações ideológicas diferentes, 

seus estudos mostram que as interpretações e os papéis sociais dos Participantes 

envolvidos no evento são construídos pelas escolhas específicas que cada veículo 

faz nas duas dimensões da organização do texto, na tentativa de persuadir o leitor. 

 O ato de persuadir, de orientar o discurso no sentido de determinadas 

conclusões por meio da argumentação, “constitui o ato lingüístico fundamental, pois 

a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia”  (KOCH, 1987, p. 19). Segundo 

Kitis e Milapides (1997), a persuasão envolve tanto a convicção quanto a sedução. A 

convicção, um processo cognitivo,  envolve uma lista de passos argumentativos que 

– espera-se – deverão ser aceitos pelo interlocutor. Mas, frequentemente, a 

persuasão cerceia a participação cognitiva do leitor no processo de aceitar a 

perspectiva do autor e, nesses casos, podemos falar de 'sedução', recorrendo à 

emoção no processo argumentativo. 

 Um dos elementos comuns no processo de sedução é a metáfora, já que sua 

natureza persuasiva torna-a útil na linguagem retórica e argumentativa, como por 

exemplo, em discursos políticos. Ela também pode ser efetiva na realização das 

metas subjacentes dos falantes de persuadir o ouvinte, devido ao seu potencial de 

nos emocionar, diz Charteris-Black (2004). O autor afirma que a abordagem 

semântico cognitiva precisa ser complementada com uma análise de fatores 

pragmáticos, já que a metáfora é sempre usada em contexto específico de 

comunicação que governa seu papel.   

 Uma questão que se estabelece como fundamental na interação linguística é 

a intersubjetividade que se estabelece entre os interlocutores (GOFFMAN, 1967). A 

intersubjetividade tem base no fato de que a atitude no discurso não é a 

apresentação linguística transparente de ‘estados internos’ de conhecimento, mas 

emerge da interação dialógica entre interlocutores. Assim, a intersubjetividade 

reflete-se na noção de face e trabalho de face, ou polidez, que constitui a Teoria da 

Polidez (P. BROWN; LEVINSON, 1987), baseada nos escritos  de Goffmann (1967). 

O trabalho de face refere-se às comunicações designadas para criar, apoiar ou 

desafiar a exposição pública do self, a face. De acordo com P. Brown e Levinson 

(1987), num contexto de vulnerabilidade mútua de face, qualquer falante tentará 

evitar o ato de ameaça à face, ou empregará estratégias para minimizar a ameaça. 
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As realizações linguísticas de estratégias implícitas incluem recursos como, por 

exemplo, metáfora, ironia, perguntas retóricas, subentendidos, tautologias e todos os 

tipos de pistas em relação ao que o falante espera ou quer comunicar, sem fazê-lo 

diretamente, com a finalidade de tornar o significado negociável. Portanto, a polidez 

pode ser considerada como um pré-requisito para ordenar a interação social. 

 No processo persuasivo, outro ponto vital refere-se à questão da avaliação 

que os autores fazem concernentes ao interlocutor e ao conteúdo da mensagem. 

Esse posicionamento do escritor/falante foi denominado de Avaliatividade (trad. de 

Appraisal) por Martin (2000), vindo a completar a noção de modalidade, da GSF.  

A modalidade trata do julgamento do falante sobre a troca de informação, ou 

seja, a modalização, que inclui: (i) probabilidade ou (ii) frequência; e também sobre a 

troca de bens e serviços, ou seja, a modulação, que inclui: (i) obrigatoriedade e (ii) 

desejabilidade. A essas quatro modalidades, Lemke (1998) acrescentou mais três: 

importância, necessidade e humor.  

 Quanto à noção de Avaliatividade, trata-se, segundo Martin (2000), da 

semântica da avaliação, que faltava para compor a metafunção Interpessoal. A 

Avaliatividade envolve: Afeto (o modo como os interlocutores se sentem); 

Julgamento (os julgamentos éticos que eles fazem); Apreciação (o valor estético que 

eles atribuem a fenômenos de sua experiência); e Avaliação Social (uma 

subcategoria de Apreciação, que se refere à avaliação positiva ou negativa de 

produtos, atividades, processos ou fenômenos sociais). A Avaliatividade pode 

ocorrer de maneira explícita ou implícita (os tokens de Atitude), tais como o  

Contrabando de Informação ou o Apito do Cão, que explicarei mais adiante.  

 Martin (1992) e outros notaram que as realizações de significados 

interpessoais de Avaliatividade, incluindo modalidades e atitudes, tendem a ser mais 

'prosódicas' que as realizações mais segmentáveis e localizadas dos significados 

ideacionais. É possível interpretar esse fato, segundo Lemke (1998), dizendo que 

componentes redundantes, qualificadores e amplificadores ou restritivos, daquilo 

que é funcionalmente uma única avaliação, espalham-se através da oração ou da 

oração complexa, ou mesmo, de longos trechos de um texto.   

 Essa realização prosódica está na base do que Macken-Horarik (2003) chama 

de metarrelações, complexos de significados de ordem superior que posicionam os 

leitores a adotar atitudes específicas em relação aos personagens no decorrer de 

um texto. Seu estudo se liga aos trabalhos dos sistemicistas Jay Lemke (1990, 
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1995a, 1995b, 1998) e Paul Thibault (1986, 1989), que enriquecem as perspectivas 

linguísticas do significado interpessoal. Lemke ampliou o termo axiologia, de Bakhtin 

(1935[2003], 1953[1986]), para capturar a complexa orientação de valores de textos 

e práticas textuais. Nessa perspectiva, os textos escritos estabelecem, através de 

significados textuais, um diálogo virtual com os leitores, diálogo este incorporado no 

texto e com o qual os leitores se relacionam conforme processam o texto.  

 Para tratar da negociação linguística das identidades social e conversacional 

durante a interação, Goffman (1981) propõe o conceito de Alinhamento (trad. de 

footing). O Alinhamento refere-se a "mudanças no alinhamento que assumimos para 

nós e para os outros" (p.128), isto é, os processos meta pragmáticos por meio dos 

quais falantes/ouvintes posicionam-se em relação uns aos outros e em relação ao 

seu enunciado no enquadre da experiência. Uma mudança de Alinhamento 

transforma nosso enquadre interpretativo para a ação encaixada. 

 Levinson (1988) sugere que a noção de Alinhamento é o conjunto proposto de 

categorias de papel de participantes que deveriam ser integrados em uma discussão 

rigorosa de "quem está em quê e quando" (p. 221). Esse ponto está de acordo com 

a recomendação de Fairclough (1985), de que os analistas do discurso devem fazer 

as seguintes perguntas: "Quais são as vozes dos participantes no texto?", "Como 

são elas construídas?" e "Que relação se estabelece entre os participantes?" (p. 

203). 

 Dito isso, o objetivo precípuo desta pesquisa, de cunho crítico, é a 

identificação das estratégias argumentativas feitas por autores de diferentes épocas 

em textos líricos, com vistas à crítica de detentores de poder em seus respectivos 

contextos. Para tanto, a pesquisa visa a responder às seguintes perguntas: (a) 

Como é feita a crítica ao poder nas diferentes épocas selecionadas? (b) Que 

escolhas lexicogramaticais em termos das metafunções Ideacional e Interpessoal 

foram feitas para a realização dessa crítica? (c) Que elementos retóricos realizaram 

a persuasão nesse processo?  
 
 

Justificativa 
 
 A pesquisa, na interface da literatura e da linguística, une a arte e a ciência 

das letras, propiciando um olhar plural aos fatos da língua. Lucram com isso tanto 
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uma como a outra área de estudos; lucra mais ainda o pesquisador dos processos 

envolvidos na compreensão de um texto, que não mais pode ser visto como uma 

atividade passiva, isento de interação ativa por parte do leitor. 

Embora se saiba que literatura e linguística caminhem lado a lado, há pouca 

pesquisa que examine os efeitos literários macroestruturais proporcionados pelas 

escolhas lexicogramaticais feitas na microestrutura do texto (p.ex. GOBBO, G.A., 

2012; BRASIL, F.P., 2012; SOUZA, M.S.S., 2013). A GSF, no momento em que 

desvencilha-se da classificação sintática bipartida dos verbos em transitivos e 

intransitivos, adotando a distinção semântica em seis processos desses verbos, 

propicia uma compreensão mais minuciosa e abrangente do fenômeno literário. 

Assim, também, a detecção do posicionamento do autor diante do texto e do 

leitor por meio da Avaliatividade – uma sistematização do subjetivo sistema 

avaliativo – é uma proposta que vem ao encontro de quem  

 
"procura, estudando detalhes da estrutura lingüística à luz da situação social 
e histórica de um texto, trazer para o nível da consciência os padrões de 
crenças e valores que estão codificados na língua – e que estão subjacentes 
à notícia, para quem aceita o discurso como 'natural'" (FOWLER, 1991, p. 5).    

   

 Portanto, acredito que o apoio de teorias que compõem atualmente o acervo 

da linguística torne possível o exame da relação entre essas duas áreas – literatura 

e linguística – que sempre existiu, mas nem sempre foi alvo de pesquisas. 

Esta tese de doutorado está assim estruturada: 

 Capítulo 1 – Introdução.  

 Capítulo 2 – Fundamentação Teórica, que enfoca a Gramática Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004), examinando a 

Transitividade e a Avaliatividade, bem como a Linguística Crítica. Além disso, teorias 

complementares contribuem no exame da microestrutura textual e sua relação com 

a macroestrutura do discurso, revelando a ideologia presente na subjacência do 

texto.  

 Capítulo 3 – Metodologia, que está dividida em duas etapas: (i) apresenta o 

corpus de estudo e uma breve discussão sobre ele; (ii) expõe os procedimentos 

utilizados para a análise do corpus dessa pesquisa. 

Capítulo 4 - Análise e Discussão dos Resultados, que apresenta as 

análises dos seis textos escolhidos. Está dividida em: (i) análise de Registro; (ii) 
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análise da microestrutura: Transitividade e Modalidade/Avaliatividade, com 

comentários sobre recursos persuasivos; (iii) discussão referente à macroestrutura 

discursiva. 

Capítulo 5 - Resultados Gerais, que recupera as análises do Capítulo 4 e 

porpõe resultados sobrepostos. A análise comparada dos textos relativiza o estilo 

dos autores e busca identificar regularidades significantes que, ulteriormente, 

definem o propósito desta tese.  

Considerações Finais, que apresenta as contribuições gerais da pesquisa 

no âmbito educacional e acadêmico. 

 A seguir, antes de iniciar a Fundamentação Teórica, exponho uma rápida 

descrição das três épocas históricas, bem como dos autores selecionados para esta 

pesquisa, com enfoque nas relações de poder. O objetivo desta seção é propiciar 

que o leitor situe historicamente os textos escolhidos para a tese. Pormenores de 

cada obra e respectivos contextos situacionais imediatos serão apresentados no 

Capítulo 4.   

 

 

A IDADE MÉDIA E AS CANTIGAS DE ESCÁRNIO E DE MALDIZER 
 

Ao longo da era medieval o poder varia bastante de mãos. Ora nas mãos do sumo 
pontífice e seus altos representantes, ora nas mãos de nobres poderosos e também 
nas mãos dos reis. É certo que a estrutura da pirâmide feudal, quando consolidada, 
colocava o rei no centro do poder local. 
 

“Deveis saber que é direito e uso 
costume geral dos meus reinos que, em 
todas as doações que os reis fazem, 
ficam sempre guardadas para os reis as 
apelações e a justiça maior. Essas e 
outras coisas ficam para os reis em 
sinal do seu maior poder. E sempre se 
fizeram assim no tempo dos reis que 
foram antes de mim e no meu.” 

  (Carta régia de D. Dinis, 1317 Apud LEÃO, D., 1975) 
 

Diante de tal situação, é natural que ocorressem tensões nas relações entre os reis 
e nobres. A produção artística, especificamente as cantigas galego-portuguesas 
satíricas, era o veículo pelo qual nobres, reis e clérigos se embatiam. O mote central 
destas cantigas era satirizar certos aspetos da vida da corte, tendo como alvo, com 
frequência, certos personagens como jograis, soldadeiras, clérigos, fidalgos, plebeus 
nobilitados, etc.  
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Divididas em escárnio e maldizer, as cantigas satíricas foram compiladas em 
cancioneiros e estão definidas na "Arte de Trovar", no “Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional” (1949), da seguinte forma:  

 
"Cantigas de Maldizer son aquelas que fazê os trobadores mais 
descubertamente; en elas entrã palavras que queren dizer mal e nõ aueran 
outro entendimento senõ aquel que queren dizer chaãmente e cantigas 
descarneo son aquelas que os trobadores fazê querendo dizer mal dalguen 
en elas e dizem-lho per palavras cubertas que aiam dous entendymentos 
para lhe lo non entenderen ...ligeyramente " (CBN, Arte de Trovar, Tit. III, 
C.VI).    

   
Portanto, a identificação mais ou menos direta do destinatário do ataque constitui o 
elemento fundamental que diferencia os dois tipos de cantiga. Contudo, os próprios 
trovadores e compiladores dos cancioneiros procuraram não distinguir 
rigorosamente escárnio e maldizer, tratando-as num grupo comum que acolhe 
qualquer composição satírica.  
 
 
Gil Pérez Conde 
    
Como confirma o próprio trovador em uma de suas composições (CBN 1526), era 
natural de Portugal. Estava ativo nas cortes de Afonso X e de Sancho IV de Castela 
na década central e finais do século XIII.  Conde tornou-se célebre por ser um dos 
mais, senão o mais mordaz nas suas críticas sobre o rei de Castela, que o exilou por 
certo tempo (de 1269, pelo menos, até 1286).  Para Carolina Michaelis Vasconcelos, 
“é de crer que estivesse falecido a cerca de 1286” (1904, p.46). 

 
O trovador era proveniente da alta nobreza portuguesa. Porém, perde o status de 
ricomen2 quando de seu exílio em Castela – devido à sua discordância em relação à 
deposição de D. Sancho II, – tornando-se apenas um infanção3. Goza, contudo, de 
algum prestígio, ratificado pelas mercês recebidas do rei. Daí já fica assinalada uma 
certa proximidade ao monarca, ainda que uma proximidade crítica. A discordância 
entre o trovador e o rei é intensificada por dois motivos principais: (a) o trovador ter 
raízes portuguesas e servir a um rei castelhano; e (b) o trovador não receber do Rei 
de Castela os soldos e doações devidas pelos serviços de guerra. As seis 
composições do trovador no Cancioneiro da Biblioteca Nacional documentam o tema 
e são registros dessa tensão suserano vassálica. 

 
 

O BARROCO 
 

O período Barroco, no Brasil, teve início com a publicação de “Prosopopéia”, de 
Bento Teixeira (1601). Bosi (1970) pinta um panorama acurado desse momento 
histórico do desenvolvimento do país. O seiscentismo, marcado ideologicamente 
pelo movimento da Contra Reforma, da Igreja Católica, que tinha como intenção 
principal frear o crescimento das igrejas protestantes – consequência do rompimento 
de Lutero com a Igreja Católica, iniciado na Alemanha.  

                                            
2 Ou rico-homem. Nobre de categoria superior. 
3 Antigo título de nobreza inferior ao de rico-homem; escudeiro fidalgo. 
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A Igreja reúne, entre os anos de 1545 e 1554, o Concílio de Trento, o qual tentou 
encontrar soluções para o problema criado com a Reforma Protestante. Uma das 
soluções encontradas pelo concílio, e importantíssima na formação da sociedade 
brasileira, foi a fundação da Companhia de Jesus, sob os preceitos de Inácio de 
Loyola.  
 
Nesse contexto, tão rico e amplo, a presença da Igreja influenciou massivamente o 
pensamento do homem seiscentista, dividido entre o pensamento terreno, pregado 
pela Renascença, e pelo pensamento católico, reforçado pela necessidade expressa 
na Contra Reforma. 
 
É nessa confusão, marcada pelo dualismo entre religiosidade e o lado mundano, 
que escreveram Pe. Antônio Vieira e Gregório de Matos, o primeiro como exemplo 
de produção eclesial e o segundo como representante do pensamento do próprio 
homem seiscentista, dividido, confuso. 
 
 
Gregório de Matos 
 
Gregório de Matos e Guerra, o "Boca do Inferno", é, segundo Bosi (1970), o primeiro 
poeta brasileiro de grande valor. O seu virtuosismo estilístico não encontra um rival a 
altura na poesia portuguesa do mesmo período. Nascido em Salvador, Bahia, no dia 
23 de dezembro de 1636, estudou na Universidade de Coimbra, onde bacharelou-se 
em Direito.  
 
De acordo com Castello (1999), em 1661, Gregório foi nomeado juiz em Alcácer do 
Sal, no Alentejo, e teria também sido juiz do Cível, de Crime e de Órfãos em Lisboa, 
cargo pelo qual teve acesso ao rei Pedro II, de quem ganhou simpatia e favores. 
Sua sorte mudou bruscamente ao cair em desgraça com o rei, por consequência de 
seus poemas satíricos.   
 
Como grande poeta, Gregório fez um trágico retrato da vida e da cultura baiana do 
século XVII. Sua produção poética pode ser dividida em três linhas: satírica, lírica e 
religiosa. Sua pena, que não poupava ninguém, rendeu-lhe a alcunha de Boca do 
Inferno, e também sua deportação para Angola, de lá retornando em 1695. Segundo 
Candido (2004), nesses momentos finais de vida, tornou-se mais devoto e deu 
vazão à poesia religiosa, pela qual pede perdão a Deus por seus pecados. Morreu 
no dia 26 de novembro de 1695, sem publicar nada em vida. 
 
A fama de Gregório de Matos cresceu alicerçada em uma obra efetivamente sólida. 
O autor soube manejar os cânones da época, seja de modo erudito em poemas 
líricos de cunho filosófico e religioso, seja em obra satírica de cunho popular. Os 
poemas, objetos do meu estudo, tratam de forma mais direta do poder psicológico, 
de caráter conservador e tradicionalista, exercido pelo Governo e pela Igreja (na 
figura do Rei, do Papa e de seus representantes) sobre a população nordestina. Os 
livros consultados para as edições e notas nesta tese foram “Poesia brasileira - do 
Barroco ao Pré-Modernismo”, organizado pelos professores Luís Augusto Fischer 
(UFRGS) e Sérgio Luís Fischer (2001) e “A Poesia de Gregório de Matos” de 
Segismundo Spina (1995).  
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O PÓS MODERNISMO E A DITADURA MILITAR 
 

Segundo Bosi (1970) a literatura modernista tem como característica unificadora o 
desejo de liberdade de criação e expressão, aliado aos ideais nacionalistas, visando, 
sobretudo, a emancipar-se da dependência europeia, em especial por meio do 
vocabulário, da sintaxe, da escolha de temas e da maneira de ver o mundo. Ao 
rejeitarem os padrões estilísticos portugueses, seus criadores cobrem de humor, de 
ironia e de paródia as manifestações modernistas, passando a utilizar expressões 
coloquiais, próximas do falar brasileiro, promovendo a valorização diferenciada do 
léxico. 
 
A década de 60 é marcada pelo Golpe Militar, no ano de 1964, quando os militares 
depuseram o presidente João Goulart e instituíram uma opressão que perseguiria, 
torturaria e exilaria os principais ícones de nossa política e de nossa cultura, da qual 
só se livrariam em 1984. O ano de 1968 ficou conhecido pela criação do Ato 
Institucional Número 5, que pregava a censura e condenava pessoas que viessem a 
se posicionar política e culturalmente contra o regime militar. Nossa cultura, no 
entanto, passava por um período fértil, não só na literatura e no teatro, como 
também na música, com o nascimento dos grandes festivais de música popular e do 
"Tropicalismo", movimento musical que contava com nomes como Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Milton Nascimento e outros. 
 
Uma das características da poesia modernista é uma busca cada vez maior de 
intertextualidade com outros meios de expressão, exigindo uma linguagem cada vez 
mais fragmentada e rápida, a qual contrasta com a necessidade de reencontro com 
os padrões clássicos (poemas mais longos e lineares). Outra característica 
relevante, que só veio a contribuir para a difusão da poesia, foi seu casamento com 
a música popular, que acentua o crescimento dos meios de comunicação de massa 
e a produção mais industrializada da literatura. Surgiram músicos poetas como 
Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento e outros, 
precedidos pela excelência de Vinícius de Moraes. Neste trabalho, atenho-me a 
Chico Buarque.  
 
 
Chico Buarque 
 
Francisco Buarque de Hollanda nasceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1944, 
mas sua família mudou-se para São Paulo quando ele tinha dois anos. Filho do 
historiador Sérgio Buarque de Hollanda e de Maria Amélia Buarque de Hollanda, 
pianista concertista, Chico conviveu desde cedo com representantes da classe 
artística. Isso marcaria, definitivamente, sua formação de compositor e escritor 
(CANDIDO, 2004).  
 
Compositor, intérprete, poeta e escritor, Chico Buarque é hoje uma referência 
obrigatória em qualquer menção à música brasileira dos anos 60 pra cá. Sua 
influência é decisiva em praticamente tudo que aconteceu musicalmente no Brasil 
nos últimos 50 anos, pelo requinte melódico, harmônico e poético que suas obras 
apresentam. Chico foi a nossa revolução, em tempos duros de repressão, e foi 
censurado por qualquer motivo a partir de 1970.  
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De volta ao Brasil, depois de 15 meses exilado na Itália, Chico vai confrontar-se 
duramente com a censura do governo Emílio Garrastazu Médici (presidente 
brasileiro à época). A partir da gravação de "Apesar de você" (interpretada pelas 
autoridades da ditadura militar como uma ofensa ao general Médici), os censores do 
Serviço de Censura de Diversões Públicas tornaram-se bastante rígidos com o 
compositor. Todas as letras assinadas por Buarque recebiam o carimbo 
"interditada". Para escapar das limitações, especialmente após as proibições 
impostas ao álbum "Calabar", Chico Buarque criou o heterônimo Julinho da Adelaide 
e Leonel Paiva. A estratégia funcionou, e músicas como "Acorda amor", "Milagre 
brasileiro" e "Jorge Maravilha" foram aprovadas.  
 
Chico escondia a revolução entre as linhas de suas letras, em tempos de cuidados 
redobrados. Até 1978, Chico se transformou num dos artistas mais visados pela 
censura. Com sua obra, Chico Buarque consegue aquilo que só os grandes poetas 
conseguem: “seu poder de lidar com as palavras faz delas um instrumento de 
desvendar a realidade, de romper o silêncio.” (BOLLE, 1980, p. 102). 
 

A seguir, o capítulo da Fundamentação Teórica, que reúne os principais 

autores e pressupostos teóricos empregados nas análises realizadas para responder 

as perguntas de pesquisa norteadoras desta tese.  
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Inicio a apresentação das teorias que apoiarão as análises desta tese. 

Examino, primeiramente, a Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1985, 1994; 

HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004), em cujo bojo encontram-se a Teoria de Gênero e 

Registro (EGGINS; MARTIN, 1997), a Avaliatividade (MARTIN, 2000), a proposta de 

Metarrelação (MACKEN-HORARIK, 2003), a Linguística Crítica (FOWLER, 1991) e a 

proposta de Li (2010) de relacionar a microestrutura do texto à macroestrutura do 

discurso. A seguir, trato da noção de persuasão, abrangendo: o Ato de Fala Indireto 

(HOLTGRAVES, 1998), a Teoria da Polidez (BROWN; LEVINSON, 1987), o 

Alinhamento (footing) (GOFFMAN, 1974, 1998b), o Apito do Cão (MANNING, 2004; 

COFFIN; O’HALLORAN, 2006), o Contrabando de Informação (ALDRIDGE; 

LUCHJENBROERS, 2007), a Metáfora (DEIGNAN, 1999, 2003; KÖVECSES, 2002; 

LAKOFF; JOHNSON, 1980, 2002) e a Ironia (EL REFAIE, 2005).  

 
 
2.1     A Gramática Sistêmico-Funcional  
 
 A Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) é uma proposta teórico metodológica 

desenvolvida por Halliday (1978a, 1978b, 1985, 1994) e ampliada por colaboradores 

(HALLIDAY; HASAN, 1989; HALLIDAY; MARTIN, 1993; HALLIDAY; MATHIESSEN, 

2004). Para a GSF, a língua está estruturada para construir três tipos de significados 

simultâneos: Ideacional4, Interpessoal e Textual. A metafunção Ideacional 

representa os eventos das orações em termos de fazer, sentir ou ser, por meio do 

sistema da Transitividade; a metafunção Interpessoal envolve as relações sociais 

com respeito à função da oração no diálogo, e referem-se a dar/pedir informação ou 

bens & serviços; a metafunção Textual organiza os significados ideacionais e 

interpessoais de uma oração, trabalhando os significados advindos da ordem das 

palavras na oração. 

 A língua possui um nível intermediário de codificação: a lexicogramática, que 

possibilita à língua construir três significados concomitantes, que entram no texto 

através das orações mediante escolhas feitas no sistema linguístico. Para a GSF, a 

noção de escolhas é muito importante; assim, quando se faz uma escolha no 

                                            
4 Nesta tese grafarei os termos técnicos da GSF com a inicial maiúscula. 
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sistema linguístico, o que se escreve ou o que se diz adquire significado contra um 

fundo em que se encontram as escolhas que poderiam ter sido feitas, mas não 

foram – fato importante na análise do discurso. Em resumo, a GSF procura 

desenvolver uma teoria sobre a língua como um processo social e uma metodologia 

que permita uma descrição detalhada e sistemática dos padrões linguísticos. 

 Por outro lado, segundo Eggins (1994), a abordagem da GSF explica o modo 

como os significados são construídos nas interações linguísticas do dia a dia. Por 

isso, requer a análise de produtos autênticos das interações sociais, levando em 

conta o contexto cultural e social em que ocorrem a fim de entender a qualidade dos 

textos: por que um texto significa o que significa, e por que ele é avaliado como o é. 

 

 

2.1.1   Língua e Contexto: Gênero, Registro e Ideologia 

 

 O antropólogo Bronislaw Malinowski (1936), trabalhando nas Ilhas Trobriand, 

verificou que a tradução da língua dos habitantes dessa ilha para o inglês requeria o 

conhecimento da sua cultura e das circunstâncias em que ocorriam as suas 

interlocuções. É dele o termo “contexto situacional”. Sabe-se que a língua varia de 

acordo com as situações de uso. Mas é difícil formalizar a natureza dessa relação. 

Parece que certos elementos da situação têm um efeito sobre a língua, enquanto 

outros não.  

 J.R.Firth (1935, [1951 - 1959] 1968), influenciado pelo trabalho de Malinowski, 

desenvolveu uma teoria geral do “significado-em-contexto”. Para ele, a descrição do 

contexto permite predizer a língua que será usada e vice versa. Alguns fatos 

mostram que língua e contexto estão interrelacionados (HALLIDAY, 1994): 

 

(a) somos capazes de deduzir o contexto de um texto (um texto carrega  

aspectos do contexto em que foi produzido);                                                                 

(b)  somos capazes de predizer a língua através de um contexto (tipo de   

           estrutura sintática, as palavras); 

(b) sem um contexto não somos capazes, em geral, de dizer o significado   

que está sendo construído.  
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 Portanto, ao fazermos perguntas funcionais, não é suficiente enfocarmos 

somente a língua, mas a língua usada em um contexto. Mas quais feições desse 

contexto afetam o uso da língua? Para responder a essa questão, os sistemicistas 

lançam mão de dois conceitos: Registro e Gênero5, referentes, respectivamente, ao 

contexto situacional imediato e ao contexto cultural (MARTIN, 1992). 

 O Registro descreve a influência das dimensões do contexto situacional 

imediato sobre a língua. Halliday (1985) sugere que os elementos do contexto que 

influem no uso da língua sejam somente três: (a) Campo (o assunto sobre o que a 

língua está sendo usada); (b) Relação (a interação entre os interlocutores)  e (c) 

Modo (o papel que a língua exerce na informação e na interação). As três variáveis 

contextuais de Registro são organizadas, respectivamente, pelas metafunções 

Ideacional, Interpessoal e Textual da linguagem (HALLIDAY, 1994). 

 O Gênero descreve a influência das dimensões do contexto cultural sobre a 

língua. Dessa forma o texto não é utilizado somente para explorar as formas 

gramaticais isoladas, mas é analisado com o objetivo de considerar sua dimensão 

textual discursiva, uma concepção sociointeracionista da linguagem centrada na 

interlocução. Martin (1995, p. 25) oferece para a noção de Gênero, uma definição 

mais operacionável: “gênero é uma atividade organizada em estágios, orientada 

para uma finalidade na qual os falantes se envolvem como membros de uma 

determinada cultura”. De acordo com essa perspectiva, grupos de pessoas que 

usam a língua para metas comunicativas semelhantes desenvolvem, ao longo do 

tempo, tipos comuns de fala e de escrita que lhes permitem alcançar seus objetivos 

(p.ex. a narrativa, a anedota, a reportagem, o relato, as instruções, etc.). 

