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Resumo 

 

A interação entre os sujeitos ocorre das mais variadas formas, seja impressa, seja virtual. Dentre 

elas, podemos citar a escrita em banheiros universitários, a qual produz diferentes efeitos de 

sentido. O discurso pornográfico (Maingueneau, 2010) evidencia uma forma de enunciação e faz 

parte da realidade não só universitária, como também social. Porém, é considerado um discurso 

menor, de pouca relevância (social e investigativa) quando constatamos a (ir)recorrência de 

pesquisas científicas baseadas neste discurso. Este Relatório Científico objetiva apresentar a 

análise da constituição de ethé discursivos (Maingueneau, 2020) de grafitos pornográficos - corpus 

da pesquisa - fotografados em banheiros universitários de três espaços distintos da 

EFLCH/UNIFESP (Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Universidade Federal de São 

Paulo) – campus Guarulhos. A investigação justifica-se por dois motivos principais: 1) os grafitos 

pornográficos, bem com as pichações, são utilizados como formas de expressões de relevância 

social, sobretudo por refletir, muitas vezes, o discurso de minorias excluídas socialmente; 2) os 

exemplos apresentam uma simbiose de linguagem, apresentando a multimodalidade (elemento 

recorrente em diferentes gêneros de discurso da sociedade moderna). Para embasar a análise 

recorremos, principalmente, a Maingueneau (2008, 2010, 2016, 2020), para os estudos referentes 

ao ethos discursivo, ao discurso pornográfico, e, ainda, à cenografia. Ainda utilizamos os 

pressupostos de Krieg-Planque (2010), no que tange as fórmulas discursivas, e Dionisio (2014), no 

que versa sobre a multimodalidade. A hipótese principal deste trabalho é que os enunciadores 

levam os destinatários a construírem várias imagens dos enunciadores por meio dos grafitos 

pornográficos, com diversos ethé, portanto. Pelos resultados encontrados até o momento presente 

nesta pesquisa, se por um lado os enunciadores levam os destinatários à construção de um ethos de 

sujeito discursivo benevolente, por outro lado, os recursos multimodais possibilitam uma visão de 

um ethos de sujeito preconceituoso, possibilitando a construção, inclusive, de ethos cuja imagem 

volta-se para ambiguidade.  

 

Palavras-chave: Ethé discursivos. Discurso pornográfico. Cenografia. Fórmulas discursivas. 

Multimodalidade. 

  



 

I. Apresentação do Relatório Científico 

1.1 Objetivos  

O objetivo geral deste Relatório é apresentar como se revelaram os resultados das análises 

que versaram sobre a constituição de ethé discursivos (Maingueneau, 2020) dos sujeitos 

enunciadores, em grafitos pornográficos de diversos banheiros da EFLCH/UNIFESP, campus 

Guarulhos.  

Os objetivos específicos são:  

a) Constatar a necessidade de solicitação para um pedido formal de renovação da Bolsa 

de Iniciação Científica, apresentando a descrição e discussão dos resultados obtidos no período de 

set./2020 a abr./2021 (bolsa ainda vigente até ago./2021);  

b) Readequar, a partir dos subsídios investigativos constatados, o Projeto de Iniciação 

Científica original, assim como o Plano de Trabalho e Cronograma para o próximo período de 

concessão. Evidenciar as limitações encontradas no processo investigativo e apresentar soluções 

para a superação delas no novo período de contemplação. 

1.2 Materiais e métodos 

A corpora com as quais trabalhamos nesta pesquisa foram os grafitos pornográficos, gênero 

discursivo composto por diversos enunciados escritos nas paredes, no caso deste estudo, o dos 

banheiros universitários da EFLCH. Como o corpus utilizado pode vir a ser facilmente manipulado 

e, portanto, extinto pelos próprios usuários dos sanitários ou por aqueles que também os frequentam 

(funcionários da limpeza, servidores, visitantes), optamos pelo registro fotográfico deles, 

preservando os principais modos multimodais (Dionisio, 2014). 

Os enunciados permeiam diversos assuntos e conteúdo, muitos deles se reservam a diálogos 

e/ou citações; alguns exploram temas pornográficos e de conotações eróticas; é justamente sobre 

este último assunto com o qual esta pesquisa pretende continuar a debruçar-se. Seus conteúdos, 

formatos e sentidos variam de acordo com os diversos meios de produção. A quantidade de 

produções é infinita. Por esse motivo, optamos pela escolha de 02 exemplos de produções, tendo 

em vista que os indivíduos produtores circulam constantemente nos ambientes sanitários. 

Ressaltamos que os enunciados pornográficos em questão não carregam um registro de autoria.  



 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, a pesquisa vale-se da abordagem bibliográfica 

e analítica. O método se enquadra no estudo de diversos enunciados fotografados, o qual possibilita 

a análise de vários exemplos. A abordagem da pesquisa é dedutiva e qualitativa.  

O objeto de estudo é o discurso pornográfico (Maingueneau, 2010) apresentado no corpus 

desta pesquisa, que são os enunciados pornográficos de banheiros em uma universidade pública. 

Utilizamos como categorias de análise os conceitos de multimodalidade (Dionisio, 2014), 

cenografia (Maingueneau, 2015) e fórmulas discursivas (Krieg-Planque, 2010).  

II. Descrição e discussão dos resultados obtidos (set./2020 a abr./2021) 

2.1 Primeiras palavras 

A Análise do Discurso (AD) vem ganhando cada vez mais notoriedade na esfera acadêmica 

e tornou-se uma abordagem teórica de muitas pesquisas em diversas áreas do conhecimento 

humano. É possível que se encontrem diferentes abordagens para o estudo dos discursos 

pedagógico, jurídico, político, religioso, dentre outros, mas, infelizmente, o número de pesquisas 

que utilizam o discurso pornográfico como tema principal é pequeno. Por ser um discurso presente 

nas diferentes relações sociais e possuir um impacto na sociedade, fazem-se necessários estudos 

voltados para este tipo de discurso. 

O discurso, segundo Maingueneau (2011), possui algumas características, dentre as quais 

se pode citar: uma organização situada para além da frase; orientado; uma forma de ação; interativo; 

contextualizado, regido por regras e é considerado no bojo de um interdiscurso, além de assumido 

por um sujeito. Por meio dele – do discurso – os sujeitos interagem. Entende-se por interatividade 

"a possibilidade de uma conjunção complexa, em que se estabelece um diálogo de multiplicidade 

de formações discursivas." (SILVA, 2010, p. 34).  

A interação entre os sujeitos acontece de diferentes maneiras, e, ainda, há de se considerar 

o suporte por meio do qual ela ocorre: virtual ou impresso. Em relação a esta, podemos citar o 

grafito pornográfico de banheiros universitários com o qual pretendemos trabalhar neste texto. A 

priori, analisamos apenas os grafitos fotografados nos diferentes banheiros de três espaços da  

EFLCH/UNIFESP (Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Universidade Federal de São 

Paulo) – campus Guarulhos.  



 

Os grafitos são produzidos por diferentes enunciadores que frequentam o banheiro 

universitário; esses tendem a ser estudantes, professores, visitantes ou funcionários da limpeza. Os 

enunciados pornográficos são recorrentes e ao longo dos anos ganharam diferentes modos de 

formatação e produção. A escassez de pesquisas que abrangem este tema é reflexo do tratamento 

oferecido pela sociedade e academia ao discurso em evidência: considerado muitas vezes como 

uma interação social inferior e marginal. Por mais que a academia e sociedade evitem o tema 

pornográfico, este pode se tornar um terreno fértil para futuras discussões e projetos inovadores na 

área dos estudos discursivos. 