Nesse contexto, Eggins e Martin (1997) propõem a Teoria de Gênero e 

Registro (TGR). A TGR investiga o modo como as diferenças de contexto constroem 

textos distintos. Padrões linguísticos configuram-se nos textos através de um 

conjunto específico de valores que realizam o Campo, as Relações e o Modo do 

discurso (HALLIDAY; HASAN, 1989, p.55), denominado “configuração contextual”. 

Nesta configuração, obtém-se dos textos uma estrutura de estágios, perguntando: 

(1) que elementos devem ocorrer; (2) que elementos podem ocorrer; (3) onde eles 

devem ocorrer; (4) onde eles podem ocorrer e (5) com que frequência eles podem 

ocorrer (HALLIDAY; HASAN, 1989, p.56). 

                                            
5 Para evitar discordâncias com teorias que empregam o conceito de gênero com acepções diferentes, nesta 
tese, Registro e Gênero serão grafados em letra maiúscula quando referirem-se ao conceito trabalhado na GSF.   
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Para Hasan (1992), dessa forma, surge o conceito de Estrutura Potencial 

Genérica (EPG), terminologia adotada neste trabalho, ou ainda Estrutura Genérica 

Potencial (EGP). A EPG é semelhante a um esboço, que especifica “que elementos 

devem ocorrer em cada e toda instância de um discurso particular; e como esses 

vários elementos se relacionam” (HASAN, 1992, p. 128). “Elemento” é definido como 

um estágio com alguma consequência para a progressão de um texto, de tal forma 

que “cada estágio em uma atividade social é um elemento da estrutura dessa 

atividade” (HASAN, 1992, p. 142). Os estágios podem ser:  

 

(a) Estágios obrigatórios que especificam todos os elementos da estrutura na  

qual a presença é obrigatória; 

(b) estágios opcionais que devem enumerar todos os elementos que são 

considerados opcionais, de modo que sua presença ou ausência não 

deve afetar o texto; 

(c) estágios sequenciais que visam especificar a ordenação dos elementos 

obrigatórios e opcionais em comparação um com outro; 

(d) estágios recursivos ou iterativos são aqueles que podem se repetir 

(Hasan, 2000, p. 53). 

 

Há, no entanto, certas limitações bem conhecidas no conceito de Gênero, 

especialmente no fato de que ele desafia uma definição exata. De acordo com Biber 

(1993, p. 38), o enquadre descritivo ‘não é suficiente explícito para ser usado em 

taxonomias situacionais’. Como resultado, a identificação de Gêneros individuais ou 

seus subgêneros, na prática, é arbitrária. O agrupamento de atividades discursivas 

por gênero tende a multiplicar às centenas as categorias extremamente detalhadas 

e fragmentadas, que acabam se fundindo. Para evitar listas ou categorias de 

Gêneros indefinidos que se multiplicam constantemente, os analistas reconheceram 

a necessidade de estabelecer alguns princípios relacionadores que cruzassem a 

multiplicidade de subgrupos e os organizasse em categorias maiores. Tais tentativas 

apoiaram-se principalmente na dimensão contextual do meio (HALLIDAY, 1985). 

É primordial entender que o Gênero funciona para a língua em termos de 

restrições, ou seja, restringe os tipos de padrões de Registro que podem realizar um 

Gênero e um Registro restringe, por sua vez, tipos de padrões linguísticos (IKEDA, 

S.N.; VIAN JR., O., 2006).  
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 A ideologia ocupa um nível superior de contexto que tem chamado a atenção 

dos sistemicistas, na medida em que, em qualquer Registro e em qualquer Gênero, 

o uso da língua será sempre influenciado pela nossa posição ideológica (nossos 

valores, nossas tendências, nossas perspectivas).  

 Embora a ideologia tenha importância atestada, apenas algumas áreas do 

conhecimento humano e do estudo da linguagem tentam analisar aspectos 

ideológicos (c.f. VAN DIJK, 1999), dentre as quais se destaca a Análise de Discurso 

Crítica (ADC), que engloba uma variedade de abordagens em torno da análise social 

do discurso (FOWLER, 1979, 1991; PÊCHEUX, 1982; FAIRCLOUGH; WODAK, 

1997; WODAK; MEYER, 2001). A ADC oferece uma contribuição significativa da 

Linguística para debater questões da vida social, como o racismo, o sexismo, o 

controle e a manipulação institucional, a violência, as transformações identitárias, a 

exclusão social, entre outros. (MAGALHÃES, 1986). 

 Trato aqui das metafunções Ideacional e Interpessoal, deixando à parte a 

metafunção Textual, que não será tratada nesta pesquisa.  

 

 

2.1.2    A Metafunção Ideacional 

 

 A metafunção Ideacional, diz Halliday (1994), tem a função de representar 

padrões de experiência. As línguas capacitam o ser humano a construir um quadro 

mental da realidade, para que ele entenda o que acontece ao seu redor e no seu 

interior (1994, p.106). Nossa impressão mais poderosa da experiência é de que ela 

consiste de 'eventos' – acontecer, fazer, sentir, significar, ser e tornar-se. O sistema 

gramatical pelo qual isso é alcançado é o da Transitividade. O sistema da 

Transitividade constrói o mundo da experiência em um conjunto manipulável de tipos 

de processo.  

      Para Halliday (1994), os processos semânticos representados na oração têm 

potencialmente três componentes: o próprio Processo6, que é expresso pelo grupo 

verbal da oração; os Participantes envolvidos no Processo, realizados pelos grupos 

nominais da oração; e as Circunstâncias associadas com o Processo, expressas 

                                            
6 Nesta tese, os termos Processo (e suas respectivas classificações), Participantes e Circunstâncias serão 
grafados em letra maiúscula para que não haja confusão na interpretação quando se tratarem de termos técnicos 
da teoria Sistêmico-Funcional.   
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por  grupos  adverbiais  ou  preposicionais. Halliday  propõe  uma  classificação  dos  

Processos, conforme representem ações, eventos, estados da mente ou estados de 

ser. Material, Mental e Relacional são os três tipos principais de Processos no 

sistema da Transitividade, referindo-se respectivamente a ações ou eventos do 

mundo externo, a experiência interna da consciência e aos Processos que 

classificam e identificam. Nos limites entre esses eles estão os Processos: 

Comportamental (que representam manifestações de atividades internas), Verbal 
(relações simbólicas construídas na consciência humana e em estados fisiológicos) 

e Existencial (Processos relacionados à existência). Os componentes da 

Transitividade estão resumidos no Quadro 1.   

     
Quadro 1 – Componentes da Transitividade 

Processos Participantes ligados ao Processo 

Material João     quebrou     a mesa   com um soco 
 Ator          Material           Meta         Circunstância 
 

Comportamental      Ele                    sofreu           com a derrota 
Comportante         Comportamental           Alcance 
 

Mental         Eu                  entendi    o seu sofrimento 
Experienciador             Mental                Fenômeno 
 

Verbal O rapaz     contou      à mãe       sobre a difícil situação 
  Dizente         Verbal       Receptor                  Verbiagem 
 

Relacional João      continua     deprimido 
Portador   Relacional         Atributo 
 

Existencial Houve       motivos     com certeza. 
Existencial     Existente      Circunstancial 
 

                  (Adaptação de: HALLIDAY, 1994) 

 

 A Transitividade tem-se provado extremamente iluminadora na análise crítica. 

Ela é a base da representação, o modo pelo qual a oração é usada para analisar 

eventos e situações como sendo de certo tipo, por meio de diferentes Processos. Eis 

alguns exemplos: 

 

 (a)  Ele ri porque Maria chegou. (Material) 

 (b)  Agrada-lhe que Maria tenha chegado. (Mental) 

 (c)  Ele está feliz com a chegada de Maria. (Relacional) 
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 Assim, a Transitividade apresenta um mesmo evento sob ângulos diferentes, 

oferecendo intravisões quanto às percepções do escritor sobre ações, eventos, 

situações, bem como os modos pelos quais a interpretação do leitor é orientada em 

determinada direção. Em última instância, ela permite ver como as estruturas 

linguísticas constroem ideologias específicas (FOWLER, 1991). 

Por outro lado, Kitis e Milapides (1997) chamam de metáfora de Processo, ao 

uso de um Processo em lugar de outro, como recurso de persuasão implícita. Eles 

apresentam o seguinte exemplo: "Greece is reminding the world that it is too is a 

Balkan Country" (A Grécia está lembrando o mundo que ela é também um país dos 

Balcãs), em que o Processo Mental (reminding), usado no contexto do conflito da 

Grécia com a Macedônia, deve ser entendido como uma ameaça, portanto, um 

Processo Material.    

 

 

2.1.3    A Metafunção Interpessoal 

 

 A metafunção Interpessoal da linguagem incorpora todos os usos da língua 

para expressar relações pessoais e sociais, incluindo todas as formas da 

intromissão do falante na situação de fala e no ato de fala (HALLIDAY, 1985). A 

oração está organizada como um evento interativo, envolvendo produtor e receptor 

da mensagem, e focaliza a interação como uma troca de bens e serviços (uma 

Proposta) ou de informação (uma Proposição) (HALLIDAY, 1994).  

A metafunção Interpessoal abrange os sistemas gramaticais de:                       

 

(a)     MOOD7 – estabelece relações entre papéis de falante e ouvinte, 

através de verbos modais ou adjuntos modais e também o tempo 

primário e a Modalidade. Função: interacional; 

(b)  MODALIDADE – expressa a avaliação dos interlocutores sobre o  

  conteúdo da  mensagem. Função: pessoal (de avaliação). 

 
 No nível da lexicogramática, os principais sistemas gramaticais envolvidos na 

metafunção Interpessoal é o Mood, que abrange o Sujeito e o operador Finito (este, 

                                            
7 Mood tem sido traduzido por Modo, mas preferi manter o termo Mood para evitar confusão com a tradução de 
Mode, uma das variáveis de Registro. 
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indicando tempo verbal e a Modalidade). O Mood é a gramaticalização do sistema 

semântico da função de fala. Nele, as orações são categorizadas como declarativas, 

interrogativas ou imperativas e realizam diferentes funções de fala.  

 A metafunção Interpessoal envolve: Mood (Modo) + Resíduo 

 
Mood Resíduo 

(a) João precisa  fazer a lição. 
(b) João está  fazendo a lição. 

 
 
 O Mood consiste de duas partes: Sujeito e Finito 
 

Sujeito Finito 
(a) João  precisa (Modalidade) estudar a lição. 
(b) João   precisava (tempo primário) estudar  a lição. 

 
 

 A seguir, o Quadro 2 faz um resumo dos elementos constitutivos da 

Modalidade. 

       
Quadro 2 – A Modalidade  

DAR PEDIR Produto MODALIDADE 
 

Informação Proposição 
(Informação) 

Modalização probabilidade (epistêmica): talvez 
e.g. São 

duas horas. 
e.g. Quem 

você viu lá? 
frequência: geralmente, sempre 

 
Bens e Serviços Proposta       

(Bens & 
Serviços) 

Modulação obrigação (deôntica): deve, precisa 
e.g. Deu-lhe 

flores. 
e.g. Me 

empresta 
isso? 

desejabilidade: quero 

(Fonte: HALLIDAY, 1994) 
 
 
 Autores como Lemke (1995a, 1995b) notam que, ao fazer o Mood (função 

interacional) envolver a Modalidade (função pessoal), essa abordagem tende a 

confundir as funções interpessoais e o ‘intrometimento’ pessoal. Por esse motivo,  

Thompson e Thetela (1995) propõem que se faça uma distinção no interior da 

metafunção Interpessoal, abrangendo duas funções relacionadas, mas relativamente 

independentes: a pessoal e a interacional, além do interativo (este para guiar o leitor 

através do texto; e.g. em resumo, como dissemos antes, etc.) 

 A seguir, trato da noção da avaliação, definida por Hunston (1993) como 

qualquer coisa que indique a atitude do escritor em relação ao valor de uma 

entidade no texto. Para ela, um aspecto importante da ideologia é o sistema de 
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valores – que pode ser descrito linguisticamente nos textos. Na GSF, a avaliação é 

estudada sob a denominação de Avaliatividade.  

 

 

2.2     A Avaliatividade 

  

 Martin (2000) afirma que a interação envolve não só os atos de dar e receber 

informações ou bens e serviços, como preconiza Halliday (1994), mas também 

afeto, julgamento ético ou apreciação estética, isto é, como as pessoas estão se 

sentido, como elas julgam o semelhante ou como elas apreciam um objeto. Dessa 

maneira, continua Martin, é preciso elaborar sistemas lexicalmente orientados que 

tratem também desses elementos. O autor e colaboradores (MARTIN, J.R.; 

MATHIESSEN, C.M.I.M., 1997; MARTIN, 2000; COFFIN, G; O’HALLORAN, 2006) 

desenvolveram um sistema reticular, com modelos “baseados na gramática”, de 

descrições de opções semânticas para avaliar pessoas, coisas e fenômenos. O 

grupo estava interessado na função social desses recursos, não simplesmente para 

expressar sentimentos, mas também para alinhar pessoas na negociação em curso, 

na vida em comunidade. O Quadro 3 resume o sistema da Avaliatividade: 

 
Quadro 3 - Recursos da Avaliatividade (Appraisal) 

 
 
 
 
 
 
AVALIATIVIDADE 

 
COMPROMISSO 

Monoglossia [avaliação sem negociação] 
 
Heteroglossia [avaliação com negociação] 

 
ATITUDE 

Afeto 
Julgamento 
Apreciação (inclui: a Avaliação Social) 

 
 
GRADUAÇÃO 

 
Força 

aumenta [completamente devastado] 
 
diminui [um pouco chateado] 

 
Foco 

aguça [um policial de verdade] 
 
suaviza [cerca de quatro pessoas] 

         (Fonte: MARTIN, 2000) 

 

O AFETO envolve um conjunto de recursos linguísticos para avaliar a 

experiência em termos afetivos, para indicar efeito emocional positivo ou negativo 

sobre um evento. O JULGAMENTO reúne significados que avaliam o 

comportamento humano, com referência a normas que regem o proceder das 

pessoas num evento comunicativo. A APRECIAÇÃO diz respeito aos recursos de 
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avaliação estética de “coisas”. A AVALIAÇÃO SOCIAL – uma subcategoria da 

APRECIAÇÃO – refere-se à avaliação positiva ou negativa de produtos, atividades, 

processos ou fenômenos sociais. A GRADUAÇÃO abarca um conjunto de recursos 

para aumentar ou diminuir a intensidade da avaliação. O COMPROMISSO envolve 

um conjunto de recursos que capacita o escritor (ou o falante) a tomar uma posição 

na qual sua audiência é admitida como partilhando a mesma e única visão de 

mundo (Monoglossia) ou, por outro lado, a adotar uma posição que explicitamente 

reconhece a diversidade entre várias vozes (Heteroglossia). Para White (2003), a 

afirmação categórica é em geral associada com o ‘conhecimento’ consensual, 

versões de eventos que são vistas como ‘fatos’. O enunciado categórico, não 

dialogado, opera onde se supõe que o senso comum não está em risco ou em 

dúvida. 

 A Avaliatividade pode ocorrer de maneira explícita, mas também pode ser  

implícita, sem o uso de termos geralmente usados para expressar a avaliação. 

Martin (2000) propõe a noção de token de Atitude para denominar o modo pelo qual 

o significado Ideacional, aparentemente neutro, pode ser “saturado” em termos 

avaliativos, ou seja, interpessoais. Assim, o autor distingue entre Avaliatividade 

inscrita (explícita) e evocada (implícita).  

 As realizações avaliativas implícitas podem incluir metáfora, ironia, perguntas 

retóricas, subentendidos, tautologias, e todos os tipos de pistas em relação ao que o 

falante espera ou quer comunicar, sem fazê-lo diretamente, com a finalidade de 

tornar o significado negociável (polidez).  

 O exame da avaliação contida no texto – que em última instância tem a 

função de persuadir – pode conscientizar o leitor de que textos tratados como 

monológicos, são na verdade profundamente ‘endereçadores’ (BAKHTIN, 1986 

[1935]), e portam conteúdo de certos valores éticos, para engajar os leitores no 

processo da leitura. 

 

 

2.2.1  A Expansão Logogenética do Significado 

 
 Como Martin (1992, p. 553-559) e outros notaram, com destaque a Bakhtin 

(1986) e sua noção de expansão dialógica, as realizações de significados 

interpessoais tendem a ser mais prosódicas, espalhando-se através da oração ou da 
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oração complexa. O termo Logogênese foi empregado para identificar a construção 

dinâmica do significado, conforme o texto se desenvolve (HALLIDAY,1992, 1993; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 1999). Thompson (1998) denomina Ressonância a 

harmonia de significados que é produto de uma combinação de escolhas; não 

identificáveis com qualquer outra escolha, se consideradas isoladamente.   

 Com referência à Avaliatividade, Lemke (1998) entende que componentes 

redundantes, qualificadores, amplificadores ou restritivos – daquilo que é 

funcionalmente uma única avaliação – espalham-se através da oração, da oração 

complexa, ou mesmo de longos trechos de um texto. Portanto, em longos textos,  as 

avaliações de Proposições e Propostas não são independentes da avaliação de 

Participantes, Processos e Circunstâncias (microestrutura). O autor chama de 

realização prosódica a esse significado atitudinal que se estende pelo texto, e 

sugere que esses significados avaliativos têm um papel importante na análise do 

discurso da heteroglossia social e da identidade individual e coletiva. Assim, as 

expressões de Atitude evocadas (implícitas) e inscritas (explícitas) entram numa 

espécie de dança através do texto, criando um espaço semântico mais amplo que, 

por si, se torna avaliativo.   

 Além disso, a nominalização também pode mover a Avaliatividade pelo texto, 

ou mesmo construí-la. Devido à existência de vários tipos de nominalizações em 

certos registros, uma proposição (p.ex., "a confirmação chocou a população") num 

ponto do texto pode tornar-se 'condensada' ("confirmação") como um Participante 

noutro trecho. Participantes, especialmente nomes abstratos, também podem ser 

'expandidos' pelo leitor em proposições implícitas através da referência a algum 

intertexto, ou ao cotexto imediato (e.g. "João confirmou a denúncia") (LEMKE, 1990).  
 

 

2.2.1.1   A Leitura Relacional e as Metarrelações 

 

 No contexto do fluxo discursivo, é importante abordar proposta de Macken-

Horarik (2003) sobre leitura relacional. A autora se origina nas tentativas de Karen 

Malcolm e Michael Gregory (1981) de caracterizar trechos do discurso nos quais há 

uma medida significativa de consistência e congruência no que está sendo 

selecionado semanticamente. Há um nível de ‘jogo’ na estratégia de resposta 

disponível numa leitura literária, segundo a qual, uma leitura relacional de uma texto 
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como um todo precisaria ser feita através de um processamento passo a passo do 

texto. Sendo assim, uma interpretação bem sucedida depende de duas habilidades: 

uma de processar as palavras do texto dinamicamente e outra de construir a relação 

semântica de cada fase do texto com outra. Fase é, continua a autora, uma unidade 

semântica e não uma unidade formal como o parágrafo.  

 Sobre a questão, Macken-Horarik (2003) fala de Metarrelação, que possibilita 

interpretar a copadronização de escolhas avaliativas em certas fases e construir as 

relações semânticas entre uma fase e outra. Dessa forma, numa perspectiva 

sinótica (leitura do todo, resumido), de retrovisão, os leitores reconhecerão que 

algumas fases confirmam, outras se opõem e outras ainda transformam o significado 

avaliativo de fases anteriores.  

Através do exame das metarrelações é possível tratar da Avaliatividade 

implícita em longos trechos de texto. As combinações de escolhas conspiram para 

criar atitudes específicas no leitor conforme ele processa o texto. O Quadro 4, a 

seguir, apresenta certas configurações de metarrelações que tendem a articular o 

mundo externo do 'deviam' e projeta-o para o mundo interno focalizador dos 'queros'.  

 
Quadro 4 – As Metarrelações 

Metarrelação Significado semântico 

Confirmação Uma fase que cria uma equivalência com a(s) fase(s) anterior(es) através de 
escolhas similares de Avaliatividade. 

Oposição Uma fase que cria um contraste com a(s) fase(s) anterior(es) através de 
escolhas opostas de Avaliatividade.  

Transformação Uma fase que cria uma mudança de significados com a(s) fase(s) anterior(es) 
através de mutação nas escolhas de Avaliatividade.  

Avaliação interna Uma fase que projeta as visões e sentimentos interiores de um personagem.  

Avaliação externa Uma fase que verbaliza as visões e sentimentos de um personagem.   

(Fonte: MACKEN-HORARIK, 2003) 
 
 

Naturalmente, nem todas as avaliações externamente projetadas são globais 

em seu alcance. Para tornar-se 'meta-' do significado, precisam relacionar-se e 

harmonizar-se com as metarrelações em algum lugar no texto. 

 A seguir, trato da Linguística Crítica, uma das correntes formadoras da 

Análise do Discurso Crítica (ADC). 
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2.3    A Linguística Crítica 
  

 A Linguística Crítica (LC) é uma abordagem que foi desenvolvida por um 

grupo da Universidade de East Anglia, Inglaterra, na década de 1970 (FOWLER, 

1979; KRESS; HODGE, 1979). Segundo Fairclough (1992, p. 46): “Eles tentaram 

casar um método de análise linguística e textual com uma teoria social da linguagem 

em processos políticos e ideológicos”, recorrendo à teoria linguística funcionalista 

associada a Halliday, a GSF (HALLIDAY, 1978a; 1985; 1994). 

A LC procura, examinando as escolhas lexicogramaticais de um texto, trazer 

à luz as crenças e valores codificados na língua – que estão subjacentes à 

mensagem, mas que são invisíveis para quem aceita o discurso como algo “natural” 

(FOWLER, 1991). A análise crítica está interessada no questionamento das relações 

entre signo, significado e o contexto sócio histórico, que governam a estrutura 

semiótica do discurso, usando um tipo de análise linguística.  

 É evidente a importância da língua no processo de construção de 

significados, mas na prática, segundo Fowler (1991), a língua recebe um tratamento 

relativamente pequeno. Por isso, é seu objetivo dar à língua a devida importância, 

não somente como um elemento de análise, mas também como um modo de 

expressar uma teoria geral da representação. O ponto teórico principal para Fowler é 

o de que qualquer aspecto da estrutura linguística carrega significação ideológica; 

seleção lexical, opção sintática, etc., todos têm sua razão de ser. Há sempre modos 

diferentes de dizer a mesma coisa e esses modos não são alternativas acidentais. 

Diferenças na representação apontam distinções ideológicas. 

Apesar das críticas que a LC sofreu em seu início, as pesquisas fizeram valer 

um princípio geral, fundamental para as teorizações posteriores: a linguagem é uma 

prática social. Ou seja, ao abandonar o estudo frástico, a LC entrou imediatamente 

em conflito com correntes sociolinguísticas mais tradicionais e com o conceito de 

competência chomskyniano, ao mostrar que a linguagem não está separada da 

sociedade, como se fossem dois elementos independentes. A linguagem faz parte 

da sociedade e, por ser uma prática social, é um dos mecanismos pelos quais a 

sociedade se representa e auto regula.  

A seguir, apresento um trabalho nos moldes da perspectiva crítica. Li (2010) 

apresenta proposta que relaciona a Transitividade (na microestrutura), com a 

ideologia (na macroestrutura), e que julgo ser útil para minha análise. 
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2.4    A Proposta de Li 
 

 Segundo Li (2010), a visão funcional da GSF das escolhas linguísticas como 

índices de significados cruza com a ADC: ambas são guiadas pela suposição 

subjacente de que as formas linguísticas e as escolhas expressam significados 

ideológicos. A GSF oferece um instrumento analítico para o exame sistemático das 

relações de poder no texto, bem como das motivações, propósitos, suposições e 

interesse dos produtores do texto. Com seu foco na seleção, categorização e 

ordenação do significado nas microestruturas no nível oracional, mais do que no 

macro nível do discurso, a GSF é especialmente útil para uma análise sistemática, 

com enfoque nos traços linguísticos no micro nível do discurso, fornecendo 

intravisões críticas na organização dos significados do texto. 

 As ideologias sociopolíticas ou socioculturais, continua o autor, estão 

entrelaçadas com a língua e o discurso. Uma premissa básica da ADC é que o uso 

da língua no discurso implica significados ideológicos, e que há restrições 

discursivas no que diz respeito ao uso da língua e aos significados implicados (VAN 

DIJK, 1999; FOWLER, 1991; FAIRCLOUGH, 1992).  

      Li, apoia-se na abordagem de Van Dijk (1997), que tenta relacionar a noção 

macro da ideologia às noções micro dos discursos e das práticas sociais de 

membros de grupo, estabelecendo um elo entre o social e o individual, o macro e o 

micro, o social e o cognitivo. Esta mesma abordagem será adotada em minha 

análise. 

  

 
2.5    A Persuasão 

 

Em trabalho publicado em 1997, Kitis e Milapides usam os termos convicção 

e sedução como processos que se incluem no hiperprocesso da persuasão. A 

convicção envolve a listagem de uma série de passos argumentativos, para que o 

leitor os aceite (VAN DIJK, 1997). Porém, a persuasão pode se apropriar da 

participação emotiva do leitor no processo de aceitação da perspectiva do autor. 

Nesses casos, podemos falar de 'sedução' em vez de convicção.  

A sedução coloca o leitor na condição de vítima ou cúmplice (KITIS; 

MILAPIDES, 1997). Os mecanismos da sedução são tangíveis não somente no nível 
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do léxico, das estruturas e das figuras de linguagem, mas também presentes no 

subtexto,  como componentes da estrutura local do texto e no nível de sua coerência 

geral. Em outras palavras, o leitor é levado a fazer suposições com base na coesão 

e coerência do texto. Kitis e Milapides estão interessados nas estruturas linguísticas 

como instrumentos de representação de certo tipo de realidade, e, portanto, como 

possíveis instrumentos de controle das percepções da “realidade”. 

Ao examinar reportagens de notícias e comentários sobre assuntos políticos, 

Van Dijk (1999) afirma que esses documentos precisam ser mostrados como 

verdadeiros e plausíveis através da incorporação de feições persuasivas. Seja qual 

for o mecanismo empregado, a sutileza é a marca principal na persuasão. Latour e 

Woolgar (1979, p. 240) afirmam que “o resultado de uma persuasão retórica é que 

os participantes devem ser convencidos de que não foram convencidos”. Segue-se 

que a persuasão tende a ser altamente implícita e a evitar a linguagem atitudinal 

normalmente associada ao significado interpessoal, dependendo em grande parte, 

por exemplo, do sistema de valores partilhados (HALLIDAY, 1985). James Martin e 

Peter White (2003, p. 173) alertam, então, para o fato de que “o apego a categorias 

explícitas significa perder-se uma grande porção do significado atitudinal implicada 

pelos textos”.  

 Na intenção de convencer implicitamente, os autores podem empregar uma 

série de recursos persuasivos. Como a persuasão implícita é fundamental para 

burlar a repressão, adiante, apresento alguns desses recursos.  

 

 

2.5.1    O Ato de Fala Indireto, o Princípio da Cooperação e a Polidez 

 
 As pessoas frequentemente falam indiretamente. O ato de fala indireto é um 

desafio para as teorias do uso da língua e para as teorias da interação social; a 

primeira precisa explicar como esses atos são produzidos e compreendidos, e a 

segunda precisa explicar por que esses atos ocorrem e que papel eles têm na 

interação social. Para Holtgraves (1998), a explicação da produção e da 

compreensão do ato de fala indireto (o como do ato indireto) envolve a consideração 

da questão interpessoal da fala indireta (o porquê do ato indireto).  

          De acordo com Grice (1975), a comunicação é possível porque os 

interlocutores obedecem mutuamente o Princípio da Cooperação (PC). O PC 
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consiste de quatro máximas gerais:  relevância, quantidade, qualidade e modo. Um 

falante que se conforma a essas máximas produz atos nítidos, claros e 

maximamente eficientes. Mas os falantes podem (e na verdade frequentemente isso 

acontece) desobedecer a essas máximas e assim fazendo, expressam significados 

não literais.  Se um ouvinte supõe que o falante esteja sendo cooperativo, então as 

violações do PC devem fazê-lo entender que o falante quer significar algo diferente 

daquilo que está dizendo literalmente. Como resultado, o ouvinte deve gerar uma 

implicatura conversacional (i.e., uma leitura não literal do que o falante diz). 

 Porém, segundo Holtgraves (1998), esse modelo é decididamente fraco como 

uma explicação sócio psicológica da comunicação, pois não considera o porquê de 

as pessoas expressarem significados indiretos. As violações nem sempre são 

intencionais, mas quando o são, na interação face a face, o ato de fala indireto 

parece ser motivado, na maioria das vezes, por considerações interpessoais, pela 

sensibilidade mútua dos participantes aos pensamentos e sentimentos do outro.  

 Uma abordagem útil e popular para a conceituação de como as necessidades 

interpessoais são linguisticamente realizadas é a Teoria da Polidez, de P. Brown e 

Levinson (1987), uma teoria baseada nos importantes escritos de Goffman (1967) 

sobre face e trabalho de face. Face, de acordo com Goffman, é a exposição pública 

do self, e trabalho de face refere-se às comunicações designadas para criar, apoiar 

ou desafiar a face. P. Brown e Levinson adotaram e subdiviadiram o conceito de 

face em dois desejos universais: um desejo por autonomia e liberdade em relação à 

imposição (face negativa), e um desejo por ligação e solidariedade com o outro (face 

positiva). 

          A face é considerada frágil e sujeita a contínua ameaça durante a interação 

social. No modelo de P.Brown e Levinson, os atos verbais podem ameaçar a face 

positiva e/ou negativa do falante e/ou do ouvinte. Um pedido, por exemplo, ameaça 

a face negativa do ouvinte (i.e., força-o a fazer algo); desacordos ameaçam a face 

positiva do ouvinte. A face do falante pode também ser ameaçada. Por exemplo, 

uma promessa ameaça a face negativa do falante (pois restringe sua liberdade 

subsequente), e pedido de desculpas ameaçam a face positiva do falante (via 

admissão de um erro). 

          A interação social apresenta um dilema para os interlocutores. De um lado, as 

pessoas são motivadas a manter sua face positiva ou negativa. De outro lado elas 

precisam realizar atos que ameaçam essas motivações. Esse dilema é resolvido 
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pelo trabalho de face (GOFFMAN, 1967), ou mais especificamente pela polidez 

(P.BROWN; LEVINSON, 1987). De fato, o trabalho de face, ou polidez, pode ser 

considerado como um pré-requisito para ordenar a interação social.  

          Uma das maiores atrações do modelo de P.Brown e Levinson é que ele liga a 

ameaça da face e, portanto, a polidez, com a fundamental dimensão da 

interpessoalidade do poder e da distância. Assim, as pessoas tenderiam a ser mais 

polidas com as pessoas mais poderosas, com as menos familiares e em relação a 

atos impositivos. Alguns pesquisadores relatam um aumento de polidez associada 

ao aumento de distância (HOLTGRAVES; YANG, 1992); outros relatam o inverso 

(BAXTER, 1984). Portanto, a comunicação indireta (i.e., o significado do falante) ao 

ser reconhecido pelo ouvinte, expressa graus variados de polidez e 

consequentemente a percepção pelo falante da situação interpessoal.   

          A comunicação bem sucedida, requer que o ouvinte não somente reconheça a 

polidez, mas também o ato que está sendo realizado indiretamente (i.e., o 

significado do falante). Mas como ocorre esse reconhecimento? Na verdade, várias 

experiências feitas para investigar a compreensão de pedidos indiretos 

convencionais (i.e., interrogativa para pedir) e não convencionais (e.g. "Está quente 

aqui", como um pedido para o ouvinte abrir a janela) mostram que o processo de 

inferência8 (GRICE, 1975) não é requerido para a compreensão do primeiro, mas 

sempre é necessário para a compreensão do segundo (HOLTGRAVES, 1994). Ou 

seja, para performatizar (AUSTIN, 1975) o ato de fala "Está quente aqui", a 

inferência necessária pode depender do status do falante. Os ouvintes 

compreendem mais rapidamente quando o status do falante é maior. Se falante e 

ouvinte partilham do mesmo status, ou o ouvinte tem maior status, este pode não 

compreender a proposição ou pode considerá-la um ato de ameaça à sua face 

negativa. 

          O efeito do status do falante na compreensão de pedidos indiretos não-

convencionais demonstra o papel realizado pelo contexto Interpessoal nessa 

compreensão. As pessoas não só realizam atos de fala quando usam a língua; elas 

realizam simultaneamente atos interpessoais. O entendimento do uso da língua, e 

os atos de fala indiretos em particular, requer a consideração dos fundamentos 

interpessoais da língua. 

                                            
8 Ativação inicial do significado literal; reconhecimento de que este significado viola o PC e por isso o falante 
deve ter tido outro significado em mente; finalmente a determinação deste significado (SEARLE, 1969). 
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2.5.2   O Alinhamento 

 

Desenvolvido por Erving Goffman no seu extenso estudo intitulado Frame 

Analysis (1974), o conceito de footing, tratado aqui por Alinhamento, formula a 

metamensagem a partir da qual situamos o sentido implícito da mensagem. 

Considerado um desdobramento do conceito de enquadre mental (frame), o 

Alinhamento pode ser definido como processos meta pragmáticos, por meio dos 

quais falantes/ouvintes posicionam-se em relação uns aos outros e em relação ao 

seu enunciado no enquadre da experiência (GOFFMAN, 1981). De forma mais 

simples, Alinhamento representa a postura, a posição, a projeção do “eu” de um 

participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso.  

 Uma mudança de alinhamento transforma nosso enquadre interpretativo para 

a ação encaixada. Para sinalizar quem são e o que estão fazendo num dado 

momento interacional, os falantes podem recorrer a marcas linguísticas, como 

mudança de estilo, o uso de termos de endereçamento, mudanças no tom e na 

altura, ou mudanças nos papéis sociais. 

         Em particular, Goffman afirma de maneira convincente que as descrições 

tradicionais de falante/ouvinte são inadequadas para capturar as complexidades da 

interação em tempo real (1981). Como resultado, ele desconstrói os papéis 

interacionais de tal modo a capturar a fluidez da conversa e os encaixamentos de 

diferentes alinhamentos. Por exemplo, o rótulo de falante é fragmentado em 

categorias mais refinadas, incluindo o Animador (que vozeia o enunciado), o Autor 

(que compõe as palavras), e o Principal (que é o responsável pelas palavras). 

Assim, também, o papel de participante do ouvinte é decomposto. 

          Com respeito às estratégias interacionais, os falantes bem sucedidos são 

capazes de relacionar-se com seus interlocutores e reconhecer sua presença, 

guiando-os para a mensagem pretendida e construindo um relacionamento 

harmonioso (ou antagônico) com eles. Por exemplo, os pronomes de primeira 

pessoa plural têm capacidade de construir uma relação entre o falante e o ouvinte 

porque permitem alinhá-los em um grupo ou comunidade que pode ou não existir no 

mundo real (ZUPNIK, 1994). A combinação de falante e ouvinte em uma entidade 

única cria uma identidade partilhada. O falante espera que os ouvintes não o 

questionarão e aceitarão a versão do evento como se estivesse falando em seu 
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lugar (KUO, 2002; THURLOW; JAWORSKI, 2006). Esse potencial faz o ouvinte 

sentir-se em conexão pessoal com o falante.   

 

2.5.3  O Apito do Cão 

 
O termo Apito do Cão (traduzido de dog whistle) originou-se do estudo de 

Manning (2004) e diz respeito a uma forma de avaliação implícita, que emprega 

significados aparentemente neutros, mas que serão escutados/entendidos como 

uma mensagem negativa (ou positiva, dependendo do contexto), apenas pela 

comunidade alvo (COFFIN; O’HALLORAN, 2006). 

Como que utilizando um apito para cães, políticos ou jornalistas, autores em 

geral, podem enunciar uma mensagem alto o suficiente para o seu leitor alvo, mas 

(assim eles esperam) fora do alcance daqueles cujos ouvidos não estão ajustados 

para a mensagem. Coffin e O’Halloran (2006) demonstram como pessoas e eventos 

podem ser representados por jornalistas, de tal forma que eles não possam ser 

acusados de racismo, ‘sexismo’, etc., enquanto comunicam uma mensagem 

pretendida – em geral negativa – para o leitor alvo. Os pesquisadores entendem que 

o efeito do posicionamento de certas frases depende parcialmente do quanto o leitor 

alvo tenha sido preparado e posicionado por leituras prévias. Isso não quer dizer, 

continuam os autores, que se possa prever essa interpretação, mas, que para uma 

interpretação acurada e não outra, os leitores ficarão mais propensos a se alinhar 

com os valores implícitos e codificados presentes num texto se eles tiverem sido 

expostos a esses valores repetidamente. 

 

 

2.5.4   O Contrabando de Informação 

 

O Contrabando de Informação (CI) (ALDRIDGE; LUCHJENBROERS, 2007) 

refere-se à informação que é subrepticiamente inserida no texto pelo falante.  Cada 

escolha lexical faz derivar componentes adicionais de significados, desencadeando 

uma rede ampla de associações prototipicamente presentes no uso do termo 

escolhido. O acesso do interlocutor a essas associações depende de sua 

experiência e de sua compreensão das normas sociais que determinam essas 

escolhas lexicais. 
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A noção de frame é essencial para compreender o CI. Frames são 

representações conceituais da experiência que definem uma situação (na memória) 

e fornecem a estrutura de um evento que nos permite compreender como as partes 

se encaixam no todo, como um evento se desenrola, e assim predizer o que virá a 

seguir (RIBEIRO; HOYLE, 2009). Uma vez que um frame é acessado, todas as 

informações relevantes a ele associadas, bem como traços contextuais adicionais, 

ficam imediatamente disponíveis para inferências suplementares. Em outras 

palavras, o uso da língua cria para o ouvinte, de acordo com as variantes de 

contexto incididas sobre ele, uma “enciclopédia” de termos e significados padrões.  

Ao recorrer ao CI, o falante usa o enquadre mental e traços contextuais 

compartilhados com sua audiência para provocar no ouvinte a construção de 

significados não ditos no discurso. Cada escolha lexical ativa realizada, encoraja o 

interlocutor a pensar sobre certas pessoas, ações e eventos. Porém, segundo 

Luchjenbroers e Aldridge (2007), infelizmente, não se pode esperar que todos  

sejam críticos e analíticos a respeito do que lêem/ouvem, o que os torna presas 

fáceis de manipulações de certas escolhas lexicais feitas com esse intuito.  

 

 

2.5.5    A Metáfora 

 
Há muita literatura sobre metáfora. Aristóteles, já no século IV A.C., assim a 

define: “metáfora consiste em nominar uma coisa em nome de outra”. Áreas como, 

retórica, discurso, literatura, linguística, pragmática, psicologia, ciência cognitiva e 

outras (WHITE, 1978; LAKOFF; JOHNSON, 1980; ORTONY, 1993; KÖVECSES, 

2002; BOYS-STONE, 2003; DEIGNAN, 2003), apresentaram diversas contribuições 

para o estudo da metáfora.  

Foi o extenso trabalho do linguista cognitivo George Lakoff e do filósofo Mark 

Johnson, em 1980, que mudou sobremaneira o modo como entendemos a metáfora. 

Essa obra é de grande relevância para a discussão social e política da metáfora. 

Para os autores, a metáfora “não é um recurso somente da linguagem, mas também 

do pensamento e da ação” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 208). Também 

argumentam que o sistema conceitual humano é fundamentalmente metafórico e 

que a metáfora estrutura a nossa maneira de pensar.  
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Estruturas metafóricas explicitam conteúdos abstratos de um texto e agem, 

também, na proposta de Alinhamento (leitor/ouvinte), ao propiciar um terreno cultural 

comum (DEIGNAN, 2003; KÖVECSES, 2002; LAKOFF; JOHNSON, 1980; 2002). Ao 

mesmo tempo, são mecanismos de persuasão, expressando e manipulando a 

construção de determinados significados. Nesse sentido, estudos valiosos 

exploraram os papéis ideológicos e pragmáticos que a metáfora desempenha no 

discurso, introduzindo sentidos subjacentes ao texto e que, em uma circunstância 

particular e para propósitos específicos, agem persuasivamente (SEMINO, 2008).  

Charteris-Black (2004), pesquisando em textos de caráter político, mostra 

como a argumentação pode valer-se de metáforas para construir significados 

avaliativos:  

 
“A metáfora é uma figura de linguagem tipicamente usada na persuasão; 
isto ocorre pelo fato dela representar uma forma diferente de ver o mundo, 
proporcionando uma forma diferente de se perceber as coisas. Por ser 
persuasiva, a metáfora é frequentemente usada na linguagem 
argumentativa e na retórica [...]” (p.07) 

 

Sobre a natureza conceitual da metáfora, Lakoff e Johnson (1980) propõem 

que "a metáfora subjaz ao entendimento e o constitui". julga que se deveria dar um 

papel mais fundamental à cultura, já que "as metáforas, longe de constituírem o 

entendimento, são selecionadas para se ajustarem a modelos pré-existentes e 

compartilhados culturalmente" (1991, p. 60).  Nesse contexto, Kövecses (2005) 

afirma, com base em uma série de dados, que as metáforas conceituais são tanto 

universais, quanto “específicas-de-cultura”. Para ele, o cognitivismo enfrentaria, 

assim, o desafio de explicar a universalidade e a diversidade cultural simultâneas do 

pensamento metafórico.  

 Trazendo a questão para o processo persuasivo na propaganda, Velasco-

Sacristán (2010) mostra que a persuasão estaria amparada na metáfora, que, por 

sua vez, dependeria da contiguidade proporcionada pela metonímia, realizada pelo 

frame que o leitor traz para o texto no processo de compreensão da mensagem. 

Assim, por exemplo, a propaganda de um aparelho de barbear valendo-se da 

imagem de um artista X famoso, na metáfora o aparelho é o artista X, será bem 

sucedida se X for uma figura querida na comunidade, ou seja, se suscitar a 

contiguidade entre ele e a figura querida, que é o que acontece na metonímia. 
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 Como tratei anteriormente, nesse mesmo contexto, Kitis e Milapides (1997) 

propõem a metáfora de processo como recurso persuasivo. Ao analisarem o título 

de um artigo, publicado na revista Time  (“A Grécia está lembrando o mundo de que 

ela também é um país dos Balcãs”) em que um verbo de Processo Mental 

(“lembrar”) é usado no sistema da Transitividade para denotar mais uma ação verbal 

e física (de ameaça), portanto, um Processo Material, e não uma ação mental. 

Esta tese inclui a análise da metáfora na desvelação da repressão na 

literatura, pois segue os preceitos de Charteris-Black (2004, p. 27), para quem a 

análise da metáfora deveria ser um componente central da análise do discurso 

crítica. Ela pode camuflar processos sociais subjacentes e determinar a 

interpretação desejada pelo falante.  

 

 

2.5.6   A Ironia 
 
 
 Lapa (1975) define bem a Ironia no contexto das cantigas galego-

portuguesas:  
esse pendor para mitigar a rudeza da expressão ou da alusão, 
correspondendo a uma exigência da cortesia e da vida social, parece ter 
fortes raízes na mentalidade do homem galego-português [...]. Foi dessas 
atenuações, desse espírito de compreensão e de tolerância, enfim, que se 
originou aquela atitude sorridente que dá pelo nome de humor e ironia 
(1975, p.X).  

 

 A tradição do uso do recurso da Ironia atravessou as fases da literatura, 

incluindo o Barroco e o Modernismo. Alguns pesquisadores sugerem que a ironia 

envolva vários subtipos (GIBBS; COLSTON, 2007), contudo, poucos estudos têm 

focalizado a ironia em uso, e os aqueles que assim o fazem, discordam sobre as 

distinções que podem ser feitas nos enunciados irônicos. Gibbs (2000) analisa a 

hipérbole, a jocosidade e os enunciados implícitos como subtipos de ironia, 

enquanto que Whalen et al (2013) afirmam que nenhum desses tipos de fala seja 

necessariamente irônico. Dado o fato de que a ironia é de uso relativamente 

frequente: cerca de 8% dos turnos em conversa entre amigos (GIBBS, 2000); 7.4% 

de e-mails enviados para amigos (WHALEN et al., 2013); 72.8% de blogs, (WHALEN 

et al., 2013). Dessa forma, descobrir os modos pelos quais a ironia é usada em 

situações comunicativas é um dos maiores desafios dos estudos sobre ironia 

(GIBBS; COLSTON, 2007).  
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 Burgers et al (2012) investigam o modo como a ironia é usada em diferentes 

situações comunicativas na modalidade escrita, já que a maioria dos estudos sobre 

ironia em uso focaliza a comunicação falada (BRYANT, G.; FOX TREE, J.E., 2002); 

GIBBS, 2000. Essa distinção é importante porque a ironia pode diferir de modo sutil 

e importante entre a comunicação falada e a escrita. Por exemplo, em contraste com 

a ironia em conversas (GIBBS, 2000), os escritores não podem "reparar" seus textos 

para melhor compreensão do leitor, se este não entender a ironia. 

       Além disso, a comunicação escrita também fornece uma boa maneira de usar a 

ironia em situações comunicativas diferentes: um enunciado irônico escrito é sempre 

produzido em um texto que, por sua vez, pertence a um gênero específico. Os 

diferentes gêneros envolvem suas características e expectativas próprias (e.g ., 

BIBER, 1993; STEEN, 1999 apud Burgers et al, 2011) e a questão de o que é 

“linguagem típica varia de gênero a gênero” (BIBER, 1993, p.32).  

 Contudo, a definição de ironia está longe de ser estabelecida, dizem Burgers 

et al, e tem sido um tópico de muito debate entre os estudiosos (ATTARDO, 2000; 

GRICE, 1975; GIORA et al, 1995; WILSON; SPERBER, 1992, e muitos outros). Em 

um estudo prévio, Burgers et al (2011) compararam as diferentes definições de 

ironia e descobriram que essas definições concordavam em cinco pontos, que, 

assim, podem diferenciar a ironia da não-ironia. Ela deve: 

 

(a)  ser avaliativa; 

(b)  ser baseada em incongruência entre o enunciado irônico e o cotexto ou 

contexto; 

(c)  ser baseada em inversão da valência entre o literal e o significado 

pretendido; 

(d)  visar algum alvo; 

(e)  ser relevante para a situação comunicativa.  

 

       Os fatores irônicos apresentam níveis que diferem de um enunciado irônico a 

outro. Assim, a ironia deve incluir a valência invertida, que pode ser alcançada de 

dois modos. É possível que o significado literal da ironia seja positivo (elogio: "Essa 

é uma boa idéia" se a idéia é pobre) ou negativo (depreciação: "essa á uma má 

idéia" se a idéia é muito boa). Isso significa que o fator da inversão da valência inclui 

subníveis de elogio ou de depreciação. Em outras palavras, embora qualquer 
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enunciado irônico deva conter o inverso da valência avaliativa, a exata natureza 

dessa inversão pode variar de um enunciado irônico a outro.     

 O uso da ironia está fortemente ligado às relações de poder. De certa forma, 

enunciados irônicos podem expressar dissensão social. O que dá à ironia potencial 

subversivo é o fato de que, enquanto um comentário irônico pode também estar 

intimamente relacionado a formas dominantes de falar sobre algum evento, ele 

simultaneamente vai além e subverte as próprias atitudes e opiniões que cita 

(REFAIE, 2005). A ironia pode, assim, encorajar os leitores a se conscientizarem e 

avaliarem o que seria, de outro modo, aceito sem questionamento. Essa consciência 

não precisa inventar uma linguagem de dissensão completamente nova 

Dito isso, apresento o Quadro 5 com o resumo das teorias e pressupostos 

teóricos referidos.  

 
Quadro 5 – Resumo das Teorias  

Gramática Sistêmico-Funcional  
Linguística Crítica - Relação microestrutura/macroestrutura 

Metafunção Ideacional Metafunção Interpessoal 
Transitividade Modalidade – Avaliatividade  

(Logogênese e Metarrelação) 
Persuasão 

Ato de Fala Indireto – Princípio da Cooperação – Polidez – Alinhamento – Apito do Cão – 
Contrabando de Informação – Metáfora – Ironia  

 

A seguir, o capítulo de Metodologia, o qual tratará de detalhes sobre os dados 

do corpus e os procedimentos de análise adotados na tese. 
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3. METODOLOGIA   
 

O capítulo de Metodologia desta tese divide-se em: (i) apresentação do 

corpus de estudo e breve discussão sobre ele; (ii) exposição dos procedimentos 

utilizados para a análise do corpus. 

 

 
3.1   Dados 
 

 Apresento, a seguir, os dados que serão analisados nesta tese e discorro 

sobre as particularidades de cada um. São eles: (a) 2 cantigas satíricas galego-

portuguesas que criticam um monarca; (b) 2 poemas barrocos de Gregório de Matos 

que criticam o governo baiano e a autoridade eclesiástica; e (c) 2 poemas de Chico 

Buarque que criticam o governo brasileiro no período da Ditadura Militar. 

 

(a) cantigas satíricas galego-portuguesas, de Gil Pérez Conde: 

 ● “Bem sabedes, senhor rei” (CBN 1532)9  
 ● “Dun home sei eu de mui bom logar” (CBN 1531) 

 

 (b) poemas barrocos de Gregório de Matos 

 ● “Epigrama”10  
 ● “A despedida do mau governo que fez o Governador da Bahia” 

 

 (c) poemas de Chico Buarque:  

 ● “Apesar de Você”11  
 ● “Acorda Amor” 12 
 

 

                                            
9 A sigla CBN corresponde a Cancioneiro da Biblioteca Nacional. As cantigas galego-portuguesas não são 
intituladas e sua referência é geralmente feita por sua localização em um dos três cancioneiros que as reúnem. A 
saber, Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana (ou Colocci-Brancutti) e Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional. 
10 A datação precisa dos poemas de Grgório de Matos é difícil. Tendo vivido de 1636 a 1696, é certo que tenha 
iniciado sua poesia crítica com a Bahia como temática a partir de 1679, quando voltou ao Brasil. Em Portugal já 
ganhara a reputação de poeta satírico e improvisador (c.f. BERNARDES, M. 1961, p.60). Entretanto, só em 1882 
Alfredo do Vale Cabral lança o primeiro volume das “Obras Poéticas”, uma serie de peças satíricas gregorianas. 
Ref.: MENDES, C. F. Senhora Dona Bahia: poesia satírica de Gregório de Matos. Salvador: EDUFBA,1996. 
11 “Apesar de Você” foi escrita em 1970, porém apenas liberada oito anos mais tarde. Ref.: HOMEM, W. Chico 
Buarque: Histórias de Canções. [S.l.]: Leya Brasil, 2009 (p. 126-128). 
12 “Acorda Amor” foi escrita e interpretada por Chico Buarque em 1974. Ref.: HOMEM, W. Chico Buarque: 
Histórias de Canções. [S.l.]: Leya Brasil, 2009 (p. 126-128). 
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Todos os textos selecionados são satíricos, ou seja, criticam alguém ou 

alguma instituição social. É o que apresenta o Quadro 6, abaixo: 

 
Quadro 6 – Resumo dos Motivos das Críticas 

Autor Motivo das críticas 

Gil Pérez Conde Falta de pagamento do rei por serviços de guerra. 

Gregório de Matos Males à sociedade atribuídos ao governo baiano e à Igreja Católica. 

Chico Buarque Repressão causada pela Ditadura militar 
                        

 A seleção dos textos que formam o corpus desta tese atendeu a alguns 

critérios. São:  

 

(a)  O gênero, textos satíricos. Sátira para Massaud Moiséis, em seu 

Dicionário de Termos Literários (2004), consiste na 

 
" crítica das instituições ou pessoas, na censura dos males da sociedade ou 
dos indivíduos. [...] envolve uma atitude ofensiva, ainda quando dissimulada: 
o ataque é a sua marca distintiva, a insatisfação perante o estabelecimento, 
a sua mola básica." (MOISÉS, M. 2004, p. 12);    

   

(b)  O momento histórico e a temática referente a um contexto repressor 

envolvendo uma figura de poder. Os autores aqui selecionados são 

emblemáticos e representativos de momentos históricos importantes.  

 

(c)  A importância dos autores. Todos os selecionados são figuras que 

pontificaram na crítica ao poder: no caso das cantigas galego-

portuguesas, o trovador Gil Pérez Conde; no período Barroco, Gregório 

de Matos Guerra; e, finalmente,  no período da ditadura militar no 

Brasil, Chico Buarque de Holanda. 

 

 Quanto às cantigas de escárnio galego-portuguesas, devido à dificuldade de 

leitura do galego-português, apresento a edição crítica e a paráfrase de cada um dos 

textos na seção ANEXOS. Já, quanto aos poemas de Gregório de Matos e Chico 

Buarque, informações e referências pontuais, ou traduções específicas, constam na 

própria análise ou em notas de rodapé.  
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3.2  Procedimentos de Análise  
 
 A análise - de cunho crítico - obedeceu às seguintes etapas, para responder 

às perguntas de pesquisa: (a) Como é feita a crítica ao poder nas diferentes épocas 

selecionadas? (b) Que escolhas lexicogramaticais em termos das metafunções 

Ideacional e Interpessoal foram feitas para a realização dessa crítica? (c) Que 

elementos retóricos realizaram a persuasão nesse processo? 

 Primeiramente, apresentarei cada texto na íntegra e estabelecerei o contexto 

imediato (situacional) – ou Registro, nos termos da GSF – em que as obras foram 

escritas, examinando as variáveis de Campo, Relações e Modo, o que contribui para 

diminuir a subjetividade da análise (GOALTY, 1997).   

 A seguir, procederei com a etapa de análise das metafunções Ideacional e 

Interpessoal. Os textos já estão divididos em estrofes e, de acordo com o tamanho, 

foram analisados na íntegra, ou tiveram algumas estrofes não analisadas, porém 

intercaladas entre as demais para a compreensão do sentido total do texto. Tal 

medida procura evitar repetições que, a meu ver, não contribuem para cumprir os 

objetivos desta tese. Na análise da metafunção Ideacional será realizado o exame 

da Transitividade e na análise da metafunção Interpessoal, o exame da Modalidade 

e da Avaliatividade. Esta etapa avaliará as escolhas lexicogramaticais feitas na 

microestrutura dos textos. A metafunção Textual não foi examinada nesta tese. 

 As análises da microestrutura serão seguidas, a cada passo, de comentários 

enfocando recursos retóricos utilizados, tendo em vista duas questões fundamentais: 

(i) os recursos persuasivos empregados para convencer o leitor/ouvinte; (ii) as 

estratégias usadas para enfrentar a censura da livre expressão, imposta pelo poder 

(Atos de Fala Indiretos, Polidez, Princípio da Cooperação, Alinhamento, 

Contrabando de Informação, Apito do Cão, Metáfora e Ironia). O Quadro 7 resume 

as categorias de análise adotadas e suas respectivas codificações: 

 
Quadro 7 – Categorias de Análise e Codificação 

Categorias de Análise Codificação 
TRANSITIVIDADE Processo – Participante – Circunstância Sublinhado 

MODALIDADE Modalização - Modulação Negrito 

AVALIATIVIDADE 
 

Afeto – Julgamento – Apreciação Negrito                          
positiva (+) / negativa (-) 

Graduação de força Negrito  maior (↑) / menor (↓) 
Atos de Fala Indiretos, Polidez, Princípio da 
Cooperação, Alinhamento, Contrabando de 
Informação, Apito do Cão, Metáfora e Ironia 

Indicados nos comentários 
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 As análises estão organizadas da seguinte forma: será realizado o exame do 

sistema da Transitividade na primeira linha, logo após cada linha do texto e, a 

seguir, a análise da Modalidade e da Avaliatividade.  

 

Exemplo: 

vassalo,    que sempre [eu]      vos    AGUARDEI 
  Atributo                   Circ.     Ator    Meta      Material  

Ma 

Julgamento(+)      Frequência (↑)                     Julgamento(+)                              
 

Transitividade:  

- “Vassalo” (Atributo), “sempre” (Circunstância) e “AGUARDEI” (Processo 

Material) estão sublinhados pois são elementos Ideacionais.  

- O Processo está indicado em letra maiúscula (e.g. AGUARDEI). 

- O Participante indicado pelo morfema de pessoa é recuperado entre 

colchetes, como por exemplo: [eu] AGUARDEI. 

- A coluna do lado direito resume os Processos presentes no trecho analisado.  

Os Processos foram assim destacados: Material (Ma), Relacional (Re), Mental 

(Me), Comportamental (Co), Verbal (Ve) e Existencial (Ex). 