Em uma rápida busca na internet, mais especificamente no portal da CAPES/Periódicos1 o 

termo discurso pornográfico é resultado de apenas 186 temas das pesquisas nacionais. Enquanto 

outros termos do mesmo grupo de estudo possuem maior observância e recorrência, como discurso 

pedagógico (4.668), discurso religioso (6.631), discurso jurídico (7.596) e discurso político (27. 

342). Estes dados são provas incontestáveis de que o discurso pornográfico existe e deve ser objeto 

de análise para muitos pesquisadores; é um tema relevante e apresenta resultados expressivos que 

interessam a compreensão do pensamento universitário e social.  

Com base nos últimos dados apresentados, ainda que de forma tímida, é indiscutível a 

presença do discurso pornográfico nas mais diversas esferas sociais, possui certa frequência de 

produção, principalmente no espaço acadêmico-universitário (levando em consideração a 

quantidade de enunciados que é possível encontrar nos respectivos boxes – compartimentos que 

separam o sanitário do restante do banheiro –, azulejos, nas portas e paredes).  

Objetivando delimitar os grafitos com os quais optamos por analisar, fotografamos aqueles 

que possuem conotações sexuais ou pornográficas explícitas, bem como os que pertencem a este 

mesmo campo semântico; os quais categorizamos ora como grafitos pornográficos, ora como 

enunciados pornográficos. 

Devido ao respaldo teórico do professor e pesquisador francês Dominique Maingueneau, 

por meio da obra O Discurso Pornográfico (2010), simpatizamos os textos pornográficos com a 

chamada paraliteratura, entendendo-a como “(...) uma produção em série que visa provocar no 

leitor um efeito previamente determinado, permitindo-lhe fugir por um momento para um universo 

paralelo” (MAINGUENEAU, 2010, p. 15). 

 
1
 (Busca simples na internet efetuada no dia 20 de dezembro de 2020, às 20h05 - http://www-periodicos-capes-gov-

br.ezl.periodicos.capes.gov.br/) 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/


 

A finalidade que o enunciador tem diante da produção dos enunciados são diversas, mesmo 

levando em consideração o local de suas produções (a parede dos banheiros de universidade 

pública). Portanto, não cabe ao enunciador oferecer margem à exclusividade de uma ou outra 

enunciação. Os enunciados a serem analisados não podem ser considerados como obstantes de 

finalidade única, uma vez que quem atribui uma intenção pornográfica é o coenunciador. Como 

explica Maingueneau (2010, p. 16):  

Quanto ao esclarecimento “seja qual for a intenção do criador”, ele evoca o papel 

essencial desempenhado pelo leitor. Na maior parte do tempo, os autores de textos 

pornográficos escrevem no interior de um circuito especializado, não podendo, 

portanto, ignorar a intenção pornográfica vinculada a um texto que muito 

frequentemente é anônimo, impresso clandestinamente e difundido 

dissimuladamente.  

No que se refere às produções pornográficas, Maingueneau (2010) estabelece uma distinção 

entre dispositivo pornográfico (compartilhado pelo conjunto das práticas semióticas pornográficas) 

e escrita pornográfica (reservada à representação mediante signos verbais que formam textos). A 

proposta de distinguir sequências pornográficas e obras pornográficas baseia-se no pressuposto de 

que as sequências pornográficas são caminhos que os escritos podem seguir, mas que não fazem 

da obra em si essencialmente pornográfica. De qualquer modo, essa divisão pode ser reconsiderada 

em alguns casos que ela não suporta explicar todas as representações “(...) determinados textos lhe 

escapam” (IBIDEM, p. 17).  

Para o estudioso francês, utilizar-se do discurso pornográfico é bastante problemático, 

sobretudo numa sociedade conservadora, o que, muitas vezes, faz com que ele seja considerado 

uma atitude marginal. A conservação da moral e dos bons costumes são suscitadas pelo 

pesquisador, quando evidencia a hipótese de que a pornografia seja radicalmente transgressiva. 