 

Avaliatividade e Modalidade:  

Os termos analisados nessas categorias estão negritados: 

- para a Avaliatividade positiva ou negativa, indico (+) ou (-), respectivamente; 

- para a Graduação de Força ou Foco, indico (↑) (↓) para aumento ou 

diminuição, respectivamente; 

 

Quando dois Processos coexistirem no mesmo verso, o segundo estará 

grafado em itálico para os Participantes de cada Processo ficarem mais visíveis. 

Casos de sobreposição de significados Ideacionais e Interpessoais foram indicados 

sobrepondo-se negrito e sublinhado. No exemplo a seguir, destaquei “sacaneou” 

que é, neste contexto, Processo Material (metafunção Ideacional) e ao mesmo 

tempo é um Julgamento negativo (metafunção Interpessoal) dirigido à mulher.   

 
A mulher SACANEOU a todos  
                         Material 
                       Julgamento(-)                             

aA Transitividade 

aA Modalidade/Avaliatividade 

aA Transitividade 

aA Modalidade/Avaliatividade 
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O Capítulo 5 (Resultados Gerais) estende a etapa de análise, pois recuperará 

as análises do Capítulo 4 para sobrepô-las, na busca de identificar padrões ou 

regularidades significativas, ou mesmo as singularidades dos textos e seus autores. 

Será feita uma análise da Estrutura Potencial Genérica (EPG) dos textos, seguida de 

comentários. 
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4    ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A ordem dos textos análisados é a seguinte: 

 
Quadro 8 – Ordem dos Textos Analisados 

Gil Pérez Conde 1º. “Ben sabedes, senhor rei” 
2º. “Os vossos meus maravedis, senhor” 

Gregório de Matos 
3º. “Epigrama” 

4º. “A despedida do mau governo que fez o 
Governador da Bahia” 

Chico Buarque 5º. “Apesar de Você”  
6º. “Acorda Amor” 

  
   

4.1    Análise de “Ben sabedes, senhor rei”, de Gil Perez Conde    

 
A seguir, apresento a cantiga na íntegra e sua análise de Registro. Devido à 

distância deste texto em tempo e espaço, e também por ter sido escrito em galego-

português, as lições13 aqui realizadas estão todas devidamente explicadas e 

pormenorizadas em aparato crítico no ANEXO 2 (p.131). O ANEXO 1 (p.132) 

apresenta as referências utilizadas para as edições críticas das duas cantigas. 
 

Texto na íntegra 

 

 (1) Ben sabedes, senhor rei,          
       des que fui vosso vassalo,            
      que sempre vos aguardei                
      quer a pee quer de cavalo,                
      sen voss'aver e sen dõa; 
      mais atanto vos errei:                       
           non fui vosco en ora bõa.            

 
(2) E en terra de Campou 

vos servi e en Olmedo; 
assi fiz en Badalhou 
e outrossi en Toledo, 
quand i filhaste corõa; 
mais atanto me mengou: 
      non fui vosco em ora bõa. 

 
 (3)  Fostes mui ben aguardado              

de min sempre u vós andastes, 
e nunca fui escusado, 
nen vós nunca me escusastes, 
de servir per mia pessõa; 
mais en tanto fui errado: 
    non fui vosco en ora bõa. 

                                            
13 Em Filologia, leituras, alterações e acréscimos no texto original são chamadas de lição. 
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4.1.1   Análise de Registro de “Ben sabedes, senhor rei” 

 

As análise das variáveis de Registro fornecem dados contextuais importantes 

para a detecção das relações de poder que subjazem as formas linguísticas (LI, 

2010).  

 

Campo:  Queixume pela falta de pagamento por serviços de guerra. Gil Perez 

Conde faz um resumo dos seus serviços e desentendimentos com o 

rei. Lapa (1975, p.258) crê ser o rei D. Afonso de Castela, que ele 

servia desde 1249. Gil Pérez buscou exílio em Castela, saindo de 

Portugal, depois que Afonso III retornara da Bolonha, com o aval do 

belicoso Papa Inocêncio IV, para depor seu irmão, então rei Portugal. 

O fato é histórico e muitos partidários de D. Sancho II tiveram de se 

refugiar em outros reinos depois da sua derrota.  

 

Relações:  Dada a quantidade de críticas realizadas por Gil Pérez ao rei de 

Castela, é de crer que ele tenha tido um relacionamento conturbado 

com seu “novo” rei. Lapa (1975) define bem o fato na rubrica que faz 

da cantiga: “O sentido profundo e a ironia da cantiga consubstanciam-

se no refrã: o português não fora para junto do seu novo senhor em 

hora feliz”. Embora houvesse na corte, onde circulavam tais cantigas, 

uma atmosfera de disputa poética sadia, muitas vezes as relações 

entre o trovador e seu alvo eram tensas, principalmente quando estes 

eram colocados em situações jocosas e vexatórias ante seus pares. 

Também era comum maldizer reis e nobres em festas de cortes rivais. 

De certo é que, seja qual o cenário dessa crítica, havia uma evidente 

relação de poder desigual entre o trovador e o rei de Castela em 

tempos de violência. “O exercício mais ou menos livre da violência foi, 

nos primeiros tempos medievais, coisa tão corriqueira como é hoje em 

dia a observância a certos preceitos de civilidade.” (ELIAS, 1990) 

 

Modo:  Modalidade oral do gênero cantiga de escárnio. Apesar de tratar-se de 

texto escrito, todas as cantigas galego-portuguesas eram cantadas e 

foram compiladas tardiamente em cancioneiros. Esta possui estribilho. 
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4.1.2   Análise da Transitividade e da Modalidade/Avaliatividade de “Ben 

sabedes, senhor rei” 

 
Algumas traduções das cantigas para o português moderno (paráfrases) 

foram acrescidas para facilitar o acompanhamento da análise. Estão em colchetes 

na sequência do verso que traduzem, e são introduzidas com “trad.”. Nos 

comentários, os termos técnicos da GSF estão grafados com letra maiúscula. 

 

“Ben sabedes, senhor rei” 
 

1a. ESTROFE 
  Processo 

 
Transitiv. → 

 
Ben SABEDES, senhor rei, / des que [eu]                 FUI     vosso 
 Circ.     Mental         Experienciador                    Portador      Relacional   Circ. 

 
Me 
Re 

Modal./Aval. 
                → 

          Julgamento (-) 
 

 
 
vassalo, / que sempre   [eu]     vos    AGUARDEI / quer a pee quer de cavalo, 
 Atributo                        Circ.        Ator    Meta         Material                                     Circ. 

 
Ma 

 Julgamento(+)  Frequência (↑)                       Julgamento(+)                             
 
 
                                                   
sen   voss'    [eu]         AVER   e sen dõa; (trad. sem receber pagamento/gratificação) 
              Ator        Meta       Material              Circ. 

 
Ma 

       Julgamento(-)                                        Julgamento(-) 
 
 
 
mais atanto    [eu]     vos      ERREI: (trad. Mas em tanto vos errei) 
              Circ.         Ator     Meta        Material           

 
Ma 

          Graduação (↑)                    Julgamento(-) 
 

 

 

 
non [eu]  FUI     vosco   en ora bõa. (trad. Não fui convosco [para a guerra] em boa hora)                                                                                                                    
         Ator   Material + Circ.               Circ. 

 
Ma 

                                  Julgamento(-) 
 
 
 
 
Comentário:  

Este primeiro estágio da cantiga de escárnio mostra o descontentamento do trovador em 
relação à ingratidão do rei. Mas o fato não é relatado explicitamente: o poeta recorre a 
vários Processos Materiais, em que atua como Ator, para falar com insistência dos serviços 
que prestou ao rei. No entanto, a Logogênese  (construção dinâmica do significado 
conforme o texto se desenvolve) mostra um tom geral de queixume, envolvendo a crítica, 
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mas esta se alterna com o reconhecimento de alguma culpa por parte do trovador (no refrão 
“non fui vosco em hora bõa”). Tal é a relação de um vassalo dirigindo-se ao rei, com o 
cuidado para não ameaçar a face real. 
 
Assim, em sua crítica sutil, o poeta chama a atenção do rei com um Processo Mental 
(“sabedes”), que, no contexto, não se refere propriamente ao conhecimento do rei, mas sim 
uma chamada à sua falta de consideração em relação aos serviços de seu vassalo; portanto, 
uma metáfora de Processo, em que o Processo Mental é entendido como uma acusação, 
com valor Material.  

 
Através das escolhas no sistema da Avaliatividade o poeta tenta conseguir o Alinhamento 
com a audiência; é irônico ao mostrar sua lealdade ao rei em todos os momentos de forma 
implícita (“vos aguardei”).  Em “sen voss'haver e sen dõa;”,  único momento em que a 
Avaliação se faz explícita, o Eu lírico faz uso de Julgamento negativo: serviço sem seu 
pagamento. É criada uma implicatura conversacional com a sobreposição dos significados. 
   

 

 

2a. ESTROFE 

E en terra de Campou   
                  Circ.                               

 

                                                                                    
 
 
 
  [eu]   vos       SERVI  e      en Olmedo;     
  Ator     Meta         Material                      Circ. 

 
Ma 
 
 

                         Julgamento(+)  
 
  
 
assi     [eu]      FIZ       en Badalhou  
               Ator    Material               Circ.                                               

 
Ma 

                       Julgamento (+) 
 
     
 
e outrossi   [eu         fiz]       en Toledo,                          
                          Ator    Material          Circ. 

 
Ma 
 

 Julgamento (+) 
 
 
 
quand`        i           [você]     FILHASTE       corõa; (trad. quando aí roubaste a coroa)  
                    Circ.          Ator         Material                 Meta       

 
Ma 
 

                                                             Julgamento (+)  
 
 
 
mais     atanto        [você]       me           MENGOU:  (trad. Mas em muito me magoou:)   
                     Circ.            Ator     Beneficiário        Material                         

 
Ma 
 

               Graduação (↑)                                         Julgamento (-) 
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non [eu]  FUI  vosco   en ora bõa. (trad. Não fui convosco [para a guerra] em boa hora)                                                                                                                     
         Ator   Material + Circ.            Circ. 

 
Me 
 

                                 Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:  

Vários Processos Materiais continuam as referências à prontidão do trovador em servir ao 
rei, em diferentes ocasiões e lugares. “Filhar” descreve ação de forma aparentemente 
neutra, mas com valor epistêmico negativo de roubar (Apito do Cão). 

 
É a leitura relacional, que, por meio da Metarrelação, faz o leitor perceber que, subjacente 
a essa profusão de  atos servis, existe algo que “mengou” (faltou) ao trovador. Esse fato é 
expresso pela Oposição – em termos da Metarrelação – em que Julgamentos positivos de 
Avaliatividade, desembocam em Julgamento negativo (“mengou”), contradição que revela 
a crítica sutil do trovador.  Julgamentos positivos ao trovador e negativos 
(prosodicamente) ao rei, criam um efeito de vitimização do Eu lírico. 

 
!

 

 

3a. ESTROFE 
 
 
[Tu]         FOSTES   mui ben    AGUARDADO   (trad. [Tu] fostes muito bem protegido)   
Meta                                   Circ.                  Material 

 
Ma 

                                 Graduação(↑)          Julgamento(+) 
 
 
 
de min   sempre    u     vós    ANDASTES , (trad. por mim, sempre onde andastes,)  
        Ator        Circ.         Circ.     Ator           Material 

 
Ma 

                 Frequência (↑)   
              
    
 
e nunca   [vós]      FUI  ESCUSADO,  [por mim], (trad. e nunca fostes recusado [por mim])           
               Beneficiário                     Material              Ator    

 
Ma 

 Frequência (↑)                      Julgamento (+) 
 
 
 
nen vós     nunca        me      ESCUSASTES,   (trad. nem vós me recusastes,) 
            Ator                        Beneficiário         Material                    

 
Ma 

                      Frequência (↑)                     Julgamento (-) 
                                   
 
 
[vós]   de SERVIR   per mia pessõa;   (trad. de [vos] servir por minha pessoa) 
Ator              Material               Beneficiário 

 
Ma 

               Julgamento (+) 
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mais en tanto        [eu]         FUI        ERRADO:  (trad. no entanto errei) 
                 Circ.                Ator       Inter/passiv          Mental  

 
Me 

           Graduação (↑)                                          Julgamento (-)                                                         
 
 
non [eu]  FUI  vosco    en ora bõa. (trad. Não fui convosco [para a guerra] em boa hora)                                                                                                                     
         Ator   Material + Circ.            Circ. 

 
Ma 

                   Julgamento(-) 
 
 
 
!

Comentário:  

A crítica está centrada no Processo Material “aguardar”,14 que é ambíguo: pode significar 
‘guardar’ (proteger, no caso o rei) e ‘aguardar’ (esperar). Ou seja, o trovador guarda (o 
rei), mas aguarda (o pagamento) (Apito do Cão).  

 
Novamente, o trovador fala de sua lealdade ao rei, em que a força retórica da Modalidade, 
também tratada na Graduação de Avaliatividade, dos recursos avaliativos reforça a 
servidão do trovador (“sempre”, “mui”, “nunca”, “tanto”) com efeito de cleuasmo. E 
novamente, termina com um “mea culpa”, servil, como se estivesse pedindo, embora não 
merecesse o favor (ironia), já que “non fui vosco em hora bõa”.  

  
 

 

4.1.3    Discussão de “Ben sabedes, senhor rei” 

 
A análise da Transitividade – em termos de quantidade e de proporção – 

mostra-nos os seguintes resultados, de acordo com o Gráfico 1.  

 
Gráfico 1 – Tipos de Processos em "Ben sabedes, senhor rei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 Originário do germânico wardon, “aguardar” (esperar que algo mal passe – c.f. DA CUNHA, 1982 ), à época, 
ainda não tinha sua grafia estabelecida. Por ser variante de “guardar”, ambas palavras surgem nos cancioneiros 
grafadas com e sem o a: [a]guardar.   

Mat
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Comportamental!
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O Eu lírico sensibiliza o leitor/ouvinte sobre a situação do trovador, que por 

meio de Processos Materiais (76% de ocorrências) relata seus serviços ao rei, 

agindo como Ator desses Processos. Nas três estrofes, o poeta ocupa a maioria dos 

versos para enumerar sua lealdade, sua servidão ao rei, mas sempre terminando 

explicitamente com o reconhecimento de sua culpa, quando é Meta desse Processo. 

A crítica sutil é feita exatamente por meio dessa Oposição – um tipo de 

Metarrelação – pelo qual se pode entender a intenção do poeta: ao mesmo tempo 

que não ameaça a face do rei, expressa sua crítica à ingratidão real. Tanto fez ao 

rei, e ainda precisa culpar-se de algo em que falhou. 

A análise da cantiga de escárnio, “Bem sabedes senhor rei” mostra que a 

crítica ao poder real se fazia de maneira implícita, provavelmente só percebida pelos 

receptores da época, graças ao contexto situacional. Para nós, a percepção de que 

se trata de uma crítica vem da noção de Metarrelação, que possibilita interpretar a 

copadronização de escolhas avaliativas explícitas ou implícitas em certas fases e 

construir as relações semânticas entre uma fase e outra. Os modos pelos quais as 

combinações de escolhas conspiram, criam atitudes específicas no leitor ideal 

conforme ele processa o texto. 

 Deste feito, a insistência da enumeração de vassalagem do trovador – que 

assim mereceria recompensa – tropeça nos últimos versos, em que ele, 

humildemente, pede perdão por sua falha em “non fui voco em hora bõa” e dá 

ensejo a configurar a crítica. A inversão da valência entre o literal e o significado 

pretendido carregam o texto de sentido irônico (Logogênese).  

 

 
4.2     Análise de “Os vossos meus maravedis, senhor,”, de Gil Perez Conde 

 

A seguir, apresento o texto na íntegra da cantiga. 
 

Texto na íntegra 

 

 (1) Os vossos meus maravedis, senhor,          
       que eu non ôuvi, que servi melhor            
      ou tan ben come outr'a que os dan,                
      ei-os d' aver enquant' eu vivo for, 
      ou a mia mort', ou quando mi os daram?   
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    (2) A vossa mia soldada, senhor Rei, 
         que eu servi e serv'e servirei, 
                     com'outro quen quer a que a dan ben, 
         ei-a d' aver enquant' a viver ei, 
         ou a mia mort', ou que mi faran en? 

 
      (3) Os vossos meus dinheiros, senhor, non 
            pud' eu aver, pero servidos son, 
            come outros, que os an de servir; 
             ei-os d' aver mentr'eu viver, ou pon- 
            -mi-os a mia mort', ou a que os vou pedir? 

 
 

             (4) Ca passou temp'e trastempados son, 
                                           ouve an'e dia e quero-m'en partir. 
 
 
 
4.2.1  Análise de Registro de “Os vossos meus maravedis, senhor,”   

 

Na sequência, apresento a análise de Registro da cantiga, diminuindo assim a 

subjetividade da análise (GOATLY, 1997).  

 

Campo:  Pela ordem do manuscrito, esta é a primeira de uma série de cantigas 

nas quais Gil Peres Conde, entre o jocoso e o crítico, nos dá conta da 

sua má sorte em Castela, cantigas em geral nas quais o fidalgo – que 

servira o rei na guerra da Andaluzia – queixa-se das dificuldades em 

obter as soldadas correspondentes aos serviços prestados. Em outras 

palavras, acusa o Rei D. Afonso de Castela de “mau pagador”. Nesta 

humorística cantiga, Gil Peres Conde faz um jogo com os possessivos 

vossos/meus – os maravedis15 – tardando  em mudar de mãos. A 

posição das idéias do trovador dentro do circuito imaginário feudal é 

definida pela precisão com que ele defende neste seu escárnio, 

conceitos caros da organização social..  

 

Relações:  O relacionamento do Eu lírico com o rei é encarado por ele mesmo 

como o de um vassalo para com o seu suserano, sempre pronto a 

exigir deste último o cumprimento de suas obrigações no mecanismo 

de reciprocidades corteses. Já o rei, deixa entrever no seu 

                                            
15 maravedi ou morabitino – foi uma moeda de ouro cunhada na península Ibérica, inicialmente pelos 
Almorávidas. No contexto da Reconquista cristã, com o metal obtido junto aos muçulmanos, as monarquias 
peninsulares também cunharam os seus "maravedis". Em Portugal, foi a primeira moeda de ouro a ser cunhada, 
já sob o reinado de D. Sancho I. (HERCULANO, A., 1838). 
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relacionamento com o vassalo português um outro tipo de mentalidade, 

a do monarca centralizador que apenas usa o ideário feudal para 

fortalecer sua própria proposta dominadora. Competem, desta forma, o 

modelo do “bom vassalo” e o contra modelo do “mau suserano”. As 

relações na cantiga são determinadas pela tensa relação feudal. Além 

de uma queixa contra a dívida não paga, deve-se buscar nela o texto 

sob o texto: a cantiga invoca indiretamente o próprio conjunto de 

instituições feudo vassálicas, e coloca o monarca na posição de um 

suserano que se beneficiou com os serviços do vassalo mas recusa-se 

a cumprir suas obrigações de suserano. A dedicação no serviço ao rei 

vizinho define a mentalidade feudal de Conde: o importante é servir o 

novo suserano em um sistema de obrigações recíprocas e pautadas 

pelo código cavaleiresco. As coordenadas de caráter regional estão 

diminuídas: o nobre é nobre onde quer que esteja, e pode propor 

vassalagem na corte vizinha. A mentalidade feudal que o trovador 

expressa e as circunstâncias de seu exílio secundarizam eventuais 

rivalidades que logo no século seguinte configurariam mais 

precisamente as identidades nacionais.  

 

Modo:  Modalidade oral do gênero cantiga de escárnio. É uma cantiga sem 

refrão, denominada à época de mestria e com estrofes com séries de 

rimas diferentes (embora com o mesmo esquema estrófico rimático), 

ou como diziam, cobras regulares. 

 

 

4.2.2   Análise da Transitividade e da Modalidade/Avaliatividade de “Os vossos 

meus maravedis, senhor,” 

 
Assim como na análise da cantiga anterior, novamente versos de maior 

dificuldade de entendimento estarão traduzidos para o português moderno  As lições 

e o aparato crítico desta cantiga estão no ANEXO 3 (p.133).  

 
 



 

         

63 

“Os vossos meus maravedis, senhor,” 
 

1a. ESTROFE 
  Processo 

 
Transitiv. → 

 
Os vossos meus maravedis, senhor, 
                            Meta                                 Ator 

 
 

Modal./Aval. 
                → 

         Julgamento (-)                         Julgamento (-) 
 

 
 
que    eu         non ÔUVI, que         [eu]                    SERVI         melhor 
         Beneficiário              Material              Comportante    Comportamental        Circ. 

 
Ma 
Co 

                                Julgamento(-)                                                       Julgamento(+)                                         
 
 
                                                   
ou   tan ben          come  outr'a que os   DAN,  
               Circ.                             Beneficiário      Ator   Material                           
                                                                     Circ. 

 
Ma 

    Graduação (↑) / Julgamento(+)                               Julgamento(-) 
 
 
 
[eu]  ei-os   d'AVER enquant'   eu     VIVO for, (trad. Hei de tê-los enquanto for vivo) 
Ator    Atributo   Relacional               Existente  Existencial 

 
Re 
Ex 

                       Julgamento(-)                       Julgamento(-) 
 

 

 

 
ou a mia MORT',  ou   quando     mi          os          DARAN?  
                Existencial                    Circ.     Beneficiário     Meta              Material 

 
Ex 
Ma 

               Julgamento(-)          Modalidade (probabilidade) / Julgamento(-)     
 
 
 
 
Comentário:  

Os dois primeiros versos da cantiga são fundamentais para seu entendimento geral. 
Adotando o procedimento de análise proposto por Macken-Horarik (2003), verifica-se que 
nos primeiros versos de cada estrofe o eu lírico faz uso de duas fases fundamentais: uma 
de descrição, outra de comentário. Nota-se as implicações sobre como e quando o autor 
está inclinado a usar uma descrição, oposta a um comentário de Julgamento negativo 
(Metarrelação: fase de oposição): 

 
“Os vossos meus maravedis, senhor, (DESCRIÇÃO) /  
                               que eu non ouvi” (COMENTÁRIO),  
(Os vossos meus maravedis, senhor, que eu não tive) - paráfrase 

 
“que servi melhor ou tan ben come outr’ (COMENTÁRIO) /  
                                          a que os dan,” (DESCRIÇÃO) 
(que servi melhor ou tão bem como outros/ aos que dão [maravedis]) - paráfrase 

 
“ei-os d’ aver enquant’ eu vivo for, ou a mia mort’, ou quando mi os daran?” 
(hei de tê-los enquanto for vivo, ou morto, ou quando me derem?) - paráfrase 
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A descrição apresentada é baseada em fatos (históricos) e não consta muita linguagem 
atitudinal (exceto “melhor” e “ben”, ambos positivos ao eu lírico). Não é uma mera 
descrição, mas uma descrição que visa persuadir. De acordo com White (2003), a 
afirmação categórica é em geral associada com o ‘conhecimento’ consensual, versões de 
eventos que são vistos como ‘fatos’. O enunciado categórico não dialogado opera onde se 
supõe que o senso comum não está em risco ou em dúvida. Os valores atitudinais 
adquirem significado nas relações que têm com as palavras do texto: “Os vossos meus 
maravedis”. “Vossos, meus” não são em si palavras atitudinais, mas no enquadre em que 
estão inseridas, conotam Julgamento negativo, como se o dinheiro não fosse do rei, mas 
do trovador. Note-se que essa avaliação se propagará (LEMKE, 1998) até o 
pronunciamento em tom ironicamente eloquente do trovador:  “ei-os d’ aver enquant’ eu 
vivo for, ou a mia mort’, ou quando mi os daran?”. Com referência a essa pergunta 
retórica, ela pode servir para reapresentar a proposição como tão autoevidente ou 
consensual, que não precisa ser afirmada pela voz textual, e pode ser deixada para o leitor 
suprir o significado requerido (Apito do Cão). 
 
O que se cria, a partir daí, é um raciocínio lógico básico e determinante para a persuasão 
na cantiga:  

 
Fase A (DESCRIÇÃO) = O Rei tem os maravedis e há os que recebem  
“Os vossos meus maravedis, senhor,” (DESCRIÇÃO) / “a que os dan,” (DESCRIÇÃO) 

 
Fase B (COMENTÁRIO) = O Trovador não tem os maravedis, serviu bem o Rei e ainda 
melhor que outros.  
“que eu non ouvi” (COMENTÁRIO) /  “que servi melhor ou tan ben come outr’” 
(COMENTÁRIO) 

 
Fase C = O Trovador há de ter seus maravedis.  
“ei-os d’ aver enquant’ eu vivo for, ou a mia mort’, ou quando mi os daran?” 

 
O compromisso da descrição com a verdade (apresentação de fatos) e o comentário que se 
segue (ainda no mesmo verso), aproximam o comentário da verdade e os faz se 
confundirem aos olhos do leitor num silogismo. Veja: 

 
Se...  Está certo que os outros receberam. 
Se...  Está certo que ele não recebeu (e serviu melhor). 
Logo...  Está certo que o Rei está errado, é injusto.  

 
 

 

 
2a. ESTROFE 

 
A vossa mia soldada,       senhor Rei, 
                  Existente                          Beneficiário 

 

     Julgamento (-)                           Julgamento (-) 
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que      eu       SERVI e SERV’ e SERVIREI, 
                Ator         Material       Material          Material              

 
Ma 
Ma 
Ma 

                                                   Julgamento(-)  
 
  
 
com’ outro quen quer a   que    a    [Indeterminado]         DAN    ben,               
                          Beneficiário                               Ator                    Material     Meta                                               

 
Ma 

                   Julgamento (-)                                                                     Julgamento (-) 
 
     
ei-   a [a minha soldada]  d’AVER          enquant’  a    [eu]        VIVER ei,                          
     Existente                           Existencial               Circ.            Existente     Existencial       
                                                                                                       Circ. 

 
Ex 
Ex 
 

                                                                                              Julgamento (-) 
 
 
(trad.: ou em minha morte, ou o que me farão sobre isso?)   
 
ou a mia [=eu]  MORT’, ou que   [Indeterminado]      mi        FARAN    en?  
           Existente     Existencial                   Ator         Beneficiário      Material      Circ.      

 
Ex
Ma 
 

     Modalidade (probabilidade) / Julgamento(-)                               Julgamento (+)  
 
 
 
 
 
Comentário:  

Processos Materiais e Existenciais, respectivamente, (a) determinam a servidão (neste 
caso, servir é Material [fazer] e não Comportamental) do trovador em serviços de guerra;  
e (b) dramatizam a falta de recebimento do soldo em vida, quiçá em morte. 

 
Novamente o apelo emocional é realizado pela servidão exagerada (c.f. a máxima 
conversacional de Quantidade – Grice, 1975), gerando uma implicatura conversacional. 
A lealdade em servir do trovador põe em cheque o comportamento do Rei, julgado aqui 
negativamente, e também quando da acusação de que a outro qualquer “dão bens” (Apito 
do Cão). Até mesmo a expressão “senhor”, repetida em cada uma das três estrofes, tem 
valor interpessoal por assumir um sentido a mais além do vocativo respeitoso, remetendo 
às obrigações de senhor (suserano) que o rei teria descumprido. A ideia de injustiça é 
modalizada na indeterminação do Processo Material no nível da oração, entretanto o 
responsável pelo soldo é identificado anaforicamente no primeiro verso da cantiga, o 
próprio Rei.   

 
!

 

 

3a. ESTROFE 

 
Os vossos meus dinheiros, senhor, non                   
                            Meta                               

 

                   Julgamento (-)               Julgamento (-)         
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     pud’         eu          AVER,  pero   [os vossos meus dinheiros]  servidos   SON.                 
                      Beneficiário       Material                           Identificado                Identificador Relacional 

 
 
Ma 
Re 
 

Possibilidade                     Julgamento(-)                                                            Julgamento(-) 
 
  
 
Come outros [dinheiros],                 que [eu]   os [serviços] an de SERVIR,              
               Escopo                                      Ator   Escopo                            Material  

 
Ma 

                                                                                                                   Julgamento (-) 
 
     
(trad, conforme Lapa, 1975: ei-os de haver enquanto eu viver, ou ...)  
 
       [eu]     ei- os d’    AVER  [Indeterminado]     mentr’ eu     VIVER,      ou PON-                      
 Beneficiário      Meta         Material           Ator                        Existente   Existencial             Material 
                                                                                                             Circ. 
 