Logo, a sociedade detém um controle sobre o que não é e o que é visto, assistido e (re)produzido, 

se de fato existir esta última possibilidade. Nas palavras do autor, 

Ao distinguir de maneira mais ou menos precisa o que pode e o que não pode ser 

mostrado em sociedade e o que não pode aparecer, os bons costumes 

circunscrevem, num só movimento, o espaço do pornográfico: o pornográfico dá-

se o direito de mostrar tudo, mas esse “tudo” é na realidade tudo aquilo que não 

deve ser mostrado (IBIDEM, 2010, p. 39-40). 



 

 Neste artigo, analisamos dois enunciados fotografados nas paredes dos banheiros 

universitários da EFLCH. O objetivo principal é verificar as apresentações dos diferentes efeitos 

de sentidos possíveis nos grafitos e, a partir dessa análise, o objetivo específico é identificar a 

construção de ethé discursivos (Maingueneau, 2020) dos sujeitos enunciadores. Utilizamos como 

categorias de análise os conceitos de multimodalidade (Dionisio, 2014), cenografia (Maingueneau, 

2015) e fórmulas discursivas (Krieg-Planque, 2010).  

A escolha deste objeto de análise justifica-se por vários motivos, dos quais podemos elencar 

alguns: 1) os grafitos pornográficos, bem como as pichações, são utilizados como formas de 

expressões de relevância social, sobretudo por refletir, muitas vezes, o discurso de minorias 

excluídas socialmente; 2) os corpora escolhidos apresentam uma simbiose de linguagem, como 

também a multimodalidade (elemento recorrente em diferentes gêneros de discurso da sociedade 

moderna) e característica próprias do gênero grafito, como constataremos em breve, por meio da 

cena de enunciação (Maingueneau, 2015). 

Feitas essas considerações iniciais, para alcançar os objetivos propostos, dividimos este 

Relatório em três grandes seções: na primeira, caracterizamos com mais profundidade o corpus a 

ser analisado, bem como as tensões de relevância social e os alicerces teórico que o determina: 

valemo-nos da multimodalidade (Dionisio, 2014), da cenografia (Maingueneau, 2015) e das 

fórmulas discursivas (Krieg-Planque, 2010). Em seguida, na segunda seção, apresentamos as 

tensões do conceito de ethos discursivo (Maingueneau, 2008, 2016, 2020). Prosseguindo, na 

terceira e última seção, analisamos o corpus escolhido, seguido das considerações finais e 

referências. 

2.2 Um pouco sobre os grafitos pornográficos: multimodalidade, cenografia e fórmulas 

discursivas 

Os grafitos em banheiros de universidade pública podem ser comparados às pichações, pois, 

tal qual as pichações, eles são expressões gráficas pintadas nas paredes de banheiros por meio de 

palavras e/ou imagens. Tanto um quanto outro são considerados e utilizados como forma de 

expressão [artística] de grupos marginalizados da sociedade.  

Para Moraes (2015, p. 27), a escrita erótica perparsa o que é compreendido por mera 

“representação da sexualidade”; no momento em que o escritor erótico direciona a produção a uma 



 

estilização, ele fica livre para transformar o sexo em um observatório a partir do qual se pode 

contemplar qualquer prisma do universo, incluindo o que está aquém ou além do próprio sexo. 

Nesse sentido, evidencia-se a compreensão textual, também, por meio do conceito de 

multimodalidade, compreendida como um “traço constitutivo dos gêneros” (Dionisio, 2014, p. 42). 

O texto pode apresentar diversos modos, como: imagens, linhas, desenhos, cores, tamanhos, 

ângulos, efeitos visuais, entre outros. Para Angela Paiva Dionisio (2014), a realização dos modos 

apenas é possível por meio do texto. A pesquisadora defende que, para um signo ser considerado 

multimodal e proporcionar diferentes efeitos de sentidos, é necessário relacioná-lo e compreender 

as articulações com outros modos: 

O que faz com que um modo seja multimodal são as combinações com outros 

modos para criar sentidos. Ou seja, o que faz com que um signo seja multimodal 

são as escolhas e as possibilidades de arranjos estabelecidas com outros signos 

que fazemos para criar sentidos, com os mesmos, quais as articulações criadas por 

eles em suas produções textuais (DIONÍSIO, 2014, p. 42). 

Valer-se da multimodalidade para embasar a análise dos corpora deste artigo é considerar 

aspectos como, posição, cor, letras, ortografia, suporte; umas das tarefas da multimodalidade, 

segundo a pesquisadora, é descrever os potenciais e as limitações de sentidos que são inerentes em 

formatos diferentes. Em detrimento dos registros do corpus deste artigo, utilizo o registro por meio 

de fotografias. Registre-se que Maingueneau (2015) considera todo texto multimodal. Segundo o 

autor: 

Mesmo a imprensa escrita tradicional é obrigada a privilegiar a encenação, o 

visual, produzindo diagramações baseadas no fenômeno da hiperestrutura (…), 

fazendo explodir um texto em diversos textos menores, de modo a formar uma 

espécie de mosaico de módulos heterogêneos, dispostos sobre uma página dupla 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 160). 

Todo e qualquer texto é multimodal; o importante é verificar como essa multimodalidade 

se faz presente e quais os possíveis efeitos de sentido que ela possibilita no discurso existente no 

texto. No caso deste artigo, a multimodalidade é analisada como um dos recursos presentes nos 

textos que constituem a corpora, a fim de evidenciar como um dos recursos que leva à  constituição 

do ethos discursivo dos sujeitos enunciadores.  

Antes de se aventurar na profundidade e complexidade do ethos discursivo, apresentamos 

o conceito de cenografia, que consiste no modo como o gênero é apresentado. Segundo 



 

Maingueneau (2015), a cenografia se baseia no método em que o enunciador organiza a situação, 

por meio da enunciação, que se pretende proferir. Para ser legitimado, todo discurso que possui o 

objetivo de ser aderido pelos coenunciadores precisa instaurar a cenografia.  

Ao contrário da noção de cenário [ou contexto], a cenografia legitima o enunciado e o 

reverso é verdadeiro. Uma das tarefas efetivas que um locutor precisa cumprir, segundo o 

pesquisador, é justificar por meio de seu enunciado o quadro de enunciação, ou seja, apresentar as 

características que permitem a depreensão dessa ou daquela cenografia. 

Há tipos recorrentes em que a cenografia se apresenta; Maingueneau (2015) propõe duas 

modalidades distintas: endógena (mais engessada, pois não superpõe outra cena genérica) e 

exógena (resulta na importação de outra cena genérica e ajuda a entender alguns gêneros que se 

apropriam de outros estilos, lugares e cenas). No caso do corpos analisado neste artigo, a hipótese 

principal é de que ele mantém características de produção a partir da situação organizada da 

modalidade cenográfica exógena. 

Um outro aspecto relevante para a análise é o conceito de fórmulas discursivas, proposto 

por Krieg-Planque (2010), que a define como “um conjunto de formulações que, pelo fato de serem 

empregadas em um momento e em um espaço público dados, cristalizam questões políticas e 

sociais [...] (p. 9). Para versar sobre este conceito é preciso suscitar as quatros características ou 

propriedades fundamentais às fórmulas discursivas, que são elas: 1) possui uma forma cristalizada, 

2) a sua inscrição discursiva, 3) a sua condição de referente social e, finalmente, 4) seu caráter 

polêmico. É preciso sinalizar que estes quatro princípios parecem funcionar de modo heterogêneo 

e independente um do outro, portanto, para fins de análise, optamos trabalhar com dois dos 

apresentados: o referente social e o que está ligado ao uso do objeto polêmico.  