 
Ma 
Ex 
Ma 
 

                                                                                              Julgamento (-) 
 
 
(trad.: ...põe-mos [= dá-mos] só por minha morte aquele a quem os for pedir?)  
 
      mi-      os     a mia mort’      o [=dinheiro]      a          que os vou PEDIR? 
Beneficiário  Meta              Circ.            Meta              Beneficiário             Meta           Material      

 
Ma 
 

                                     Julgamento (-)                                                     Julgamento (+)  
 
 
 
 

 
Comentário:  

Novamente o processo Material é dominante para sinalizar a prestação de serviços do eu 
lírico e, por conseguinte, o pagamento por tal. Neste caso, a falta dele.  

 
Na estrofe, “haver” é empregado duas vezes com o sentido de “receber” (Metáfora do 
Processo). A representação do processo social de prestação de serviços e respectivo 
pagamento é modalizada a fim de atender os requisitos da cortesia e vassalagem. O Ator 
do processo Material permanece indeterminado, mas subentendido pelo cotexto. O 
trovador continua a utilizar perguntas retóricas para questionar se receberá em vida ou 
em morte, ou até se outra pessoa receberá em seu lugar. O recurso tem considerável 
força ilocucionária no Julgamento negativo do monarca devedor.  

!
 
 

Finda16  
(trad.: pois passou o tempo e prescritos são)  
 
Ca PASSOU   temp’     e      trastempados  [o tempo]   SON,        
         Existencial    Existente                         Atributo            Portador   Relacional 

 
Ex 
Re 
 

                   Julgamento (-)                       Julgamento (-)                                                                                           
                                                
 

                                            
16 Na nomenclatura trovadoresca, a finda é uma estrofe de estrutura própria, mas ligada pela rima ao resto da 
cantiga e servindo-lhe de remate. 
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(trad.: houve ano e dia e quero me deixar-me disso [=não pensar mais nisso])   
 
OUVE      an’ e dia        e        [eu]         quero-m’    en      PARTIR. 
Existencial        Existente               Experienciador                        Fenômeno     Mental                            

 
Ex 
Me 

       Julgamento(-)                                               Modalidade (desejabilidade) / Julgamento(-) 
 
 
 
 
 
Comentário:  

 
Como é característico nas cantigas que empregam o recurso da finda, o mote conclui 
decisivamente a argumentação. Neste caso, o eu lírico continua as lamúrias e o 
Julgamento negativo ao rei, porém desta vez amplifica sua crítica na desesperança em 
receber. Segundo Lapa (1975, p.249), “an’ e dia” é expressão de direito português 
relativa à prescrição, que era de um ano, surtindo portanto efeito ao ano e dia, ou seja, 
havia um ano que o trovador aguardava receber o que lhe era devido por seus serviços. A 
modalização está no uso de “quero-m’en partir”, que apresenta vontade manifesta de 
esquecer o assunto, deixar para lá, fato que é contradito pela própria existência da 
cantiga (ironia).  
 

!
 

 

 

4.2.3    Discussão de “Os vossos meus maravedis, senhor,” 
 

O Gráfico 2 apresenta a proporção de ocorrências dos Processos na cantiga. 

 
Gráfico 2 – Tipos de Processos em " Os vossos meus maravedis, senhor,” 

 

 
 

 
De forma análoga à cantiga de Conde analisada anteriormente, a alta 

incidência de Processos Materiais se associa ao reforço da condição de servidão do 

Material!
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Eu lírico quando Ator. Paralelamente, o pagamento, especificamente a falta dele, é 

expressa pelos Processos Materiais (“dar” pagamento) e pelos Processos 

Existenciais no questionamento da duração da situação (receberá? Enquanto viver? 

Quando morrer?).  

A crítica ao Rei está presente no nível da oração (Transitividade) 

principalmente pela insistência nos Processos Existenciais, os quais cumprem (c.f. 

Princípio da Ressonância – THOMPSON, 1994) a função de deixar o leitor/ouvinte 

em dúvida se o Eu lírico receberá ou não pelos serviços prestados. Dessa forma, a 

culpa do Rei é admitida na sequência lógica que alterna Processos Materiais e 

Existenciais:  

 

(1) Processos Existenciais (não há pagamento): “Os vossos meus  

maravedis, senhor, /que eu nom houvi,” (v.1 e 2); 

(2) Processos Materiais (o pagamento é merecido por serviços de  

guerra e lealdade): “que eu servi e serv'e servirei,” (v.7); 

(3) Processos Materiais (outros recebem pagamento): “com'outro quem  

quer a que a dam bem,” (v.8); 

(4) Processos Existenciais (o pagamento existirá? Em vida? Em  

morte?): “hei-os d'haver mentr'eu viver, ou pom /-mi-os à mia mort', 

ou a quem os vou pedir?” (v.14,15). 

 

As escolhas avaliativas explícitas e implícitas são somadas às fases de 

descrição e comentário, que organizam uma Metarrelação de oposição: entre uma 

fase e outra, Julgamentos positivos associados ao Eu lírico e negativos ao Rei. A 

análise da Modalidade é decisiva por caracterizar uma função pessoal, um 

posicionamento do Eu lírico, neste caso, a probabilidade de não receber pagamento 

e a desejabilidade de deixar o assunto para lá. Ambas são entendidas, numa 

abordagem logogenética, como um reforço (Graduação) da crítica feita ao Rei: há 

desistência por parte do Eu lírico, devido ao tempo que se passou desde seus 

serviços (“Ca passou temp'e trastempados son, / houve an'e dia e quero-m'en 

partir”). Tendo de ser mais polido com o poderoso rei, o trovador realiza um Ato de 

Ameaça à face negativa do rei, apelando para um julgamento de caráter. 
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4.3     Análise de “Epigrama”, de Gregório de Matos  
 
 Serão analisados apenas a rubrica17 e os números 1-2-9-10-11-13-14-16-17, 

os quais propiciam uma dimensão da persuasão tecida pelo autor. Adiante, o texto 

na íntegra. 
 

Texto na íntegra 

                            I   
Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros, e inteira 
definição do que em todos os tempos é a Bahia.   
 
 

(1) Que falta nesta cidade?... Verdade. 
  Que mais por sua desonra?... Honra. 
  Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha. 
 
(2)  O demo a viver se exponha, 
  Por mais que a fama a exalta, 
  Numa cidade onde falta 
  Verdade, honra, vergonha. 
 
(3)  Quem a pôs neste rocrócio?... Negócio. 
              Quem causa tal perdição?... Ambição. 
              E no meio desta loucura?... Usura. 
 
(4)  Notável desaventura 
              De um povo néscio e sandeu, 
              Que não sabe que perdeu 
              Negócio, ambição, usura. 
 
(5)         Quais são seus doces objetos?... Pretos. 

Tem outros bens mais maciços?... Mestiços. 
Quais destes lhe são mais gratos?... Mulatos. 

          
(6) Dou ao Demo os insensatos, 

Dou ao Demo o povo asnal, 
Que estima por cabedal, 
Pretos, mestiços, mulatos. 

 
(7) Quem faz os círios mesquinhos?... Meirinhos. 

Quem faz as farinhas tardas?... Guardas. 
Quem as tem nos aposentos?... Sargentos. 

 
(8) Os círios lá vem aos centos,  

E a terra fica esfaimando, 
Porque os vão atravessando 
Meirinhos, guardas, sargentos. 

 
(9) E que justiça a resguarda?... Bastarda. 

É grátis distribuída?... Vendida. 
Que tem, que a todos assusta?... Injusta. 

 
 

                                            
17 Nos manuscritos antigos e códices, rubrica designava a letra ou a linha inicial de um capítulo. 
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(10) Valha-nos Deus, o que custa 
O que El-Rei nos dá de graça. 
Que anda a Justiça na praça 
Bastarda, vendida, injusta. 

 
(11) Que vai pela clerezia?... Simonia. 

E pelos membros da Igreja?... Inveja. 
Cuidei que mais se lhe punha?... Unha 

 
(12) Sazonada caramunha, 

Enfim, que na Santa Sé 
O que mais se pratica é 
Simonia, inveja e unha. 

 
(13) E nos frades há manqueiras?... Freiras. 

Em que ocupam os serões?... Sermões. 
Não se ocupam em disputas?... Putas. 

 
(14) Com palavras dissolutas 

Me concluo na verdade, 
Que as lidas todas de um frade 
São freiras, sermões e putas. 

 
(15) O açúcar já acabou?... Baixou. 

E o dinheiro se extinguiu?... Subiu. 
Logo já convalesceu?... Morreu. 

 
(16) À Bahia aconteceu 

O que a um doente acontece: 
Cai na cama, e o mal cresce, 
Baixou, subiu, morreu. 

 
(17) A Câmara não acode?... Não pode. 

Pois não tem todo o poder?... Não quer. 
É que o Governo a convence?... Não vence. 

 
(18) Quem haverá que tal pense, 

Que uma câmara tão nobre, 
Por ver-se mísera e pobre, 
Não pode, não quer, não vence.  

 
  

4.3.1  Análise de Registro  de “Epigrama”  

 
A seguir, apresento o contexto situacional, ou Registro, que oferece os 

seguintes dados que envolvem a linguagem de "Epigrama":  

Campo:  A rubrica do poema é bastante endereçadora: “Juízo anatômico dos 

achaques que padecia o corpo da República em todos os membros, e 

inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia.”. Portanto, o 

poema faz uma radiografia da sociedade baiana. É importante ressaltar 

que ele apresenta uma crítica direta à Bahia em todos os seus setores, 
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todavia há um evidente interesse em responsabilizar o estado 

deplorável da Bahia a seus governantes, alvo de sua crítica indireta, 

como buscarei mostrar na análise. 

 

Relações:  Gregório foi juiz em Alcácer do Sal, juiz do Cível, de Crime e de Órfãos 

em Lisboa, porém sua boa relação com o Rei e seus representantes foi 

estremecida por poemas como “Epigrama”, fato comprovado por sua 

deportação para Angola. O poema coloca o eu lírico em discordância 

com praticamente todos os setores da sociedade baiana, 

principalmente o Governo e a Igreja, nas figuras do Rei, do Papa e de 

seus representantes diretos.  

 

Modo:  Modalidade escrita do gênero poesia. Seguindo a formatação estilística 

barroca, o poema tem estrutura regular estrófica, rímica e rítmica.  

 

 

4.3.2   Análise da Transitividade e da Modalidade/Avaliatividade de “Epigrama” 

 

As estrofes não analisadas estão intercaladas ao longo da análise em suas 

respectivas posições e grafadas com fonte menor. 

 

“Epigrama” 
 

       Rubrica 
  Processo 

 
Transitiv. 
 → 

 
Juízo anatômico dos achaques que  PADECIA     
                                             Alcance                Comportmental  

 
Co 

Modal./Aval. 
→ 

               Julgamento (-)                                       Julgamento (-)                                                                                                                     
 

 
 
o corpo da República  em todos os membros e inteira definição  
     Comportante                               Circunstância                                              Atributo        

 

                                                              Graduação (↑)              Graduação (↑)                   
 
 
 
do que    em todos os tempos       É               a Bahia. 
  Atributo            Circunstância                     Relacional               Portador     

 
Re 

                        Frequência(↑)                 
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1a. ESTROFE 

 

 

 

                                            
18 doenças recorrentes, vícios. 

 
Comentário:!!
Palavras como “achaques”18 e “padecia” condensam significados negativos (Julgamento) 
vinculados aos Participantes “Corpo da República” e “Bahia”, ou seja, um trecho 
aparentemente descritivo, carrega significado persuasivo considerável e direcionado às 
figuras de poder da época. Além disso, “em todos” aparece duas vezes nas Circunstâncias  
e são orientações avaliativa que amplificam a crítica do autor. 
 
  

 
Transitiv. 
 → 

 
Que     FALTA   nesta cidade?... Verdade.  
              Existencial           Circ.                    Existente 

 
Ex 

Modal./Aval. 
→ 

                                                                   Julgamento (-)  
 

 
 
Que mais  [FALTA]  por sua desonra?...       [FALTA]        Honra. 
 Existente      Existencial              Circ.                          Existencial   Existente 

Ex 
Ex 

                                                                                                       Julgamento (-) 
 
 
 
FALTA          [à cidade]     mais    que se lhe  PONHA [=para lhe por]?...Vergonha. 
Existencial                Circ.                              Ator      Meta    Material                                     Existente 

 
Ex 
Ma 

                                         Graduação (↑)                                                                      Julgamento (-) 
 
 
 
 
Comentário:!!
O Processo Existencial indica uma ausência de “verdade”, “honra” e “vergonha” na cidade. 
A contiguidade possível pela sinédoque “cidade” (Metáfora) indica o esforço de 
preservação da face negativa do autor (c.f. GOFFMAN, 1967). Ao criticar indiretamente 
quem governa a cidade, realiza-se token de atitude, um Julgamento negativo que avalia o 
governo como mentiroso, desonrado e sem vergonha.  
 
Além disso, esta estrofe, como muitas outras adiante, apresenta perguntas retóricas, 
ironicamente respondidas pelo próprio poeta. Esse procedimento dá certo didatismo ao 
poema, o qual é reforçado pelo processo de disseminação e recolha, expansão e contração 
dialógica (WHITE, 2003), por exemplo, “Que falta nesta cidade?” (expansão dialógica), 
“... Verdade” (contração dialógica). 
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2a. ESTROFE 

 

3   Quem a pôs neste rocrócio?... Negócio.� 

     Quem causa tal perdição?... Ambição.� 

     E no meio desta loucura?... Usura. 

4   Notável desaventura� 

     De um povo néscio e sandeu,� 

     Que não sabe que perdeu�Negócio, ambição, usura. 

5   Quais são seus doces objetos?... Pretos.� 

     Tem outros bens mais maciços?... Mestiços.� 

     Quais destes lhe são mais gratos?... Mulatos.� 

6   Dou ao Demo os insensatos,� 

     Dou ao Demo o povo asnal,� 

     Que estima por cabedal,�Pretos, mestiços, mulatos. 

7   Quem faz os círios mesquinhos?... Meirinhos.� 

     Quem faz as farinhas tardas?... Guardas.� 

     Quem as tem nos aposentos?... Sargentos. 

8   Os círios lá vem aos centos, � 

      E a terra fica esfaimando,� 

      Porque os vão atravessando�Meirinhos, guardas, sargentos 

 

 
9a. ESTROFE 

 
O demo a VIVER  se  EXPONHA,  
      Ator           Material                Material                                                     

 
Ma 
Ma 

                                              Julgamento (-)  
 
 
 
Por mais que   a fama       a     [cidade]    EXALTA, 
                                 Dizente      Verbiagem                  Verbal 

Ve 

                                                                                 Julgamento (-) 
 
 
 
Numa cidade onde    FALTA,       / Verdade, honra, vergonha.   
                 Circ.                     Existencial                              Existente 

 
Ex 
 

                                                                                         Julgamento (-) 
 
 
 
Comentário:!!
A expressão metafórica “demo” associa significados negativos aos governantes (Apito do 
Cão) . “A viver” é Processo Material e ratifica ‘o demo vivo’. O Processo Material 
“exaltar” personifica e ironiza os gestores na figura da cidade (sinédoque – Metáfora), os 
quais falham (Julgamento negativo) pela “falta” (Processo Existencial) de valores morais 
abstratos (“verdade, honra, vergonha”). 
 
 

 
E que justiça         a [cidade]      RESGUARDA?...    [a justiça      é]         Bastarda. 
                Meta                    Ator                     Material                   Portador    Relacional      Atributo                       

 
Ma 
Re 

                                                                                                                                             Av. Social (-)  
 
 
 
[a justiça]         É        grátis    distribuída?...    [a justiça              é]       Vendida. 
  Portador      Relacional    Circ.              Atributo              Portador        Relacional      Atributo 

Re 
Re 

                                      Apreciação (+)                                                                      Av. Social (-) 
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10a. ESTROFE 

 
Que [a justiça]   TEM,      que   a todos   ASSUSTA?... [a justiça      é]            Injusta. 
  Existente         Existencial       Ator         Alvo            Material           Portador    Relacional      Atributo      

 
Ex 
Ma 
Re 

                                                            Graduação (↑) Julgamento (-)                                    Av. Social (-)  
 
 
 
 
Comentário:!!
A estrofe condensa avaliações implícitas (Avaliações Social negativa), usando Justiça 
como sinédoque para Governo, por aquela ser uma das instâncias do poder judiciário. O 
que se cria com o Processo Relacional é uma série de associações: Justiça = bastarda, paga, 
vendida, injusta. Os dois Processos Materiais tem grande força ilocucionária: a Justiça 
‘protege’ (resguarda)? Não. A Justiça assusta (lesa)? Sim. As respostas (sim e não) são 
obtidas pelo recurso do Contrabando de Informação, pois é o leitor que as infere pela rede 
de associações obtidas no enquadre em questão. “Bastarda” e “injusta” são Apreciações de 
Justiça no nível oracional explícito, porém Avaliações Sociais negativas (implícitas) ao  
fenômeno social Justiça numa leitura relacional. 
 
 

 
 VALHA     -nos    Deus,               o que              [isso]               CUSTA 
 Material           Meta        Ator                    Escopo                       Ator                      Material  

 
Ma 
Ma 

                                                                                                                               Julgamento (-) 
 
   
 
 O   que      El-Rei            nos        DÁ        de graça. 
Meta                   Ator              Beneficiário    Material            Circ.                       

 
Ma 
 

                                                                Julgamento (-)  
 

 
 
Que         ANDA        a Justiça        na praça  /  Bastarda, vendida, injusta. 
                   Relacional            Portador                   Circ.                                  Atributo 

Re 
 

                                                                                                           Julgamento (-) / Av. Social (-) 
 
 
 
 
Comentário:!!
Recorrer à intercessão de Deus (Processo Material) dramatiza a situação da população. O 
último verso da nona estrofe e os três primeiros versos desta apresentam uma sequência de 
versos com o pronome relativo ‘que’, o qual condensa significados negativos associados à 
Justiça e recuperados prosodicamente pelo leitor/ouvinte (Contrabando de Informação). A 
estrofe ainda apresenta um tom de humor e ironia nos versos: “o que custa / o que o Rei dá 
de graça”, onde o Processo Material identifica explicitamente o “Rei” como Ator e 
responsável (Julgamento negativo) pelo quadro final da Justiça do país:  “Bastarda, 
vendida, injusta” (Av. Social negativa). 
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11   Que vai pela clerezia?... Simonia. 

       E pelos membros da Igreja?... Inveja. 

       Cuidei que mais se lhe punha?... Unha 

  12 Sazonada caramunha, 

                Enfim, que na Santa Sé 

                O que mais se pratica é 

                Simonia, inveja e unha. 

 

 

13a. ESTROFE 

 

 

14a. ESTROFE 

 
E    nos frades         HÁ           manqueiras?... [causadas     pelas ]   Freiras. 
           Existente            Existencial           Existente/Meta         Material                        Ator                        

 
Ex 
Ma 

                                                                 Julgamento (-)  
 
 
 
Em que     [os frades]  OCUPAM    os serões?...      [os frades     fazem]     Sermões. 
Circ.                    Ator            Material                Meta                          Ator        Material         Meta 

Ma 
Ma 

                                             
 
 
Não     se      OCUPAM   em disputas?...         [as  freiras       são]                 Putas. 
               Ator         Material                  Meta                          Portador       Relacional             Atributo     

 
Ma 
Re 

                             Julgamento (-)                                                                                     Julgamento (-) 
 
 
 
 
Comentário:!!
Na estrofe há um ardiloso jogo de palavras. O enriquecimento lexical cria expressões 
metafóricas através das representações sociais frades e freiras. O humor e a ironia marcam 
a estrofe. No primeiro verso, a resposta para a pergunta retórica parece não fazer sentido, 
porém, os dois versos subsequentes garantem seu entendimento e significados negativos, 
condensados no enunciado aparentemente neutro (Apito do Cão). O motivo das 
‘manqueiras’  (i.e. vícios, defeitos e também o ato de mancar) dos frades é causados pelas 
freiras (Processo Material). O primeiro Participante não ratificado no segundo verso da 
estrofe são os frades, e do último verso, as freiras = putas, ou seja, a inferência (Apito do 
Cão) realizada é de que, à noite (“serões”), os frades fazem “sermões” (ironia) para as 
freiras, que não precisam disputá-los (“não se ocupam em disputa”) por sexo (“putas”). 
  

 
Com palavras dissolutas /      [Eu] Me          CONCLUO    na verdade, 
                 Circ.                             Experienciador                 Mental               Fenômeno  

 
Me 
 

              Graduação (↑)                                                      
 
 
 
Que     as lidas todas de um frade /       SÃO         freiras, sermões e putas. 
                               Identificado                                 Relacional                          Identificado 

Re 

                             Graduação (↑)                                                                                       Julgamento (-) 
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16a. ESTROFE 

 

 

 

 
Comentário:!!
O Processo Mental “concluir” apresenta o Eu lírico resoluto de sua verdade, inferida pelo 
leitor nos vícios dos membros da Igreja (Apito do Cão). O Processo Relacional no último 
verso age de maneira persuasiva: “as lidas todas de um frade / São freiras, sermões e putas” 
= [Isso] que é verdade’. A Metáfora está presente no abjeto das representações sociais 
eclesiásticas (Julgamento negativo).  
 
 

 
À Bahia       ACONTECEU  /              O que a um doente    ACONTECE: 
                                                                       Atributo            Portador              Relacional 
Portador                  Relacional                                                    Atributo                     

 
Re 
Re 

                                                                                                Julgamento (-)  
 
 
 
[o doente = a Bahia]              CAI         na cama,              e     o mal   CRESCE,  
               Ator                           Material               Circ.                                     Ator          Material          

Ma 
Ma 

                                             Julgamento (-)                                           Julgamento (-) 
 
 
 
[a Bahia]         BAIXOU,        SUBIU,        [a Bahia]      MORREU.   
     Ator                Material                 Material            Existente        Existencial                

Ma 
Ma 
Ex 

                                      Julgamento (-)                                       Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:!!
A comparação da Bahia a um doente sintetiza a Metáfora: a Bahia está doente. É um 
esforço didático do Eu lírico para definir a situação. A materialidade dos Processos ‘cair’, 
‘crescer’, ‘baixar’ e ‘subir’ identificam o Ator ratificado do Processo (A Bahia) e 
implicitamente o Ator não ratificado, o governo = responsável pela administração da Bahia 
(Apito do Cão). O contraste com um passado no qual a Bahia era saudável fica evidente no 
morfema de pessoa do primeiro verso da estrofe. 
 
 

15    O açúcar já acabou?... Baixou. 
        E o dinheiro se extinguiu?... Subiu. 
         Logo já convalesceu?... Morreu. 
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17a. ESTROFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Gregório de Matos teve em 27 de janeiro de 1668 a função de representar a Bahia nas Cortes de Lisboa. Em 
1672, o Senado da Câmara da Bahia outorgou-lhe o cargo de procurador. Novamente, em 1674, foi 
representante da Bahia nas cortes. 

 
A Câmara   não ACODE   [a Bahia]?...      [a Câmara]  Não pode  [acudir     a Bahia]. 
       Portador               Material           Meta                     Ator                                  Material       Meta 

 
Ma 
Ma 

                                 Av.Social (-)                                          Modalidade (possibilidade)  
 
 
 
Pois [a Câmara] não  TEM   todo o poder?... [A Câmara] Não QUER [acudir a Bahia] 
                Portador         Relacional             Atributo        Experienciador       Mental      Fenômeno 

Re 
Me 

    Modalidade (possibilidade) /   Graduação (↑)                Modalidade (desejabilidade) / Julgamento (-) 
 
 
 
É que o Governo      a         CONVENCE?...     [a Câmara]    Não VENCE. 
                   Dizente        Receptor             Verbal                           Ator                       Material 

 
Ve 
Ma 

                                                             Julgamento (-)                                          Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:!!
A estrofe apresenta pela primeira vez “Governo” explicitamente como Participante 
ratificado (terceiro verso). A palavra “Câmara” é representação metafórica do próprio 
Governo, e entra em conflito com o mesmo (Av. Social negativa). Neste momento, é 
possível ao leitor associar a crítica diretamente ao Rei D. Pedro II – figura mór do Governo 
– e que “convence” (Processo Verbal) a Câmara. Tendo em vista a estreita relação do autor 
com a Câmara19, a crítica ao Rei (Julgamento negativo) fica perceptível como sendo 
censurador das atividades da Câmara (Apito do Cão/ ironia). Porém, o trabalho de face não 
é negligenciado: o  uso de verbos modais e a omissão dos Participantes nos Processos finais 
de cada verso faz com que os significados sejam somente recuperados contextualmente 
(Apito do Cão). Afinal, o que se obtém é a imagem de uma Câmara inoperante, que não 
“acode” a Bahia, pois não “tem” todo o poder, uma vez que o Governo (o Rei) a 
“convence” e, por fim, “vence”. 
 
 

18    Quem haverá que tal pense, 
       Que uma câmara tão nobre, 
       Por ver-se mísera e pobre, 
       Não pode, não quer, não vence. 
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4.3.3    Discussão de “Epigrama” 

 
A análise da Transitividade – em termos de quantidade e de proporção – 

apresenta os seguintes resultados, de acordo com o Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 – Tipos de Processos em "Epigrama” 

 

 
 

Dos setenta e sete Processos, 72% são Relacionais e Materiais. Portanto, 

claramente, é o uso recorrente destes dois Processos que constroem os significados 

mais importantes ao texto: (1) Como ESTÁ/ É a Bahia; (2) Quem FEZ/ FAZ as ações 

(o mal) que levaram a essa situação. 

 A materialidade (Processos Materiais) possibilita ao leitor a identificação de 

um “agente” (Ator), neste caso, o principal responsável por fazer a Bahia estar como 

está, é o Governo – o Rei. Todos os Processos Relacionais sequenciados, do ponto 

de vista da Recorrência (c.f. THOMPSON, 1994), carregam o texto de significados 

aparentemente descritivos, mas que contribuem decisivamente na construção da 

persuasão: Processos Relacionais Atributivos – desqualificam a Bahia (“E que 

justiça a resguarda?... Bastarda.”); e Processos Relacionais Identificadores – 

associam a Bahia à significados negativos (“Que as lidas todas de um frade / São 

freiras, sermões e putas.”).  

Ao longo de toda o poema, quanto aos Participantes, “El-Rei” e “Governo” são 

apenas explicitamente citados em quatro Processos. O “povo” aparece como 

primeiro Participante em apenas quatro Processos. Outros cinco Processos trazem 

outros Participantes quaisquer, que não figuras do Governo ou o povo. Assim, em 

39%!

33%!

17%!

8%! 2%! 1%!

Processos.

Material! Relacional! Existencial!
Mental! Verbal! Comportamental!
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85,57% das vezes é o Governo, a Bahia, ou suas representações sociais que 

aparecem como primeiro Participante dos Processos, ou seja, são o foco do Eu 

lírico. 

Como explicado na Fundamentação Teórica, a construção dos significados 

Ideacionais ocorre concomitantemente com a construção dos significados 

Interpessoais. Sobre isso, é importante ressaltar que o Eu lírico, a todo instante, se 

preocupa com a preservação de sua face negativa. Para isso, prefere utilizar como 

Participantes centrais dos Processos “instâncias” do poder, expressões metafóricas 

e representações sociais. A saber: Câmara – freiras – invejosos – frades – Santa Sé 

– membros da Igreja – clerezia – justiça – Corpo da República – a Bahia – cidade – 

o demo – a fama (da cidade) – ambição – povo – omissão pelo pronome “seus” – 

meirinhos – guardas – sargentos – doente. 

A análise da Avaliatividade (metafunção Interpessoal) revela que o poema é 

carregado de avaliação negativa contra o Governo e suas “figuras”. Ao todo, são 

cento e noventa e oito (198) recursos avaliativos que, à percepção logogenética do 

leitor/ouvinte, criam um texto extremamente crítico.  

Algumas afirmações podem ser feitas a partir da análise: 

 

(1) O  trabalho  de  face  é  uma  preocupação  permanente  para  o  Eu lírico.                       

Quase todas as Avaliações negativas são implícitas (token). 

Representações sociais e Metáforas são utilizadas o tempo todo para 

translucidar o foco do real ataque: o Governo da Bahia e o Rei de Portugal 

(D. Pedro II). A omissão de Participantes (Metafunção Ideacional), 

associada aos recursos do Apito do Cão e do Contrabando de Informação, 

fazem o leitor recuperar significados no contexto e cotexto, e construir os 

significados pretendidos pelo Eu lírico.  