O primeiro princípio da fórmula discursiva é o de referente social, definido pela 

pesquisadora como “um signo que significa alguma coisa para todos em um momento dado” 

(IBIDEM, 2010, p. 53). Já o segundo princípio seria aquele que está conectado ao objeto polêmico, 

nas palavras da autora: “é porque se põe como dominante que ela não é aceita por todos, é porque 

se impõe que faz tanto barulho” (IBIDEM, 2010, p. 56).  

As fórmulas funcionam como um conjunto de expressões sintéticas, pequenos enunciados, 

provérbios que abarcam uma série de significações e conexões com outros discursos, o que torna 

possível trabalharmos, de forma modesta, com a semântica; portanto, analisar o grau de 



 

significação de sentenças, sintagmas, que podem resultar em diversos possíveis efeitos de sentidos, 

inclusive no que tange à constituição da imagem de enunciador, ou seja, o ethos discursivo.  

As fórmulas discursivas também permitem ser entendidas pelo seu grau de polemicidade, 

por serem constantemente alvos de disputas políticas, elas carregam em sua gênese o uso polêmico 

e conflituoso. Segundo a autora, o caráter polêmico fica em evidência quando surgem implicações 

àqueles que a utilizam. Provando, desse modo, que as fórmulas são dialógicas.  

2.3 As questões do ethos discursivo e a cena de enunciação 

No texto A propósito do ethos, mais especificamente no tópico “Fiador”, Maingueneau 

(2008, p. 17) define o ethos para além da eloquência “(...) a noção de ethos [...] permite articular 

corpo e discurso para além de uma oposição empírica entre oral e escrito”, ou seja, ao contrário de 

reservar a noção de ethos para a oralidade, como faz a Retórica proposta por Aristóteles, o autor 

considera todos os tipos de textos, orais e escritos para abordar as questões relacionadas ao ethos 

discursivo.  

Ao apresentar a concepção de ethos discursivo, Maingueneau defende que o destinatário 

cria a figura de um fiador, detentor de propriedades físicas e psicológicas (ou corporalidade e 

caráter), possibilitando algumas representações estereotipadas, sejam elas negativas ou positivas:  

Esse ethos recobre não só a dimensão verbal, mas também o conjunto de 

determinações físicas e psíquicas ligados ao “fiador” pelas representações 

coletivas estereotípicas. Assim, atribui-se a ele um “caráter” e uma 

“corporalidade”, cujos graus de precisão variam segundo os textos. O “caráter” 

corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à “corporalidade”, ela está 

associada a uma compleição física e a uma maneira de vestir-se. Mais além, o 

ethos implica uma maneira de se mover no espaço social, uma disciplina tácita do 

corpo apreendida através de um comportamento. O destinatário a identifica 

apoiando-se num conjunto difuso de representações sociais avaliadas positiva ou 

negativamente. (IDEM, 2008, p. 18) 

 Ou seja, o fiador constitui uma estratégia discursiva para persuadir o destinatário, 

assumindo, também, uma corporalidade (uma forma para que seja materializado o discurso.  

Em Retorno crítico à noção de ethos (2016), na seção “As três dimensões do ethos”, o 

estudioso francês reflete sobre a adesão do leitor a uma “ideia”, que pode ser uma maneira de dizer 

ou maneira de ser. Esta última afirmação é confirmada por meio da incorporação. O conceito de 

incorporação vale-se de três registros: 1) “a enunciação confere uma corporalidade ao fiador, ela 



 

dá corpo a ele”, 2) “o destinatário incorpora, assimila através da enunciação um conjunto de 

esquemas que correspondem a uma maneira específica de se relacionar com o mundo” e, 

finalmente, 3) “essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo da 

comunidade imaginária daqueles que aderem ao mesmo discurso” (MAINGUENEAU, 2016, p. 

13).  

Objetivando resolver alguns problemas de análise relacionados ao conceito de ethos, 

Maingueneau (2020) propõe uma reflexão sobre o tema apresentando o ethos em três dimensões 

mais ou menos destacadas a depender do objeto: a categorial, experiencial e ideológica. Segundo 

o autor:  

1. A dimensão “categorial” abrange tanto os papéis discursivos quanto os 

estatutos extradiscursivos. Os primeiros estão ligados à atividade de fala e, 

portanto, à cena genérica: animador, narrador, pregador... Os segundos podem ser 

de naturezas muito variadas: pai de família, funcionário, médico, camponês, 

americano, solteiro, estudante... etc.   

2. A dimensão “experiencial” do ethos recobre as caracterizações sócio-

psicológicas estereotípicas: bom senso, agressividade, lentidão, estupidez, 

originalidade, mansidão... 

 

1. A dimensão “ideológica” remete a posicionamentos. No campo político: 

feminista, esquerdista, conservador ou anticlerical...; no campo literário: 

romântico ou naturalista... etc. (IBIDEM, 2020, p. 25, grifos do autor)  

Para a maioria dos analistas, é relevante levar em consideração as competências discursiva, 

enciclopédica e linguística2 para a compreensão efetiva do discurso. Elas também são necessárias 

para compreender a constituição do ethos discursivo, uma vez que o ethos é construído pelo 

destinatário. Neste caso, Maingueneau notifica:   

[...] antes de atribuir um ethos ao locutor, devemos passar o enunciado por um 

primeiro filtro, de natureza metadiscursiva, que consiste em fazer um diagnóstico 

de suas competências linguageiras. Além disso, as transgressões da norma podem 

ser interpretadas pelo destinatário de formas muito variadas: uma língua 

estrangeira mal dominada, uma falta de competência comunicativa (a da escrita 

ou do gênero de discurso), um estado de saúde que faz o locutor perder suas 

capacidades (ou seus meios). (IBIDEM, 2016, p. 326)  

 
2
 De acordo com Morato (2008), “a competência se deixaria observar nos processos linguístico-enunciativos 

desenvolvidos na interação, nos recursos multimodais da significação (verbal e não-verbal), nas ações reflexivas que 

os sujeitos desenvolvem, indicam e exibem de forma interativa” (MORATO, 2008, p. 57). 



 

Para explicar, de forma breve, algumas implicações que dialogam com o ethos, recorremos 

a Maingueneau (2015, p. 117) que define o gênero de discurso como um “dispositivo de 

comunicação sócio-historicamente definido”.  

Para a produção do discurso, é preciso considerar, segundo Maingueneau (2015), três cenas: 

cena englobante, cena genérica e cenografia (utilizada neste artigo como categoria de análise e 

anteriormente explicada), nas quais são construídos os discursos pelos sujeitos – enunciador e 

coenunciador. A cena englobante refere-se ao tipo de discurso; tudo circula em alguma esfera 

discursiva e engloba uma rede de gêneros; às vezes, o mesmo gênero se encaixa em cenas 

englobantes distintas, como a publicação de um discurso originalmente político em uma antologia 

de histórias.  

A cena genérica relaciona-se ao gênero de discurso e suscita expectativas, como: a) sua 

finalidade/função; b) os papéis que são mobilizados pelos parceiros, com direitos e deveres; c) um 

lugar apropriado para o seu sucesso; d) um espaço e tempo específicos, a periodicidade e 

singularidade das enunciações, duração previsível e o prazo de validade; e) o suporte que 

materializa o gênero que consiste no meio de transmissão ou arquivamento; f) uma composição 

(os elementos que o constituem); e g) recursos linguísticos (estilos linguísticos específicos, como 

o profissional ou o social). 

A partir dos elementos apresentados, será analisado a seguir o corpus desta pesquisa, 

levando em consideração a finalidade de revelar a constituição de ethé discursivos (Maingueneau, 

2020), da mesma forma que evidenciar os efeitos de sentidos possíveis por meio dos grafitos 

pornográficos.  