 

(2) A  crítica  ao  povo  e  à  Bahia,  como  um  todo, são pano de fundo para a  

crítica de quem comanda o povo e a Bahia: Governo = Rei > Igreja > 

Câmara;  

 

(3) O gênio e a  ousadia de  Gregório de Matos  residem no humor, na ironia e  

no didatismo do Eu lírico. As perguntas retóricas, prontamente 

respondidas, convocam o leitor (Alinhamento) a participar de seu 



 

         

80 

raciocínio. A acidez nas respostas marca a característica que lhe rendeu a 

alcunha de “Boca do Inferno”. O poema segue um roteiro determinista de 

relação causa efeito, inovador para a época, muito similar ao visto anos 

depois em “Os Sertões” de Euclides da Cunha (1968), curiosamente 

escrito sobre a mesma terra e o mesmo povo da Bahia: Na primeira e na 

segunda partes do poema, o Eu lírico se preocupa em analisar a Bahia e o 

Povo, desqualificando-os. Na parte final, onde geralmente os poetas 

lançam mão de seus argumentos decisivos, o Eu lírico foca total e 

abertamente sua atenção à responsabilização da situação a seus 

causadores. 

 

 

4.4 Análise de “A Despedida do Mao Governo que Fez Este Governador”, de 
Gregório de Matos 

 

Adiante, o texto na íntegra, conforme a edição de Segismundo Spina (1995). 

 
Texto na íntegra 

 

 (1) Senhor Antão de Sousa de Meneses,          
       Quem sobe a alto lugar, que não merece,           
      Homem sobe, asno vai, burro parece,               
      Que o subir é desgraça muitas vezes. 
 

 
            (2) A fortunilha autora de entremezes 
                  Transpõe em burro o Herói, que indigno cresce:                          
                             Desanda a roda, e logo homem parece, 
                 Que é discreta a fortuna em seus reveses.    
    

 
     (3) Homem sei eu que foi vossenhoria, 
                      Quando o pisava da fortuna a roda, 
            Burro foi ao subir tão alto clima. 
 
               
       (4) Pois, alto! Vá descendo onde jazia,   
                                                Verá quanto melhor se lhe acomoda 
             Ser homem embaixo do que burro em cima. 
 
 

 

 



 

         

81 

4.4.1  Análise de Registro de “A Despedida do Mao Governo que Fez Este 

Governador”   

 

Segue-se a análise de Registro do poema " A Despedida do Mao Governo 

que Fez Este Governador ".  

Campo:  O poema é uma crítica direta à Antônio de Souza Meneses, alcunhado 

de o “Braço de Prata” por usar um braço artificial em substituição ao 

membro direito, perdido no combate da armada do conde da Torre, na 

Paraíba. Após longa carreira militar, já em idade avançada, “Braço de 

Prata” assume em 1682 o Governo do Estado do Brasil. Gregório de 

Matos o caracteriza como o “típico administrador português colonial, 

voltado para seus interesses particulares em detrimento do interesse 

público.” (MARTINS, [s.d.]). O historiador Pedro Calmon, apresenta 

características sobre a personalidade de António de Souza Menezes, 

afirmando que o governador “tinha arrogâncias e desatinos de soldado, 

curto senso político e escasso conhecimento dos homens, apesar da 

idade” (CALMON, 1931: 11). 

 

Relações:  Gregório não se limitou a lançar sátiras contra Antônio de Souza 

Meneses, meteu-se em conspirações, ao lado da família Ravasco, à 

qual pertencia o padre Antônio Vieira. Segundo Macedo (2011), o 

período em que Antônio de Souza Meneses esteve no poder foi 

marcado pelo assassinato do alcaide mor Francisco Teles de Menezes, 

o governador viu neste crime a oportunidade de punir a família 

Ravasco, e principalmente o Padre António Vieira. Movido pelo ódio e 

desejo de vingar-se de seus desafetos, o Braço de Prata cometeu 

desatinos no decorrer da investigação do assassinato, e em 

consequência, teve seu mandato encurtado. Gregório de Matos tomou 

partido na contenda e, ao lado de outros poetas, aproveitou a 

oportunidade para escrever sobre o governador (AZEVEDO, 1992). 

 

Modo:  Modalidade escrita do Gênero poesia. É um soneto decassílabo sáfico. 
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4.4.2   Análise da Transitividade e da Modalidade/Avaliatividade de “A 

Despedida do Mao Governo que Fez Este Governador” 

 
Por tratar-se de soneto, todas as estrofes serão analisadas. 

 

“A Despedida do Mao Governo que Fez Este Governador” 
 

1a. ESTROFE 
  Processo 

 
Transitiv. → 

 
Senhor Antão de Sousa de Meneses, 
  

 
 

Modal./Aval. →                   
 
 
Quem    SOBE   a   alto lugar,           que     não     MERECE, [é merecedor]          
   Ator         Material              Alcance                   Portador            Relacional/ Atributo 

 
Ma 
Re 

               Julgamento(-)  / Apreciação (+)                               Julgamento(-)                                         
 
 
                                                   
Homem   SOBE,   asno  VAI,     burro   PARECE,               
     Ator         Material       Ator   Material  
  Portador                                                      Atributo      Relacional     
 

 
Ma 
Ma 
Re 

                                   Julgamento(-)             Julgamento(-) 
 
 
 
Que   o subir        É         desgraça    muitas vezes.  
           Identificado    Relacional    Identificador 

 
Re 
 

                                                     Apreciação (-) / Julgamento(-) / Frequência (↑) 
 

 

 
 
 
Comentário:  

O vocativo no primeiro verso identifica o alvo das críticas do Eu lírico. A partir daí, tal 
informação é preenchida anaforicamente pelo leitor/ouvinte quando os pronomes 
relativos ou indeterminados são empregados como Participantes no Processo. Tais 
escolhas no sistema da lexicogramática, além de modalizar a fala, permitem o uso de 
expressões metafóricas (e.g. “asno”, “burro”, “o homem sobe”) que são Julgamentos 
negativos ao Governador da Bahia.  
 
O autor faz uso da sobreposição de fases de descrição e comentário para inserir sua 
crítica (c.f. MACKEN-HORARIK, 2003), ou seja, através de metarrelação de oposição, 
as descrições (“Homem sobe, asno vai,”) contrastam com os comentários (“burro parece, 
/ Que o subir é desgraça muitas vezes.”). Assim, o ‘conhecimento’ consensual reforça a 
afirmação categórica, transformando-a em ‘fato’ (WHITE, 2003). A nominalização do 
Processo Material “subir”, no último verso da estrofe, permite a avaliação do Processo 
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(“desgraça” – Apreciação) e define a opinião do Eu lírico acerca do governo de Sousa de 
Meneses, quando subiu ao poder (Julgamento). 
 

 

 

2a. ESTROFE 

 
A fortunilha autora de entremezes20 (trad. A sorte autora de farsas) 
                        Ator 

 

                                              Julgamento (-)                             
                                                
 
 
TRANSPÕE   em burro  o Herói,    que [=o herói]  indigno CRESCE: 
        Material             Alcance          Meta            Ator                                        Material 

Ma 
Ma 
 
 

                            Julgamento(-)                                                 Julgamento(-)  
 
  
 
[=o herói]  DESANDA  a roda, e logo  [=o herói]       homem     PARECE, 
    Ator            Material          Meta           Circ.   Identificado    Identificador      Relacional                

 
Ma 
Re 

                   Julgamento (-)                                                            Julgamento (-) 
 
     
 
Que      É       discreta     a fortuna   em seus reveses.                         
          Relacional      Atributo            Portador                      Circ.             
 

 
Re 
 

                             Apreciação (-)                Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:  

Os Processos Materiais estão acumulados no início da estrofe para apresentar os 
“fazeres” de Antonio de Sousa de Meneses que culminam na descrição (Processos 
Relacionais) de sua derrocada. A estrofe não é endereçadora e descreve atitudes gerais 
num tom existencialista. Entretanto, a estrofe anterior identifica o personagem: o burro 
transposto em herói, que se torna homem (Apito do Cão). 

 
O autor continua a utilizar do recurso da Metáfora para persuadir. Nesta, apresenta uma 
Metáfora que se assemelha muito à roda da fortuna. De tradição milenar, a própria 
explicação do arcano21 justifica escolhas lexicogramaticais como: “fortunilha”, 
“transpõe”, “burro em herói”, “cresce”, “desanda a roda”, “homem”, “fortuna”, 
“reveses”. Todas essas expressões metafóricas, somadas, representam a ascensão e 
queda de um homem, no caso, a explicação da farsa (entremez): o burro transformado 
em herói, que cresce indignamente (Julgamento negativo) e logo se torna homem 

                                            
20 Fortunilha – cheripa, pechincha. Ato de ganhar por acaso em qualquer jogo. (MACHADO, 1987) 
    Entremezes – farsa; coisa ridícula [pop.] (MACHADO, 1987) 
21 A Roda da Fortuna é o décimo Arcano Maior do Tarot. Representa uma roda com seis raios. No alto da roda 
está uma figura que parece metade anjo, metade diabo. À volta da roda, está um bebê, um menino, um jovem 
um homem e um idoso. A roda quer representar o ciclo da vida, ascensão e queda. (c.f. WAITE, 1973) 
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novamente diante de seus reveses. Gregório, de forte educação católica, mas também 
ousado em estilo, pode não ter recorrido ao ocultismo, em respeito a preceitos bíblicos 
(Deuteronómio 18: 9-13), contudo, a metáfora é observável e as escolhas 
lexicogramaticais (não arbitrárias) tem valor semântico e persuasivo análogo.   

!
 

 
3a. ESTROFE 

 
Homem        SEI             eu              que      FOI      vossenhoria,                   
                          Mental        Experienciador   
 
 Identificador                                                                    Relacional      Identificado 

 
Me 
Re 
 

Julgamento (-)                                                 
                                                
 
 
Quando  [vossenhoria]       o [=o homem]     PISAVA    da fortuna a roda, 
      Cir.             Ator                Meta                           Material                      Circ.  

Ma 
Ma 
 

                                                                            Julgamento(-) 
 
  
 
Burro   [vossenhoria]        FOI     ao subir tão alto clima. 
Atributo        Portador      Relacional                  Circ.  

 
Re 

                                                             Graduação (↑)   / Julgamento (-) 
 
 
 
 

 
Comentário:  

O processo Material “pisar” é central na análise da estrofe. Refere-se ao momento 
quando Antonio de Sousa de Meneses está no poder. “Burro” é empregado mais uma 
vez, porém dessa, sem qualquer modalização (Atributo). A referencia à roda da fortuna, 
novamente, reforça a Metáfora norteadora do poema e estrutura persuasiva fundamental. 
  

!
 
 

4a. ESTROFE 

 
Pois, alto!    [vossenhoria]   vá DESCENDO   onde    [vossenhoria] JAZIA,                   
                                                                                                                Existente   Existencial 
                                   Ator                          Material                                 Circ.  

 
Ma 
Ex 
 

        Julgamento (-)                                        Julgamento (-)                                    
                                                
 
 
[vossenhoria]        VERÁ        quanto melhor se         lhe      ACOMODA 
                                                                                        Ator     Beneficiário            Material        
Experienciador         Mental                                        Fenômeno 

Ma 
Me 
 

                                                                            Apreciação (+) / Julgamento(-) 
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[vossenhoria]   SER    homem    embaixo   do que   [SER]    burro  em cima. 
   Portador       Relacional   Atributo            Circ.                             Relacional   Atributo            Circ.           
                                                                                         Meta  

 
Re 
Re 

                                                                                                                     Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:  

O uso dos imperativos na última estrofe dá Força aos Processos e impõe autoridade ao 
ordenar ao Governador: que “desça” de onde está (do poder). O poema apresenta cada 
vez menos recursos de modalização em seu decorrer, o que se associa com a mudança de 
estado trazida na Metáfora da roda da fortuna. O Eu lírico se posiciona enfaticamente 
através de Processos Materiais e ameaça a face negativa do Governador (modalizado 
apenas por sua identificação indireta na oração).  
  

!
 

 

4.4.3    Discussão de “A Despedida do Mao Governo que Fez Este Governador” 
 

No poema, dezenove dos vinte e dois Processos são Materiais ou Relacionais 

(sendo dez Materiais e nove Relacionais), portanto, a Transitividade constrói 

significados de causa e efeito. Em outras palavras, as atitudes do Governador (o 

sobe e desce na roda da fortuna) trazem, ou devem trazer, consequências factuais.  

A crítica ao Governador é na maior parte do poema explícita e amparada na 

ideia da falta de mérito e competência do Governador para o cargo que ocupa. 

Chama a atenção a repetição em todas as estrofes da palavra “burro”, o que 

transgride propositalmente a máxima da quantidade (GRICE, 1975). O vocábulo é 

elemento central na construção da metáfora da roda da fortuna que prevê a 

derrocada do adversário do poeta, o governador: incompetente e não merecedor 

(“Quem sobe a alto lugar, que não merece,”).          

A Avaliatividade embute avaliação explícita (“Burro foi”), implícita (“Ser 

homem embaixo do que burro em cima”), nominalização (“Que o subir é desgraça 

muitas vezes.”) e Graduação (“Verá quanto melhor se lhe acomoda”) como recursos 

persuasivos decisivos na desqualificação moral do Governador da Bahia. A 

agressividade do poema deve-se à baixa modalização em certos versos, 

característica marcante do autor. 
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4.5     Análise de “Apesar de Você”, de Chico Buarque  
 

Serão analisadas as estrofes de número 1, 3 e 5. Através delas, é possível ter 

um bom entendimento das estratégias persuasivas adotadas pelo autor. 
 

Texto na íntegra 

(1) Hoje você é quem manda 
     Falou, tá falado 
     Não tem discussão 
     A minha gente hoje anda 
     Falando de lado 
     E olhando pro chão, viu 
     Você que inventou esse estado 
     E inventou de inventar 
     Toda a escuridão 
     Você que inventou o pecado 
     Esqueceu-se de inventar 
     O perdão 
 

(2)  Apesar de você 
      Amanhã há de ser 
      Outro dia 
      Eu pergunto a você 
      Onde vai se esconder 
      Da enorme euforia 
      Como vai proibir 
      Quando o galo insistir 
      Em cantar 
      Água nova brotando 
      E a gente se amando 
      Sem parar 

(3) Quando chegar o momento 
      Esse meu sofrimento 
      Vou cobrar com juros, juro 
      Todo esse amor reprimido 
      Esse grito contido 
      Este samba no escuro 
      Você que inventou a tristeza 
      Ora, tenha a fineza 
      De desinventar 
      Você vai pagar e é dobrado 
      Cada lágrima rolada 
      Nesse meu penar 

 
(4) Apesar de você 
     Amanhã há de ser 
     Outro dia 
     Inda pago pra ver 
     O jardim florescer 
     Qual você não queria 
     Você vai se amargar 
     Vendo o dia raiar 
     Sem lhe pedir licença 
     E eu vou morrer de rir 
     Que esse dia há de vir 
     Antes do que você pensa 
 
 

(5)  Apesar de você 
      Amanhã há de ser 
      Outro dia 
      Você vai ter que ver 
      A manhã renascer 
      E esbanjar poesia 
      Como vai se explicar 
      Vendo o céu clarear 
      De repente, impunemente 
      Como vai abafar 
      Nosso coro a cantar 
      Na sua frente 

(6)  Apesar de você 
      Amanhã há de ser 
      Outro dia 
      Você vai se dar mal 
      Etc. e tal 
 
 

 
4.5.1  Análise de Registro de “Apesar de Você”   

 
 A análise de Registro de "Apesar de Você" relata as seguintes variáveis:  

Campo:  Crítica ao governo da época da Ditadura Militar no Brasil. "Apesar de 

Você" lida implicitamente com a falta de liberdades durante a ditadura 

militar. Foi proibida de ser executada pelas rádios brasileiras pelo 

governo do general Médici. Oito anos mais tarde, durante o final do 

governo de Ernesto Geisel, a canção foi liberada. O conteúdo implícito 

da canção causou um constrangimento para Clara Nunes, que a 

regravou pensando que se tratava de uma briga de namorados e teve 

de se retratar com os governantes. A canção foi lançada em 1970, 
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meses depois de Chico retornar de seu autoexílio na Itália. A situação 

no país era tensa e o desaparecimento de pessoas contrárias ao 

regime era frequente, mesmo assim, a canção foi um sucesso e rendeu 

mais de cem mil cópias vendidas. 

 

Relações:  Chico critica o governo autoritário (ouvintes não-ratificados) aos 

leitores/ouvintes em geral. A relação entre Chico e o Governo não era 

nada amistosa. O site oficial do cantor apresenta uma curiosa anedota 

sobre a canção (WERNECK, 2010), segundo a qual, em fevereiro de 

1971, o jornalista Sebastião Nery, do Tribuna da Imprensa, publicou 

uma nota em sua coluna dizendo que seu filho e os colegas dele 

cantavam "Apesar de Você" como se estivessem cantando o Hino 

Nacional. Como resultado, Nery foi chamado para depor na polícia. 

Semanas depois, a execução pública da canção foi vetada pelo 

governo, que finalmente compreendeu sua mensagem. O censor que 

aprovou a canção também foi punido. Num interrogatório, Buarque foi 

indagado sobre quem era o "você" da letra da canção. "É uma mulher 

muito mandona, muito autoritária", teria respondido o cantor. Devido à 

censura, a canção só seria incluída num álbum do cantor em 1978. 

Todos esses fatos arrolados comprovam uma relação de poder 

desigual e atitude repressiva do Governo para com o artista. 

 

Modo:  Modalidade oral do Gênero canção. Possui refrão. 

 

 

4.5.2   Análise da Transitividade e da Modalidade/Avaliatividade de “Apesar de Você”   

 

“Apesar de Você” 
 

1a. ESTROFE 

 
Transitiv. 
 → 

 
Hoje        você             É        [você]  quem     MANDA [=autoridade] 
                                                                Ator                         Material                                  
Circ.         Identificado       Relacional                         Identificador 

 
Re 
Ma 

Modal./Aval. 
→ 

                                                                                        Julgamento (-)                                                                                                                     
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 [você]        FALOU,          [isto]            TÁ           falado  
Dizente         Verbal           Identificado       Relacional       Identificado 

Ve 
Re 

                  Julgamento (-)                        Julgamento (-)                                                                                                                     
 
 
 
Não TEM        discussão 
        Existencial         Existente 

 
Ex 

    Julgamento (-)                                                                                                                    
 
 
 
A minha gente            hoje             ANDA 
   Comportante                       Circ.             Comportamental 
 
          [A minha gente       está]          FALANDO    de lado       
              Portador        Relacional                  Atributo          Circ. 

Co 
Re 

                                                                 Julgamento (-) 
 
 
 
E         [A minha gente       está]                  OLHANDO  pro chão,            [você]         VIU 
                                                                          Mental            Alcance            Experienciador     Mental 
                                                                       ______________________________________________ 
                   Portador        Relacional                                                      Atributo 

 
Re 
Me 
Me 

                                                                               Julgamento (-) 
 
 
 
  Você que          INVENTOU        esse estado 
     Ator                              Material                      Meta 

Ma 

                                    Julgamento (-) 
 
 
 
E     [você = Governo]                  INVENTOU de inventar   / Toda a escuridão       
                  Ator                                                 Material                                         Meta 

 
Ma 

                                                                  Julgamento (-)                Graduação (↑)   / Julgamento (-) 
 

 
 
Você que    INVENTOU      o pecado 
 Ator                      Material                    Meta 

 
Ma 

                                           Julgamento (-) 
 
 
  ESQUECEU-se                    de   [você = Governo]    INVENTAR     / O perdão                                                         
    Mental         Experienciador                               Ator                         Material                     Meta 

Me 
Ma 

   Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:!!
Os dois Processos de abertura da música (“mandar” e “falar”) são bastante significativos. 
São Metáforas gramaticais de “você manda” e “você falou”, sendo você = Governo (Apito 
do Cão). No entanto, o autor preferiu utilizar dois Processos, justamente para mostrar: 
(a) Processos Material e Verbal: você manda (exerce poder autoritário) 
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(b) Processos Relacional: “você é autoridade” e “ordem é ordem”, ou seja, ratifica o poder, 
apresentando um estado imutável das coisas que “são” assim. 
 
Em seguida, o Eu lírico emprega “a minha gente hoje anda” com vistas a alinhar-se com o 
leitor. Esta ocorrência também realiza um Contrabando de Informação, pois o autor usa o 
enquadre mental e traços contextuais compartilhados com sua audiência para provocar no 
leitor/ouvinte a construção de significados não ditos no discurso: (a) “a minha gente” ≠ 
outra gente (Governo); (b) “hoje” (ditadura)  ≠ ontem (democracia). Ao mesmo tempo, se 
trata de Apito do Cão, pois apenas os ouvintes inseridos nesse contexto imediato e 
detentores do conhecimento de mundo necessário ‘ouvem’ (entendem) a crítica.  As 
Metáforas do Processo são construídas pelas Metáforas culturais “falar de lado” e “andar 
olhando para o chão”, as quais são entendidas no enquadre brasileiro como sinônimos de 
medo e cautela. Há, portanto, uma Avaliação Social negativa ao povo, em sua 
subserviência, a qual começa a ser construída aqui e percorre todo o poema (Logogênese). 
 
O Governo está implícito no pronome de tratamento “você” (Apito do Cão/ Julgamento 
negativo). A escolha do Participante (Meta) “Estado” adquire significado perante as 
escolhas potenciais na lexicogramática. Dessa forma, o poeta cria um Contrabando de 
Informação ao recuperar do ouvinte os significados negativos associados a “Estado”, isto é, 
ditadura, governo autoritário, repressão (expressões metafóricas da metáfora conceitual “o 
Estado é repressor”). O uso do Processo Material “inventar”, realiza um dos estágios 
obrigatórios do Gênero, pois representa a criação do novo e a quebra cronológica do 
passado = desejável, versus o presente = indesejável. 
 
A expressão metafórica “escuridão” (v. 9) recupera também significados negativos, dessa 
vez intensificados pelo advérbio modal “toda” (Graduação).  Também no verso 10, a 
expressão metafórica “pecado” desencadeia um dialogismo: invenção do pecado (símbolo 
do mal) e esquecimento do perdão (símbolo do bem), ou seja, o Governo criou o mal e 
esqueceu o bem, inferência feita pelo leitor/ouvinte (Apito do Cão). 
 
A Graduação pode ser realizada de diversas formas, uma delas é o que ocorre no Processo 
“inventou de inventar” (verso 8), evidentemente uma transgressão à máxima da quantidade 
(c.f. Princípio da Cooperação – Grice, 1975) e percebido pelo leitor (Apito do Cão) como a 
ditadura sendo um produto de invenção sem propósito. Aliás, “inventar” aparece cinco 
vezes em cinco versos e os significados recuperados por essa inserção subreptícia criam um 
Contrabando de Informação.  
 
 

(2)  Apesar de você 
      Amanhã há de ser 
      Outro dia 
      Eu pergunto a você 
      Onde vai se esconder 
      Da enorme euforia 
      Como vai proibir 
      Quando o galo insistir 
      Em cantar 
      Água nova brotando 
      E a gente se amando 
      Sem parar 
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3a. ESTROFE   

 

  
Quando          CHEGAR     o momento    
   Circ.                     Existencial            Existente 

Ex 

  
 
 
 
Esse meu sofrimento  / [Eu]       Vou COBRAR      com juros,      [Eu]      JURO 
                Meta                          Ator                     Material                   Circ.                 Dizente      Verbal 

 
Ma 
Ve 

                     Julgamento (-)                           Julgamento (-)      Graduação (↑)                                                                                                                 
 
 
 
[Eu      vou cobrar        com juros]        Todo esse amor reprimido 
Ator         Material             Circ.                              Meta 

Ma 

                                                              Graduação (↑) /  Julgamento (-) 
 
 
 
[Eu      vou cobrar        com juros]        Esse grito contido 
Ator         Material               Circ.                         Meta 

 
Ma 

                                                                       Julgamento (-) 
 
 
 
  [Eu      vou cobrar        com juros]        Este samba    no escuro 
Ator         Material                Circ.                      Meta                        Circ. 

Ma 

                                                                                               Julgamento (-) 
 
 
 
Você que    INVENTOU        a tristeza 
 Ator                      Material                        Meta                                                      

 
Ma 
 

                                                            Julgamento (-) 
 

 
 
 
Ora,         [você]         TENHA    a fineza 
                 Portador       Relacional       Atributo 

 
 
Re 

                                                        Julgamento (-) 
 
 
 
De      [você]             DESINVENTAR 
                Ator                         Material 

Ma 

                                        Julgamento (-) 
 
 
 
  Você      vai PAGAR       e         É                  [um pagamento]         dobrado 
                                                               Relacional                     Identificado                Identificador 
                                                                _______________________________________________ 
     Ator                   Material                                                                  Circ. 

Ma 
Re 

                          Julgamento (-)                                                                                    Graduação (↑) 
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Cada lágrima rolada /        Nesse meu penar 
                 Meta                                              Circ. 

 

Frequência (↑) /Julgamento (-)           Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:!!
O Eu lírico se posiciona contra o governo veementemente na estrofe, embora ainda 
preserve sua face com avaliações implícitas. “Quando chegar o momento”, “vou cobrar” e 
“Eu juro” podem ser consideradas ameaças à face negativa, porém há a omissão de quem 
se cobra (o governo) – Apito do Cão.  
 
“Esse”, “Todo esse”, “Esse”, “Este” e “com juros” graduam as proposições em termos de 
força (↑).  Além disso, a Graduação (↑) é realizada de forma não ortodoxa em “cada 
lágrima”, “nesse meu penar” e “e é dobrado”. Todos os itens sublinhados transgridem a 
máxima da quantidade (GRICE, 1975) e agem no sentido de inflamar os interlocutores.   
 
As reduções e nominalizações cumprem seu papel de agregar significados e participam da 
Metáfora conceitual do poema (o governo militar criou o silêncio). É o caso de “lágrima 
rolada” e “penar” que ulteriormente significam que “o povo chora e sofre”. Também as 
reduções “reprimido” e “contido”, além da Circunstância “no escuro”, condensam 
significados negativos ao governo e positivos ao povo. O Contrabando de Informação, 
nesse trecho, reside no fato do Eu lírico propor o embate físico, a luta nas ruas, porém, o 
faz de forma implícita e dependente do enquadre do leitor/ouvinte: sofrimento = repressão 
> repressão = força policial, violência > cobrar com juros = agir com mais violência e 
energia que o próprio governo/polícia. É por isso que, “juros” é expressão metaforica de 
luta social. 
 
 “Inventar” e “desinventar”, e “Tristeza” (Meta) e “fineza” (Meta), são expressões 
metafóricas que recuperam significados negativos (Apito do Cão) e ao mesmo tempo 
avaliam (Julgamento negativo). O Processo Verbal “Eu juro”, na análise interpessoal, atua 
com valor epistêmico de garantia.  
 
 

(4)  Apesar de você 
     Amanhã há de ser 
     Outro dia 
     Inda pago pra ver 
     O jardim florescer 
     Qual você não queria 
     Você vai se amargar 
     Vendo o dia raiar 
     Sem lhe pedir licença 
     E eu vou morrer de rir 
     Que esse dia há de vir 
     Antes do que você pensa 
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5a. ESTROFE 

 

  
Apesar de você    [fazer          isso]                
  Circ.             Ator        Material      Meta 

Ma 

                                Julgamento (-) 
 
 
(Metáfora do Processo = querer) 
 
Amanhã                   [eu]                  HÁ de ser   /    Outro dia                                                     
 Circ.                        Experienciador              Mental               Fenômeno 

 
Me 

                                                     Modalidade (desejabilidade) / Julgamento (-) 
 
 
 
Você    vai ter que VER    / A manhã      RENASCER 
                                                              Existente           Existencial  
                                                        ____________________________     
 Ator                                 Mental                        Fenômeno 
 

Me 
Ex 

    Modalidade (obrigatoriedade)                 Julgamento (-) 
 
 
 
E   [a manhã]    ESBANJAR    poesia                                                     
            Ator               Material                Meta 

 
Ma 

                              Julgamento (-) 
 
 
(Metáfora do Processo = defender-se) 
 
Como          [Você = o Governo]         vai           se          EXPLICAR                                   
  Circ.                          Ator                                      Beneficiário            Material 
 

Ma 

                                                                                                        Julgamento (-) 
 
 
 
[Você = o Governo]        VENDO   o céu       CLAREAR 
                                                             Existente          Existencial           
  Experienciador               Mental                   Fenômeno 

 
Me 
Ex 
 

                                                                                 Julgamento (-) 
 

 
 
     De repente,                  impunemente              
               Circ.                                             Circ. 

 
 
 

   Modalidade (probabilidade)           Julgamento (-) 
 
 
 
Como    [Você]    vai ABAFAR    /  Nosso coro   a CANTAR  / Na sua frente                                   
                                                                              Ator                   Material                       Circ.         
Circ.            Ator                Material                                     Meta                                  Circ. 

Ma 
Ma 

                                        Julgamento (-)                                  Julgamento (-) 
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.

Comentário:!!
A oração subordinada concessiva que inicia a estrofe omite o Processo Material “fazer”   
(Apito do Cão). Em outras palavras, o governo atua para realizar o mal (Julgamento 
negativo) e o Eu lírico anseia por um “outro dia” (Metáfora). O uso de “há de ser” 
caracteriza Metáfora do Processo, pois o verbo “haver”, empregado nesse contexto, é 
amplamente entendido com significado desiderativo, daí recupera-se o Experienciador. A 
ironia e o humor que a oração concessiva traz para o trecho, deve-se à desqualificação e 
incapacidade do governo ditatorial. 
 
Os novos tempos também são identificados nos versos com os Participantes “manhã” e 
“poesia” (Metáfora). O “renascer” se dá com a revolução, engendrada por um povo mais 
feliz e capaz de “esbanjar poesia” (Apito do Cão). É também um Contrabando de 
Informação, pois “poesia” e “manhã”, além dos Processos Existenciais “clarear” e 
“renascer”, avolumam o paradigma da felicidade (revolução, democracia) versus o 
paradigma da tristeza (ditadura). São termos aparentemente neutros, mas que são inseridos 
subrepticiamente e recuperam valores avaliativos exteriores ao texto. 
  
No sétimo verso da estrofe, “explicar” é Metáfora do Processo, portanto não tem valor 
Verbal. Diante da revolução, é natural entender que o Governo precisará “se defender” 
(Processo Material). As Circunstâncias “como”, “de repente” e “impunemente” agregam 
significados na cabeça do ouvinte (Apito do Cão): COMO o Governo irá se defender? DE 
REPENTE, com valor de “talvez” – probabilidade  (Modalidade),  a contrarrevolução 
aconteça? Acontecerá IMPUNEMENTE. Ou seja, é um entimema, pois “impunemente” 
antecipa uma premissa não explícita de que não haverá punição aos revolucionários, eles 
não poderão ser contidos. É o que comprova “vai ter que ver”, pois seu valor epistêmico 
implica obrigatoriedade = iminência da revolução. 
 
No penúltimo verso, o uso de “nosso” é essencial para o discurso persuasivo. Significa que 
pelo uso de "nós", o falante espera que os ouvintes não o questionarão e aceitarão a versão 
do evento como se estivesse falando em seu lugar (KUO, 2002; THURLOW; JAWORSKI, 
2006). O Alinhamento obtido com o uso da terceira pessoa do plural (ZUPNIK, 1994), 
permite a criação de uma identidade partilhada, ou seja, o ouvinte sente-se em conexão 
pessoal com o Eu lírico na luta contra a Ditadura. 
 

(6)  Apesar de você 
      Amanhã há de ser 
      Outro dia 
      Você vai se dar mal 
      Etc. e tal 
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4.5.3    Discussão de “Apesar de Você” 

 
O Gráfico 4, abaixo, apresenta a incidência de Processos em “Apesar de 

Você”.  

 
Gráfico 4 – Tipos de Processos em " Apesar de Você” 

 

 
 

 

A alta incidência de Processos Materiais e Mentais ajuda a construir os 

seguintes significados: (1) Processos Materiais: o Governo FEZ/ FAZ o mal. O povo 

FARÁ a contrarrevolução (é iminente). Enfim, o Governo PAGARÁ; e (2) Processos 

Mentais: A contrarrevolução é PERCEPTÍVEL (para ambos) e DESEJADA pelo 

povo. 

O golpe militar e a consequente revolução militar desencadeia a Metáfora 

conceitual essencial à argumentação da canção: “o governo militar criou o silêncio”, 

com valor congruente de “o governo militar é repressor”. Os Participantes e os 

Processos envolvidos são representações do processo político social que 

atravessava o Brasil na época.  

Além disso, o alto índice de Processos Mentais são empregados no sentido 

de criar uma realidade projetada na mente do Eu lírico e do povo. A frequência de 

Processos Perceptivos (“ver” o amanhã) e Desiderativos (“querer” o amanhã), de 

certa forma, aproximam o mundo mental do material, em termos do que é exequível. 

38%!

24%!
11%!
11%!

9%! 7%!

Processos.

Material! Mental! Relacional!
Existencial! Verbal! Comportamental!
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Da perspectiva lexical, fica clara a evolução dos fatos e o Participante 

Governo passa de ator a espectador, configurando um ato de ameaça à sua face 

negativa. Conforme apresenta o Quadro 9. 

 
Quadro 9 - Significados construídos contra a figura de poder – “Apesar de Você” 

 
Significados construídos contra a figura de poder (1ºParticipante)  
Estrofes 1 e 2 Estrofes 3 e 4 Estrofes 5 e 6 

O governo... 
manda  inventou (a tristeza) (deve) ver (o amanhã) 

fala  (não) tem (fineza) (se) explicará 
é (autoridade) (queira) desinventar (a tristeza) verá o céu clarear 

inventou (o estado) (não) quer (fineza) pensará 
inventou (o escuridão) pagará (dobrado) irá abafar o coro? 

proíbe  (se) amargará perderá 
   

agente (autoritário)  Projeção: AAF ameaça à face Projeção: AAF ameaça à face  
 

Os recursos avaliativos empregados pelo autor são essencialmente implícitos. 

Logo, o que se apresenta é uma crítica implícita ao Governo. O cuidado com o 

trabalho de face faz com que o autor varie o uso da primeira e terceira pessoas. 

Porém, as periódicas expressões de Alinhamento possibilitam a associação do Eu 

lírico com o povo, como por exemplo, “eu vou cobrar com juros” = “o povo vai cobrar 

com juros”. 

O poema “Apesar de você” é um exemplo perfeito do porquê das análises das 

Metafunções Ideacional e Interpessoal precisarem estar sobrepostas. As formas 

linguísticas e as escolhas realizadas expressam significados ideológicos. 

Recuperando Li (2010), as propriedades textuais nos níveis da oração e da frase 

ajudam a explicar os significados sociais e ideológicos envolvidos em determinadas 

escolhas linguísticas e retóricas.  

Por exemplo, no verso 31: “Você que inventou a tristeza”, sobrepostas as 

metafunções Ideacional e Interpessoal, destaca-se a materialidade do Processo que 

coloca o Governo, representado implicitamente por “você”, na posição de Ator e 

criador da tristeza, fazendo mal ao povo. Tristeza é expressão metafórica da 

Metáfora “o governo militar criou o silêncio” e, assumindo uma análise do fluxo 

discursivo (Logogênese), cria o Contrabando de Informação essencial ao poema e 

com o qual o Eu lírico realiza o trabalho de preservação de sua face negativa. 
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Em vez de construir um enunciado monoglóssico (e.g. “o governo criou a 

ditadura. A ditadura faz mal ao povo”), as escolhas lexicogramaticais são mais 

prosódicas e expandem dialogicamente o significado (BAKHTIN, 1986).  

Admitindo a visão de White (2003), a expansão e contração dialógicas são 

endereçadoras e, no caso da canção em análise, extremamente efetivas na crítica 

ao Governo, como relata o Quadro 10: 

 
Quadro 10 - Expansão e contração dialógicas em “Apesar de Você” 

 
 
Significado contraído: 
Governo ditatorial 

 
Significado expandido: 
fazer 

 
Significado contraído:  
Metáfora: “o governo 
militar criou o silêncio” 
 

 
Significado expandido:     
Metáfora: “o governo 
militar criou o silêncio” 

 
 
 
 
        Você que 

        
 
 
 
        inventou 

 
 
 

 
      o silêncio 

 
- você é quem manda 
- falou tá falado 
- não tem discussão 
- (minha gente) fala de      
     lado 
- (minha gente) olha para o    
   chão 
- escuridão 
- pecado 
- tristeza 
 

Metáfora: “o governo militar criou o silêncio” = é 
repressor 
 

 
 

No quadro, “você” contrai dialogicamente o Governo ditatorial, em especial o 

presidente, o que se torna uma preservação da face negativa do autor, pelo esforço 

de deixar implícito o sujeito no uso do pronome de tratamento. O mesmo ocorre com 

“inventar” que modaliza “fazer” – culpabiliza e ao mesmo tempo caçoa do governo. 

“Inventar” expande dialogicamente o significado “o governo militar FEZ a repressão”, 

pois o leitor recupera todas as “invenções” do governo mencionadas pelo autor. Em 

seguida, “silêncio” contrai a Metáfora conceitual, ao mesmo tempo que a modaliza 

(AAF) e tem relação de contiguidade com o conjunto de expressões metafóricas 

negativas e que expandem dialogicamente a Metáfora. É um Contrabando de 

Informação essencial à persuasão e logogeneticamente construído com significados 

subrepticiamente inseridos no texto.  

A análise da próxima canção, “Acorda Amor”, também de Chico Buarque, é a 

última deste Capítulo 4. 
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4.6     Análise de “Acorda Amor”, de Chico Buarque 
 

A canção de será analisada na íntegra. O refrão, que se repete nas estrofes 

1, 2 e 4, será analisado qualitativamente apenas na primeira estrofe, contudo está 

referenciado quantitativamente na análise da Transitividade.  
 

 

Texto na íntegra 

 

(1) Acorda amor          
       Eu tive um pesadelo agora           
      Sonhei que tinha gente lá fora                
      Batendo no portão, que aflição 
      Era a dura, numa muito escura viatura 
      Minha nossa santa criatura 
      Chame, chame chame lá 
      Chame, chame o ladrão, chame o ladrão 
                  
      
 
    (2) Acorda Amor 
         Não é mais pesadelo nada 
         Tem gente já no vão da escada 
         Fazendo confusão, que aflição 
         São os homens 
         E eu aqui parado de pijama 
         Eu não gosto de passar vexame 
         Chame, chame chame lá 
               Chame, chame o ladrão, chame o ladrão 
 

 
 

      (3) Se eu demorar uns meses 
                Convém, às vezes, você sofrer 
                            Mas depois de um ano eu não vindo 
                Ponha a roupa de domingo 
                E pode me esquecer 

 
 
 

               (4) Acorda amor 
                                Que o bicho é brabo e não sossega 
                                Se você corre o bicho pega 
                                Se fica não sei não 
                                Atenção 
                                        Não demora 
         Dia desses chega sua hora 
         Não discuta à toa, não reclame 
         Chame, chame chame lá 
                                Chame, chame o ladrão, chame o ladrão 
         (Não se esqueça a escova, o sabonete 
          e o violão) 
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4.6.1  Análise de Registro de “Acorda Amor”   

 
 A análise de Registro de "Acorda Amor" revela:  

Campo:  Lançada em 1974, a canção consubstancia-se em nova crítica ao 

governo militar da ditadura. Escrita após a censura de "Apesar de 

Você" e “Cálice”, “Acorda Amor” foi aprovada pelo sistema repressivo 

graças à manobra de Chico de usar um pseudônimo para sua autoria 

(a saber, Julinho de Adelaide). A música passou e Julinho ainda 

escreveria outras duas canções, antes que uma reportagem especial 

do Jornal do Brasil sobre censura denunciasse o personagem de 

Chico. Depois desta revelação, as músicas enviadas aos censores 

passaram a exigir documentação comprobatória dos compositores 

(WERNECK, 2010). Assim como “Apesar de Você”, em “Acorda Amor” 

Chico continua a denunciar o desaparecimento de pessoas 

perseguidas pelos militares. Entre 1968 (logo depois da decretação do 

AI-05) e 1976 (quando teoricamente a tortura não era mais praticada 

pelos militares), a Ditadura Militar no Brasil teve seu ápice e diversos 

documentos históricos relatam pessoas que desapareciam após terem 

sido arrancadas de suas casas por oficiais do DOPS e DOI-CODI22 a 

qualquer hora do dia ou da noite. A falta de confiança era tão grande, 

que muitos tinham mais medo dos policiais (que sequestravam, 

torturavam, matavam e às vezes até sumiam com os corpos) do que 

dos ladrões. Tema este explorado pelo compositor nesta canção. 

 

Relações:  O próprio uso do subterfúgio do pseudônimo indica o agravamento da 

tensa relação de Chico Buarque e o governo do presidente Médici. O 

poder desigual e a atitude repressiva do Governo para com o artista 

são mantidos e ratificados pela relação de perseguidor – perseguido. 

 

Modo:  Modalidade oral do Gênero canção (com refrão). 

                                            
22 DOPS - Departamento de Ordem Política e Social, foi criado em 30 de dezembro de 1924 com a premissa de 
assegurar e disciplinar a ordem no país. 
DOI-CODI – Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna, foi um 
órgão subordinado ao Exército, de inteligência e repressão do governo brasileiro durante a ditadura militar. 
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4.6.2   Análise da Transitividade e da Modalidade/Avaliatividade de “Acorda Amor”   

 

"Acorda Amor" 
 

1a. ESTROFE 

 
Transitiv. 
 → 

 
ACORDA  amor 
   Material         Ator                        

 
Ma 

Modal./Aval. 
→ 

   Julgamento (-)                                                                                                                     
 

 
(metáfora do Processo = Processo vazio) 
  
Eu                    TIVE    um pesadelo      agora  
Experienciador         Mental           Fenômeno               Circ. 

Me 

                                                     Julgamento (-)                                                                                                                     
 
 
 
[Eu]                       SONHEI  que  TINHA    gente     lá fora  
                                                            Existencial    Existente      Circ.      
Experienciador        Mental                               Fenômeno 

 
Me 
Ex 

                                                                           Julgamento (-) 
 
 
 
[Gente]    BATENDO  no portão, que        [Eu                SENTI]    aflição  
  Ator            Material             Meta                    Experienciador       Mental    Fenômeno 
 

Ma 
Me 

                         Julgamento (-)                                                                     Julgamento (-) 
 
 
 
ERA            a dura,         numa muito escura viatura  
Relacional       Identificado                           Identificador     

 
Re 
 

                      Julgamento (-)          Graduação (↑)  / Apreciação (-)  
 
 
 
Minha nossa      santa criatura  
                                            Dizente 

 
 
 

  Afeto (-)                Julgamento (-) 
 
 
 
 [Você = santa criatura]       CHAME ,  CHAME ,  CHAME  lá 
              Dizente                      Verbal            Verbal           Verbal                 

Ve 
Ve 
Ve 

                                     Graduação (↑)   
 
 
 
[Você]     CHAME ,  CHAME    o ladrão,  CHAME o ladrão       
Dizente      Verbal           Verbal             Receptor         Verbal      Receptor 

Ve 
Ve 
Ve 

                             Graduação (↑)     Julgamento (-)             Julgamento (-) 
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2a. ESTROFE    

 
Comentário:!!
Neste primeiro estágio da canção o Processo Mental é supremo. Os Processos Materiais e 
Verbais ocorrem dentro do Mental, pois trata-se de um sonho, ou melhor, um pesadelo 
(Julgamento negativo). O Eu lírico inicia sua crítica implicitamente, identificando 
(Processo Relacional) a figura de seu pesadelo: “gente lá fora” e a “dura”, redução de 
Ditadura.  
 
Os termos “pesadelo”, “aflição” e “escura” têm valor interpessoal avaliativo negativo 
contra o Governo pois, na perspectiva logogenética, dão um tom sombrio e amedrontador à 
proposição. O mesmo clima pairava sobre a população brasileira no período.  
 
O refrão carrega grande força retórica por apresentar dois recursos persuasivos 
fundamentais: (1) A transgressão da máxima da quantidade (c.f. GRICE, 1975) no uso do 
Processo Verbal “chamar”, o que caracteriza um apelo em tom de urgência. Tal recurso 
está alinhado com o primeiro verso (“Acorda amor”), onde o interlocutor não ratificado é o 
próprio leitor/ouvinte que está inerte e deve agir diante do pedido do Eu lírico (Julgamento 
negativo); (2) A ironia na escolha lexical de “ladrão” no lugar de “polícia”. Segundo 
Fowler (1991), diferenças na expressão apontam distinções ideológicas, e assim diferenças 
de representação. Portanto, há evidente desqualificação do Governo, representado nessa 
substituição da instância da polícia (Avaliação Social negativa) – forma congruente para 
um apelo em contexto análogo – por ladrão (Apito do Cão). 
 
 

  
ACORDA  amor 
   Material         Ator                        

 
Ma 

  Julgamento (-) 
 
 
 
    [Isso]         Não É        mais         pesadelo         nada  
Identificado      Relacional                             Identificador 

 
Re 

                                          Graduação (↑)   Julgamento (-)      Graduação (↑)                                                                                                                 
 
 
 
TEM          gente                 já             no vão da escada 
Existencial     Existente                    Circ.                            Circ. 

Ex 

                  Julgamento (-)    Probabilidade (↑)          Julgamento (-)     
 
 
 
[gente]         FAZENDO     confusão,  que        [Eu            SENTI]    aflição  
  Ator               Material                  Alcance                 Experienciador   Mental    Fenômeno 

 
Ma 
Me 

                                                 Julgamento (-)                                                 Julgamento (-) 
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3a. ESTROFE 

 

 
[a gente]        SÃO     os homens / E   eu      [ESTOU]     aqui   parado   de pijama 
Identificado Relaciona      Identificador         Identificado Relacional      Circ.  Identificador     Circ. 

Re 
Re 

                                       Julgamento (-)                                                                     Julgamento (+) 
 
 
 
      Eu             não GOSTO   de passar vexame  
 Experienciador                   Mental                  Fenômeno                                                      

 
Me 
 

                                                                      Julgamento (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:!!
Na segunda estrofe, vários Processos Relacionais mudam o tom da canção. O que era 
pesadelo, torna-se realidade (“Não é mais pesadelo nada”) e há a descrição do que está 
acontecendo. A perseguição que o Eu lírico sofre pelos agentes da Ditadura está 
representada nos Processos (FAZENDO confusão, SÃO os homens, TEM gente na escada).  
 
Além disso, o modo como a perseguição é feita, está retratada nas escolhas 
lexicogramaticais, as quais são fundamentais na persuasão como Julgamento negativo: os 
agentes do DOPS e DOI-CODI agiam repentinamente (“já no vão da escada”) e pegavam 
de surpresa os perseguidos (“E eu aqui parado de pijama” = indefeso) – Julgamento 
positivo ao Eu lírico, tido como vítima (“Eu não gosto de passar vexame”).  
 
 

  
Se eu    DEMORAR   uns meses  
       Ator        Material                  Circ. 

Ma 

                              
 
(metáfora do Processo = isso É conveniente) 
 
CONVÉM,      às vezes,          você       SOFRER  
 Relacional                Circ.         Experienciador    Mental 

 
Re 
Me 

                   Modalidade (probabilidade)                        Afeto (+) 
 
 
 
Mas     depois de um ano        eu       não VINDO 
                              Circ.                           Ator                 Material 

 
Ma 

                                                                       Julgamento (-) 
 
 
 
[você]          PONHA   a roupa de domingo 
  Ator               Material                     Meta 

 
Ma 
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E        [você]           pode             me        ESQUECER                                   
        Experienciador                          Fenômeno             Mental  
 

 
Me 

                        Modalidade (possibilidade) / Julgamento (-) / Afeto (-) 
 
 
 
 
 
Comentário:!!
A terceira estrofe apresenta um novo estágio no poema. Duas possibilidades são 
apresentadas:  levado pelos agentes da Ditadura, o Eu lírico estará encarceirado (por meses) 
ou morto (passado um ano). Os Processos Mentais (sofrer e esquecer) representam a carga 
emocional que ajuda na vitimização do Eu lírico e consequente Julgamento negativo do 
Governo – representado socialmente pelos agentes da Ditadura.  
 
Os Processos Materiais são também abundantes na estrofe. “Demorar”, (não) “vir” e “por” 
representam as fases que passavam a família da maioria daqueles levados pelo DOPS e 
DOI-CODI. Os  elementos interpessoais de possibilidade e probabilidade reforçam que 
frequentemente as pessoas eram levadas e não voltavam. Por fim, precisavam ser 
esquecidas. Família e conjugês deveriam seguir a vida sozinhos (“por a roupa de 
domingo”).  
 
Chico Buarque emprega, assim como Conde em sua cantiga, um recurso que utiliza as 
Fases de descrição e comentário para criar uma base de pensamento lógico e uma 
Metarrelação de oposição: 
 
Fase A (DESCRIÇÃO) = Na hipótese do Eu lírico demorar. 
“Se eu demorar uns meses” (DESCRIÇÃO) / “mas depois de um ano eu não vindo” 
(DESCRIÇÃO) 

 
Fase B (COMENTÁRIO) = O interlocutor ratificado (amor) e o não ratificado 
(leitor/ouvinte) devem sofrer e, por fim, esquecê-lo.  
“Convêm, às vezes, você sofrer” (COMENTÁRIO) /  “ponha a roupa de domingo” 
(COMENTÁRIO) 

 
Fase C = O Eu lírico teria sido morto pelos agentes da Ditadura e desta forma devolve ao 
interlocutor a posição de primeiro Participante do Processo. 
“e pode me esquecer” (COMENTÁRIO) 

 
O silogismo regular é o argumento típico dedutivo composto de 3 proposições: Premissa 
Maior (P), Premissa Menor (p) e Conclusão (c). Neste caso específico, a Premissa Menor é 
construída com base em comentário e não percebida desta forma pelo leitor, que a toma 
como fato (descrição), assim o faz com a conclusão: “o Eu lírico está morto”.   
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4a. ESTROFE 
 
  
ACORDA  amor 
   Material         Ator                        

Ma 

  Julgamento (-) 
 
 
 
Que  o bicho       É         brabo   e   [o bicho]     não  SOSSEGA  
            Portador    Relacional     Atributo               Ator                      Material  

 
Re 
Ma 

                                          Julgamento (-)                        Julgamento (-) 
 
 
 
Se    você      CORRE   o bicho   PEGA   [você]           
             Ator            Material          Ator         Material      Meta 

Ma 
Ma 

                                                                  Julgamento (-) 
 
 
 
Se   [você]         FICA            [eu]          não SEI não  
          Ator           Material     Experienciador            Mental 

 
Ma 
Me 

                       Julgamento (+) 
 
 
 
Atenção /   [você]   Não DEMORA  
                           Ator                Relacional     

Re 

                    Modalidade (probabilidade) / Julgamento (-) 
 
 
(metáfora do Processo = sua hora É chegada) 
 
Dia desses                 CHEGA              sua hora 
       Circ.                     Relacional/Identificador           Identificado 

Re 

                                                               Julgamento (-) 
 
 
 
[você]         Não DISCUTA à toa,      não RECLAME  
Dizente                     Verbal          Circ.                          Verbal 

Ve 
Ve 

                              Julgamento (-)                         Julgamento (-) 
 
 
 
Não    se           ESQUEÇA   a escova, o sabonete e o violão 
     Experienciador           Mental                                       Fenômeno 

Me 

                                                               Julgamento (-) 
 
 
 
 
Comentário:!!
A fase introduzida na última estrofe “promete” o leitor/ouvinte como o próximo alvo dos 
agentes do Governo. Também, de forma muito sutil, o autor convoca o leitor/ouvinte a 
resistir. 
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4.6.3    Discussão de “Acorda Amor” 

 
Este poema de Chico Buaque apresenta indiretamente a imagem de um 

governo repressor. O uso de representação (agentes do DOPS e DOI-CODI) para 

simbolizar tal repressão dá materialidade ao evento comunicativo.  

 

Os recursos persuasivos empregados são variados e contribuem para um Julgamento 
negativo do Governo:  
(1) “Acorda amor”, “brabo” e “atenção” são expressões que contribuem no Alinhamento, 
pois são a projeção do “eu” de um participante na sua relação com o outro, consigo próprio 
e com o discurso em construção (c.f. GOFFMAN, 1981). “Brabo” é particularmente 
importante, pois essa deturpação da norma culta é recurso interpessoal por tratar-se de 
termo de endereçamento e identificação do papel social do Eu lírico como parte do povo; 
(2) “bicho” é expressão metafórica que associa significados negativos ao Governo: não é 
racional, é bravo, persegue, caça e ataca; 
(3) O uso dos imperativos em “acorda” e “não se esqueça” traz um tom de urgência e 
inevitabilidade às proposições. Já “não discuta à toa” e “não reclame” são os dois únicos 
Processos Verbais exteriores ao refrão e, acompanhados de ‘não’, são modalizações de 
‘cale-se’. Ou seja, crítica à censura e vitimização do Eu lírico. 
(4) Há implicatura conversacional representada na transgressão da máxima da quantidade 
(c.f. GRICE, 1975) nas orações negativas. São seis ocorrências de ‘não’ em nove versos, 
inclusive com construções como “não sei não”. O que a retórica clássica chamava de 
epanalepse, é recurso logogenético que cria um significado não literal associado à falta de 
liberdade de expressão da época.   
 
O chamado à resistência fica implicitamente contido nas escolhas lexicogramaticais: “Se 
você corre o bicho pega / Se fica não sei não” e “violão”. Os dois casos são Contrabando de 
Informação, pois cada escolha lexical faz derivar componentes adicionais de significados, 
desencadeando uma rede ampla de associações prototipicamente presentes no uso do termo 
escolhido. O acesso do interlocutor a essas associações depende de sua experiência e de sua 
compreensão das normas sociais que determinam essas escolhas lexicais (ALDRIDGE; 
LUCHJENBROERS, 2007). A deturpação da catacrese “ Se você corre o bicho pega / Se 
fica o bicho come” apresenta uma outra alternativa para a proposição, ou seja, nem sempre 
não há saída. Se “você fica” outra coisa pode acontecer (“não sei não”). O Eu lírico mostra 
ao leitor/ouvinte que fugir ou correr da Ditatura (representado socialmente por seus 
agentes) não são as únicas formas de enfrentar o Governo. 
 
A ocorrência de “violão”, termo aparentemente neutro, repercute uma sensação por ser o 
elemento estranho da proposição. Caso o Eu lírico estivesse preso, escova e sabonete 
fariam sentido, mas não violão. Nesse caso, violão é expressão metafórica. À época, o 
violão era o principal instrumento usado pelos compositores e cantores que se opunham ao 
regime ditatorial. Portanto, como símbolo da resistência, outra implicatura conversacional é 
construída em “Não se esqueça (d)o violão”. 
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O Gráfico 5, apresenta a incidência de Processos em “Acorda Amor”. 

 
Gráfico 5 – Tipos de Processos em “Acorda Amor” 

 

 
 

 

Os Processos Verbais são a maioria neste poema graças ao refrão. O clamor 

para chamar o ladrão é um recurso de ironia e surpreende ao entrar em conflito com 

a forma congruente: chamar a polícia. Segundo Burguers et al (2011) o uso da ironia 

precisa preencher alguns requisitos. É o que se observa no Quadro 11. 

 
Quadro 11 – Uso da Ironia em “Acorda Amor” 

Requisitos para a ironia Análise do refrão “Chame, chame chame lá / 
Chame, chame o ladrão, chame o ladrão” 

(a)  ser avaliativa Julgamento negativo 
(b)  ser baseada em incongruência entre o 
enunciado irônico e o cotexto ou contexto 

“Chame a polícia” (forma congruente). No contexto 
da ditadura a polícia perseguia as pessoas 

(c)  ser baseada em inversão da valência 
entre o literal e o significado pretendido 

O ladrão, apesar de perigoso, talvez fosse melhor 
que a polícia 

(d)  visar algum alvo O Governo  
(e)  ser relevante para a situação 
comunicativa de algum modo 

É relevante por trazer humor à proposição e dar a 
implicitude necessária à crítica 

 
 Os Processos Materiais complementam a crítica, pois dão materialidade ao 

evento comunicativo. Ao empregar “correr”, “pegar”, “acordar”, “chegar”, “vir”, “fazer 

confusão”, etc., Chico Buarque representa o jogo de gato e rato (ação e reação) que 

define a perseguição em que viviam.  

A Avaliatividade empregada pelo poeta apresenta basicamente Julgamentos 

negativos implícitos e direcionados ao governo (e.g. “Era a dura, numa muito escura 

viatura”). Elementos de Graduação  (“muito”) e de Apreciação (“escura”) funcionam 

como elementos intensificadores acessórios na construção destes Julgamentos. 

Verbal!
41%!

Material!
25%!

Mental!
16%!

Relacional!
14%!

Existencial!
4%!

Processos.



 

         

106 

Outros recursos como Afeto – versos 19 e 22, respectivamente, “sofrer” e “esquecer” 

– agem no sentido de dramatizar a proposição, pois são recursos linguísticos que 

avaliam a experiência em termos afetivos e indicam efeito emocional positivo para o 

Eu lírico e negativo para o Governo (Apito do Cão). 

Diante da relação de poder desigual, o indiretismo necessário à crítica está 

centrado na falta de assertividade do poeta em dois momentos fundamentais da 

análise Interpessoal. Primeiramente, a identificação indireta do alvo das críticas para 

preservação da face negativa do Eu lírico, o que amplia a polidez por significar  

aumento de distância (HOLTGRAVES; YANG, 1992). Isso ocorre de duas formas, 

ou por representação social (“Era a dura”), ou pelo uso de elementos de 

indeterminação ou expressões metafóricas (“gente”, “os homens” e “bicho”). Tais 

estruturas metafóricas propiciam um terreno cultural comum (DEIGNAN, 2003; 

KÖVECSES, 2002; LAKOFF; JOHNSON, 1980; 2002) ao leitor/ouvinte e introduz 

sentidos subjacentes ao texto e que agem persuasivamente (SEMINO, 2008). 

De outra forma, há tensão, urgência e incerteza refletida no Mood, o qual 

estabelece relações entre papéis de falante e ouvinte, através de verbos modais ou 

adjuntos modais, e também o tempo primário e a Modalidade. Elementos como: 

“Chame, chame chame”; “acorda”; “Convém, às vezes, você sofrer”; “Mas depois de 

um ano eu não vindo”; “E pode me esquecer”; “Não demora”; “Dia desses chega sua 

hora”; “Não discuta à toa, não reclame”. 

Da perspectiva da Logogênese, o leitor/ouvinte associa os dois recursos 

persuasivos supracitados na criação de sensação de incapacidade, urgência, medo 

e incerteza no futuro. Aí está a necessidade de reagir, trazida nos vocativos “acorda” 

e “atenção”, e na microestrutura em elementos como “violão”. 

Em seguida, trago o capítulo Resultados Gerais, onde apresento uma análise 

comparada entre os textos. 

 

 

5    RESULTADOS GERAIS 
 

As análises da micro e macroestrutura de cada texto fornecem subsídios para 

a identificação das estratégias argumentativas utilizadas por seus respectivos 

autores para criticar instâncias de poder nos contextos em que estavam inseridos. 

Portanto, somente uma análise comparada atinge resultados gerais, essenciais para 
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responder as perguntas norteadoras desta tese: (a) Como é feita a crítica ao poder 

nas diferentes épocas selecionadas? (b) Que escolhas lexicogramaticais em termos 

das metafunções Ideacional e Interpessoal foram feitas para a realização dessa 

crítica? (c) Que elementos retóricos realizaram a persuasão nesse processo? 

Primeiramente, estabelecerei as regularidades que permitem aos textos 

dialogarem. Em seguida, apresentarei as particularidades das produções e por 

conseguinte de seus autores.  

O ato de persuadir, de orientar o discurso no sentido de determinadas 

conclusões, por meio da argumentação, “constitui o ato lingüístico fundamental, pois 

a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia” (KOCH, 1987, p. 19). Portanto, 

para considerar a dimensão textual discursiva de um texto, é necessário considerá-

lo também em termos de contexto de cultura e situação. As críticas ao poder nas 

diferentes épocas partilham de estratégias argumentativas comuns, pois a todas 

subjaz uma mesma ideologia repressora (Figura1). 

 
Figura 1 – Dimensões contextuais das obras 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 Partindo do  pressuposto de Martin (1985, p. 25) sobre gênero como “uma 

atividade organizada em estágios, orientada para uma finalidade na qual os falantes 

se envolvem como membros de uma determinada cultura", é possível estabelecer 

estágios e finalidades comuns a todos os textos aqui analisados, pois estão sujeitos 

ao contexto comum de repressão. Hasan (1992, p. 128) cunha o termo EPG 

Contexto 
Situacional 

REPRESSÃO 

OBRA 

Contexto cultural – gênero Estágios 
(gênero) 
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(Estrutura Potencial Genérica) para significar “elementos devem ocorrer em cada e 

toda instância de um discurso particular). No caso do corpus desta pesquisa, o 

Quadro 12 (abaixo) sugere a seguinte organização Genérica: 

 
Quadro 12 – EPG das obras analisadas 

Estágios Tipo Finalidades Exemplos 

Crítica velada à 
figura de poder Obrigatório 

Criticar a figura 
de poder e, ao 
mesmo tempo, 

preservar a face 
negativa 

 
(1)23 “mais atanto me mengou:” 
(2) “Os vossos meus maravedis, senhor,” 
(3) “Que falta nesta cidade?... Verdade.” 
(4) “Homem sobe, asno vai, burro parece,” 
(5) “Hoje você é quem manda” 
(6) “Era a dura, numa muito escura viatura” 
 

Crítica explícita à 
figura de poder Opcional Criticar a figura 

de poder 

 
(3) “O que El-Rei nos dá de graça” 
(4) “Senhor Antão de Sousa de Meneses, / 
Quem sobe a alto lugar, que não merece,”    
        

Ridicularização da 
figura de poder 

Opcional/ 
Recursivo 

Desmoralizar a 
figura de poder 

 
(1) “quand[o] i filhaste corõa;” 
(3) “Não se ocupam em disputas?... Putas.” 
(4) “Burro foi ao subir tão alto clima.” 
(6) “Que o bicho é brabo e não sossega” 
 

Saudosismo ou 
prospecção de 

realidade 
alternativa 

Obrigatório 

Contrastar o 
presente 

indesejável ao 
passado e futuro 

desejáveis 

 
(1) “e nunca fui escusado, / nem vós nunca 
me escusastes,” 
(2) “hei-os d'haver mentr'eu viver, ou pon-” 
(3) “À Bahia aconteceu” ; “O açúcar já 
acabou?” 
(4) “Verá quanto melhor se lhe acomoda”  
(5) “Amanhã há de ser / Outro dia” 
(6) “Eu tive um pesadelo agora / Não é 
mais pesadelo nada” 
 

Mobilização 
intelectual Obrigatório 

Desconstruir 
paradigma 
dominante 

envolto na figura 
de poder 

 
(1) “mais em tanto fui errado: / nom fui 
vosco em hora bõa.” 
(2) “com'outro quem quer a que a    
dam bem,” 
(3) “A Câmara não acode?... Não pode.” 
(4) “Ser homem embaixo do que burro em 
cima.” 
(5) “O jardim florescer / Qual você não 
queria” 
(6) “Acorda Amor” 
 

Mobilização social Opcional 
Mobilizar o 

leitor/ouvinte à 
insurgência 

 
(5) “Você vai pagar e é dobrado” 
(6) “Se você corre o bicho pega / Se fica 
não sei não” 

                                            
23 Legenda: (1) “Bem sabedes, senhor rei”; (2) “Dun home sei eu de mui bom logar”; (3) “Epigrama”;  (4) “A 
despedida do mau governo que fez o Governador da Bahia”; (5) “Apesar de Você”; (6) “Acorda Amor”.   
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Embora os sistemicistas, para evitar listas ou categorias de gêneros 

indefinidos que se multiplicam constantemente, buscassem estabelecer alguns 

princípios relacionadores que cruzassem a multiplicidade de subgrupos e os 

organizasse em categorias maiores, algumas características relacionadoras são 

tangíveis nos textos que analisei, em contraste com a amplitude do gênero satírico. 

Sátira pode ser resumida como "critica das instituições ou pessoas, na 

censura dos males da sociedade ou dos indivíduos. [...] envolve uma atitude 

ofensiva, ainda quando dissimulada: o ataque é a sua marca distintiva, a 

insatisfação perante o estabelecimento, a sua mola básica." (MOISÉIS, 2004, p.65). 

Na perspectiva da GSF, Martin entende que gêneros são como as coisas são feitas, 

quando a linguagem é usada para efetivá-las. (1985, p. 248). Portanto, a sátira nos 

textos analisados é construída sobre uma base comum de estágios obrigatórios que 

permitem associá-los numa mesma categoria, ou subgênero. Entretanto, é evidente 

que características como o estilo do autor e escola literária também se sobressaem 

nos estágios opcionais, sequenciais ou iterativos. Sobre isso, é possível afirmar que: 

 

(1) Gregório de Matos destaca-se acentuadamente no uso de críticas 

explícitas, o que parece justificar sua alcunha de Boca do Inferno. A 

ousadia do autor não diminui o contexto repressor em que estava inserido. 

O autor foi deportado para Angola, retornando ao Brasil apenas em 1695.  

 

(2) Todos os autores buscam atacar moralmente a figura de poder via ironia 

e/ou humor, no entanto, não o fazem sempre. O tom jocoso das críticas, 

às vezes dá lugar à mera denúncia e desconstrução do paradigma de 

poder. Este estágio opcional define o tom de pessoalidade que o texto 

pode ou não adquirir. 

 

(3) Chico Buarque, ao contrário dos demais, vai além de convencer 

intelectualmente seu leitor/ouvinte. Através de avaliatividade implícita, o 

autor realiza atos de fala performativos (AUSTIN, 1975), visando uma 

mobilização social para deposição do governo militar. Os recursos de 

Alinhamento empregados pelo autor estabelecem uma conexão pessoal 

com o leitor/ouvinte. O uso deste estágio opcional revela, obviamente, 

ousadia e um agravamento das Relações entre o autor e seu alvo, não 
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observáveis, por exemplo, no ambiente cortês e feudo vassálico das 

cantigas galego portuguesas. 

 

(4) Um estágio sequencial, observável em todos os textos, está associado à 

Força (metafunção Interpessoal). Partindo da perspectiva do fluxo 

discursivo, a persuasão está sempre intensificada nas estrofes finais dos 

textos, seja na forma de argumento decisivo ou conclusivo, seja na 

diminuição da modalização, seja na Graduação de elementos 

interpessoais. Este estágio é particularmente marcante nos poemas de 

Gregório de Matos, sempre muito incisivo no mote final de seus poemas. 

 

A análise da microestrutura dos poemas – via Transitividade e Avaliatividade 

– define a forma como seus autores empregaram os recursos lexicogramaticais 

disponíveis para desferirem seus ataques e se preservarem numa relação tida como 

desigual. Na tentativa de persuadir seu leitor, as interpretações e os papéis sociais 

dos Participantes envolvidos no evento são organizados com base na 

intersubjetividade que define a atitude no discurso. Neste caso, a interação dialógica 

entre os interlocutores se faz ainda mais importante, pois a importância do 

Participante  não ratificado (o leitor/ouvinte, o povo) é grande. Seja qual a estrutura 

governamental autoritária, é certo que os autores buscavam alinhar-se com sua 

audiência e forjar uma espécie de força de grupo, quer seja para criticar, quer seja 

para desmoralizar ou despossuir o Governo de seu poder.  

A análise da Transitividade apresenta resultados reveladores. Quanto à 

proporção, o Gráfico 6, na página seguinte, compara os textos analisados. À 

primeira vista, há bastante variação, contudo é possível afirmar que: 

 

(1) Os Processos Materiais são os mais utilizados, exceto pela canção 

“Acorda Amor” que apresenta massivamente Processos Verbais no refrão 

(“Chame, chame chame lá / Chame, chame o ladrão, chame o ladrão”). Os 

Processos do “fazer” projetam uma realidade atitudinal. Afinal, a situação 

de repressão é fruto de fazeres do Governo. O Eu lírico, como Ator, age de 

forma positiva (Avaliatividade), reage ou reagirá para mudar o paradigma 

em questão.   
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Gráfico 6 – Proporção dos Processos nos textos analisados 
 

 
Legenda: (cantiga 1) “Bem sabedes, senhor rei”; (cantiga 2) “Dun home sei eu de mui bom logar”; (poema 1) “Epigrama”;  

(poema 2) “A despedida do mau governo que fez o Governador da Bahia”; (canção 1) “Apesar de Você”; (canção 2) “Acorda 

Amor”.   

 

(2) Conde emprega mais Processos Materiais que os demais autores por 

colocar em evidência os “fazeres” do Rei, no caso, a falta de pagamento. 

As normas da cortesia certamente influenciaram tais escolhas 

lexicogramaticais. A relação “vassalo-suserano” prevê a troca de “serviços” 

(materialidade). 

 

(3) Os Processos Relacionais são importantes na representação da realidade 

que faz Gregório, pois em seus dois poemas o foco principal é a atitude 

descritiva e avaliativa da situação, ou seja, denúncia. 

 

(4) Apesar de também utilizar muitos Processos Materiais, Chico Buarque 

varia mais a representação da experiência, com destaque ao alto índice de 

Processos Mentais. Diante de uma contrarrevolução iminente e ampla 

censura, os Mentais criam uma realidade projetada na mente do Eu lírico e 

do povo. 
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(5) Do ponto de vista da representação da experiência, as cantigas galego-

portuguesas e os poemas do Barroco são mais parecidos do que quando 

comparados com as canções de Chico Buarque do século XX. O grande 

apego à formalidade estilística dos dois primeiros gêneros (e.g. 

paralelismo, regularidade estrófica, ritmo, etc) parece ser o principal motivo 

da similaridade. 

 

A respeito da Avaliatividade, a noção de prosódia – significados interpessoais 

somados no desenrolar do texto, não se limitando a realizações mais segmentáveis 

e localizadas dos significados ideacionais – é vital para camuflar a crítica 

engendrada pelos autores. São diversos os elementos retóricos que realizam a 

persuasão nos textos. Os autores empregam estruturas de Avaliatividade para 

expressar suas opiniões e, na maior parte das vezes, preferem recursos de 

Avaliatividade implícita: Contrabando de Informação, Apito do Cão, Metáfora e 

Ironia. Através das Metarrelações, os leitores adotam atitudes específicas em 

relação aos personagens e aos fatos no decorrer de um texto. A esse respeito, com 

base nas análises comparadas, é possível afirmar que: 

 

(1) A Avaliatividade evocada (implícita) é a preferida em todos os textos na 

realização da avaliação do autor. Os tokens de Atitude de Julgamentos 

negativos predominam para avaliar o comportamento humano e 

censurar as atitudes do Governo na figura de seus representantes. 

 

(2) Os recursos de Afeto, Apreciação e Avaliação Social surgem em menor 

escala para, em geral e respectivamente, sensibilizar (“Convém, às 

vezes, você sofrer”), agregar sentido de força em descrições de 

representações metafóricas (“Era a dura, numa muito escura viatura”) e 

avaliar instituições ou agrupamentos sociais, o povo neste caso (“A 

minha gente hoje anda”). 

 

(3) A Metáfora está amplamente presente em todos os poemas na 

representação social, funcionando como sinédoque para referir-se à 

figura de poder. Por exemplo, no poema “Epigrama”, em “Que anda a 

Justiça na praça/ Bastarda, vendida, injusta.”, justiça assume o lugar do 
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rei, por representar uma instância do poder. O leitor, por contiguidade, 

responsabiliza o próprio rei pela situação da Justiça. Ressalto que em 

todos os textos, a figura de poder é centralizadora. 

 

(4)  Chico Buarque e Conde empregam Metáfora conceitual que recupera 

significados negativos e opera de modo a contrair e expandir o texto 

dialogicamente (Compromisso). É o caso de “Você inventou o silêncio” 

em “Apesar de Você”. 

 

(5) Todos os autores utilizam o Apito do Cão em todos os textos. Para a 

Teoria da Polidez (BROWN; LEVINSON,1987) a dimensão da 

interpessoalidade do poder e da distância é fundamental. Portanto, 

através do enriquecimento lexical, ambiguidade e referencial metafórico 

os poetas usam significados aparentemente neutros, mas que serão 

‘escutados/entendidos’ como uma mensagem negativa apenas pela 

comunidade alvo (COFFIN; O’HALLORAN, 2006). Por exemplo, em  “O 

que a um doente acontece: / Cai na cama,”, a descrição do que 

acontece a um doente é entendida como a queda do próprio Estado 

por aqueles ouvintes configurados no enquadre correto. 

 

(6) Chico Buarque e Gregório de Matos, empregam o Contrabando de 

Informação como recurso persuasivo. Por exemplo, quando Chico 

Buarque escolhe “inventar” em “Você que inventou esse estado”. 

“Invenção” (lat. Inventio), “achado, descoberta”, de INVENIRE, 

“descobrir, achar”, formado por IN, “em”, mais VENIRE, “vir”, tem 

também como um de seus significados, de acordo com o dicionário 

online Michaelis, “mentira inventada para enganar, ficção, fábula, 

engano”. A insistência no emprego de “inventar”, associado ao ideário 

brasileiro, insere subrepticiamente a ideia de todo o processo político 

do governo ditatorial como um engodo, uma falácia, uma mentira. 

 

Finalmente, o capítulo de Considerações Finais.  
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6    CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final desta tese, pude notar a relevância que as teorias da Gramática 

Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday (1985; 1994) e de seus colaboradores têm 

para a análise da persuasão e de que forma pode preencher lacunas deixadas pelas 

análises literárias tradicionais. 

Estou convicto de que os resultados da análise responderam às perguntas 

norteadoras dessa pesquisa: (a) Como é feita a crítica ao poder nas diferentes 

épocas selecionadas? (b) Que escolhas lexicogramaticais em termos das 

metafunções Ideacional e Interpessoal foram feitas para a realização dessa crítica? 

(c) Que elementos retóricos realizaram a persuasão nesse processo? O Capítulo 5 

foi bastante elucidativo neste sentido.  

Mesmo em se tratando de textos escritos por autores de diferentes estilos e 

em épocas tão distantes, o uso de estruturas persuasivas similares ressalta, no 

caráter dialógico dos textos, que eles estão agregados numa subcategoria do 

gênero satírico, de acordo com o contexto de repressão que os abrange. Em 

contrapartida, as diferenças nas estratégias persuasivas apontadas nas análises 

evidenciam a unicidade das produções e seus respectivos autores.  

Com relação à primeira pergunta, a crítica ao poder é construída numa base 

comum de estágios obrigatórios orientados para finalidades comuns. A sátira fica 

subjacente a um contexto de repressão que percorre os demais contextos de 

situação e cultura. Assim, a crítica obedece alguns preceitos comuns. 

Evidentemente, as demais dimensões contextuais e a genialidade dos autores 

estudados ampliam as possibilidades representacionais dos textos no nível da 

microestrutura. 

Com relação à segunda pergunta de pesquisa, referentes às escolhas 

lexicogramaticais, a análise mostrou que é feita de acordo com as dimensões 

contextuais, de modo a viabilizar a Avaliatividade, principalmente implícita. 

 Com relação à terceira pergunta de pesquisa, existe predileção pelo uso de 

certos recursos de persuasão por determinados autores. Humor, ironia, sarcasmo, 

assertividade, etc., são impressões obtidas pelo ouvinte através da 

intersubjetividade. Regularidades são observáveis, principalmente na perspectiva na 

análise do fluxo discursivo. 
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A pesquisa e os resultados obtidos possibilitaram a mediação e orientação 

dos meus alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, de forma mais 

assertiva com relação às dúvidas pertinentes à literatura e linguagem. A 

sobreposição de tais assuntos é valiosa porque amplia a noção de intertextualidade, 

tema tão importante aos nossos alunos atualmente e essencial ao egresso. No nível 

universitário, compartilhei com os meus alunos experiências sobre o funcionamento 

da língua. 

Por outro lado, a pesquisa é importante no contexto acadêmico por unir  

linguística e literatura, propor a diacronia e abordar questões ideológicas importantes 

na compreensão de eventos discursivos.  

Hoje posso compreender também a importância de Gil Pérez Conde, Gregório 

de Matos e Chico Buarque de Holanda em seus respectivos contextos e a herança 

literária que deixaram. Para além do papel, os autores desempenharam papéis 

sociais fundamentais ao catabolizar mudanças de paradigmas que sufocaram a 

autonomia e o livre arbítrio da população. Pesquisas complementares serão muito 

importantes na ampliação deste trabalho.  

Finalmente, creio que esta pesquisa contribui para os estudos na área da 

linguística aplicada e literatura. Espero também ter honrado o nome do programa do  

LAEL, da PUC e da CAPES, que fomentou esta tese e permitiu sua realização. 
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ANEXO 1 
 

Obras de Referência Para a Edição Crítica das Cantigas Galego-portuguesas 
 

As obras indicadas nos Aparatos Críticos, e respectivas legendas, são: 

 

Lapa – LAPA, M.R. Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros  
            medievais galego-portugueses, p. 249/258. Coimbra: Galaxia,1975. 

 
Mic. –  VASCONCELLOS, DE, C.M. Zum Liederbuch des Königs Denis von  

            Portugal. Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP), v. 19, n. 4, p.  

            306/311. Halle: Halle Publisher, 1901.  

 

Mdo. – MACHADO, E. P.; MACHADO, J. P. (eds.) Cancioneiro da Biblioteca   
                       Nacional: edição comentada. Lisboa: Editora Casa da Moeda, 1970. 

 

Nun. – NUNES, J. J. Florilégio da literatura portuguesa arcaica, p. 42-43  

            Portugal: Imprensa Nacional, 1932.  

 

CBN – CANCIONEIRO DA AJUDA BIBLIOTECA NACIONAL: (Colocci-  
 Brancuti). Fac símiles. Biblioteca Nacional de Lisboa 
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ANEXO 2 
 
Edição crítica, aparato crítico e paráfrase da cantiga “Ben sabedes, senhor 
rei,” 
 

Gil Pérez Conde – (CBN 1532)  

Ben sabedes, senhor rei,      
des que fui vosso vassalo, 
que sempre vos aguardei 
quer a pee quer de cavalo, 
sen voss'aver e sen dõa;          5 
mais atanto vos errei:  
       non fui vosco en ora bõa. 
 
E en terra de Campou 
vos servi e en Olmedo; 
assi fiz en Badalhou                    10 
e outrossi en Toledo, 
quand` i filhaste corõa; 
mais atanto me mengou: 
       non fui vosco en ora bõa. 
 
Fostes mui ben aguardado          15 
de min sempre u vós andastes, 
e nunca fui escusado, 
nen vós nunca me escusastes, 
de servir per mia pessõa; 
mais en tanto fui errado:               20 
       non fui vosco en ora bõa. 
 

 
Contextualização: O trovador faz um resumo dos seus serviços e desentendimentos com o rei. 
Lapa (1975, p.258) crê o rei ser D. Afonso de Castela, que ele servia desde 1249. Gil Pérez buscou 
exílio em Castela, saindo de Portugal, depois que Afonso III retornara da Bolonha, com o aval do 
belicoso Papa Inocêncio IV, para depor seu irmão, o então rei Portugal D. Sancho II. O fato é 
histórico e muitos partidários de Dom Sancho, O Capelo, tiveram de se refugiar em outros reinos 
depois da sua derrota. Dada a quantidade de críticas realizadas por Gil Pérez, é de crer que ele 
tenha tido um relacionamento conturbado com seu “novo” rei. Lapa (1975) define bem o fato: “O 
sentido profundo e a ironia da cantiga consubstanciam-se no refrã: o português não fora para junto 
do seu novo senhor em hora feliz.” 
Aparato crítico / Glossário: 1 ben Lapa 3 agaraiardey CBN; aguardei Mic, Nun, Lapa. 4 de cavallo 
CBN. 5 sem receber soldada e sem qualquer gratificação c.f. Lapa. 6 cometi este erro nas minhas 
relações convosco c.f. Lapa; atanto = isto, tal coisa. 7 foy CBN; foi Lapa. 8 capou CBN; Campou 
Lapa. É toponímia de Aguilar de Campoo, hoje na província de Palência. 9 Olmedo, hoje em 
Valladolid. 10 Badalhou = Badajoz, principal cidade a essa altura da fronteira Portuguesa, hoje é a 
maior cidade da Extremadura. 11 Toledo = capital da Hispânia visigótica e ainda mais importante 
que Badajoz. 11-12 Afonso X foi coroado em 1252 c.f. Lapa. 12 filhar = tomar. 13 mengou = 
minguou (faltou). 16 u = onde. 16 min Lapa; mi Mdo, CBN. 16 sempre u vós andastes Lapa; 
sempre`u vos Nun. 17 escusado = recusado 19 por Nun; p CBN. 20 ecanto CBN; atanto Mic, Nun; 
en Lapa.  
Paráfrase: Bem sabes, senhor rei, desde quando fui vosso vassalo, que sempre vos aguardei, quer 
a pé, quer a cavalo, sem receber pagamento ou qualquer gratificação. (Cometi este erro nas minhas 
relações convosco - refrão) / Em terra de Campou, vos servi em Olmedo, e assim fiz em Badajoz, e 
também em Toledo, quando aí tomaste a coroa. Mas em muito me faltou. (refrão) / (Você) fostes 
muito bem protegido por mim, sempre onde andastes, e nunca foi recusado, nem você me recusou, 
de (te) servir por minha pessoa. (refrão). 
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ANEXO 3 
 

 
Edição crítica, aparato crítico e paráfrase da cantiga “Os vossos meus 
maravedis, senhor,” 
 

Gil Pérez Conde – (CBN 1524)  

Os vossos meus maravedis, senhor, 
que eu non ôuvi, que servi melhor 
ou tan ben come outr'a que os dan, 
ei-os d'aver enquant' eu vivo for, 
ou a mia mort', ou quando mi os daram?          5 
 
A vossa mia soldada, senhor Rei, 
que eu servi e serv' e servirei, 
com'outro quen quer a que a dan ben, 
ei-a d' aver enquant' a viver ei, 
ou a mia mort', ou que mi faran en?                 10 
 
Os vossos meus dinheiros, senhor, non 
pud'eu aver, pero servidos son, 
come outros, que os an de servir; 
ei-os d' aver mentr'eu viver, ou pon- 
-mi-os a mia mort', ou a que os vou pedir?     15 
 
Ca passou temp' e trastempados son, 
ouve an'e dia e quero-m' en partir. 

 
Contextualização: Mais uma vez a questão dos pagamentos em atraso. Gil Pérez Conde faz um 
jogo com os possessivos vossos/meus - os maravedis devidos pelo rei pelos bons serviços 
prestados. No refrão, segundo Lapa (1975, p.249), pergunta ainda se “receberá em vida ou à hora 
da morte.”   
Aparato crítico / Glossário: 1 uosso mil CBN; vossos meus Mic. Seguindo aos primeiros versos 
das demais estrofes. Todos os editores têm considerado esta ocorrência um erro e corrigido. 
Maravedi ou maravedil – moeda do século XIII. 2 ñ ouvi CBN; non ôuvi Lapa; Mic 3 tã, bĕ, dã 
(sinalefa) CBN 4 ey CBN; ei Lapa. aver Lapa 5 amha mortou CBN; à mia mort`,ou Mic, a mia 
mort`,ou Lapa. A lição de Lapa parece mais coerente por identificar preposição simples. daram 
CBN; daran Lapa.  7 e serve CBN; e sérvi(o) e Mic; e serv` e Lapa. δuirey CBN 8 comoutro quĕ q`r 
CBN; quequer Mdo; quenquer Mic. 9 uyuer ey CBN; viver ei Mic. 10 farã CBN. en = disso, disto. 11 
(não pude haver) como outros os que houveram, que ainda não os serviram (ainda não justificaram 
esse pagamento) c.f. Lapa. 15 mortou a q os uou pedir CBN; mortòu a que os vou pedir? Mic., Mdo. 
Aceitei a lição de Lapa que refuta a leitura de quen por faltar o antecedente (outro). Portanto a 
leitura seria “ou põe-mos (=dá-mos) só por minha morte aquele a quem os for pedir.”; o a que Lapa 
16 trastempados = fora de prazo. 17 “Trata-se de expressão de direito português relativa à 
prescrição, que era de um ano, surtindo portanto efeito ano e dia” (Lapa, p. 249). en partir = “deixar-
me disso, não pensar mais nisso” c.f. Lapa (p.249) 
Paráfrase: Os vossos meus maravedis, senhor, que eu não tive, que servi melhor ou tão bem como 
outros a quem os dão, / hei-os d'haver enquant'eu vivo for, / ou em minha morte, ou quando os 
darão a mim? / A vossa mia soldada, senhor Rei, que eu servi e sirvo e servirei como outro qualquer 
a quem a dão bem, hei-a de haver enquant'a viver hei, ou em minha morte, ou quem me farão isso? 
/ Os vossos meus dinheiros, senhor, não pude eu haver, mas são servidos, como outros, que os hão 
de servir; hei-os de haver enquanto eu viver, ou ou põe-mos (=dá-mos) só por minha morte àquele a 
quem os for pedir./ Pois passou tempo e são prescritos, houve ano e dia e quero não pensar mais 
nisso. 

 
 