III. Da teoria à prática: a análise do corpus e os resultados dos artigos científicos 

Para desvendar os possíveis efeitos de sentido dos enunciados que constituem o corpus 

desta pesquisa, foram fotografados diferentes enunciados no ano de 2019, pelos pesquisadores 

deste artigo, na EFLCH/UNIFESP, campus Guarulhos. Os exemplos a serem analisados possuem 

suas próprias especificações, que implicam peculiaridades do próprio gênero grafito. O prédio em 

que as aulas são ministradas, de onde o corpus a seguir teve sua origem, é arquitetado por três 

andares: em cada andar há sete banheiros, sendo dois masculinos, dois femininos, dois banheiros 

para PCDs e um banheiro exclusivo para os servidores. Ambos grafitos foram fotografados em 

banheiros masculinos do prédio. 



 

Para chegar ao objetivo final – este é: constituir o ethos (ou os ethé) discursivo(s) dos 

sujeitos enunciadores – a análise desses enunciados pornográficos será respaldada pelas seguintes 

categorias de análise: multimodalidade (Dionisio, 2014), fórmulas discursivas (Krieg-Planque, 

2010) e cenografia (Maingueneau, 2015).  

No campus, e mais especificamente nos banheiros do prédio em que são ministradas as 

aulas, há o livre e recorrente trânsito de diferentes pessoas, sejam elas estudantes, professores, 

visitantes e funcionários. Consequentemente, o acesso aos enunciados pornográficos é livre a 

qualquer indivíduo que esteja no ambiente físico da universidade, tanto para a leitura quanto para 

a (re)produção e interação. 

3.1 Artigo 1 

Feita essas observações, partamos para a primeira análise:  

Figura 1: ENUNCIADO PORNOGRÁFICO 1 

 

Fonte: arquivo pessoal. 28 dez. 2019. Fotografia. 

A partir da perspectiva multimodal (Dionísio, 2014), é possível depreender os seguintes 

modos: foi utilizada para esta produção uma caneta esferográfica de cor azul; com ela foi escrito o 

enunciado “chupe sua mina”; também faz parte da enunciação a linha que a sublinha; a posição do 

texto que está na diagonal, em linha crescente da esquerda para a direita. Além desses modos, a 

produção pornográfica encontra-se numa parede, cuja cor é branca. 



 

A partir da identificação e descrição dos modos presentes no enunciado, valemo-nos dos 

conceitos de Chevalier e Gheerbrant (2020), que definem a cor azul (em nosso caso, da caneta 

esferográfica) como  

a mais profunda das cores: nele o olhar mergulha sem encontrar qualquer 

obstáculo, perdendo-se até o infinito [...] Uma superfície repassada de azul já não 

é mais uma superfície [...] Um ambiente azul acalma e tranquiliza (grifos do autor, 

p. 155-158) 

 A escolha ousada do autor da frase pela cor azul permite que confirmemos a objetividade e 

precisão em captar, ao mais rápido olhar à parede, a atenção do leitor ao enunciado. Toda atenção 

é voltada para a leitura analítica ao que se diz devido exclusivamente à cor escolhida. A partir da 

atenção do leitor, este pode (ou não) interagir com o enunciado, produzindo um novo enunciado 

em resposta ao grafito original.  

 Após escrever a frase na diagonal, é possível identificar a postulação e (re)afirmação do 

enunciado que foi lido anteriormente por meio da sublinha. É por meio dela (sublinha) que o 

enunciador exprime mais uma vez, com mais intensidade, o que já foi dito; a função dela é reforçar 

o que foi escrito com mais ênfase. O enunciado por si só rompe as regras de um texto escrito ao 

ser postulado na diagonal, este recurso é empregado para, mais uma vez, captar e manter a atenção 

do leitor ao enunciado.  

 Quanto ao suporte utilizado, a parede branca, para Chevalier e Gheerbrant (2020), 

representa “[o branco é] Absoluto – e não tendo outras variações a não ser aquelas que vão do fosco 

ao brilhante –, ele significa ora a ausência, ora a soma das cores [...] Solar, o branco torna-se 

símbolo da consciência diurna desabrochada, que morde a realidade” (grifos do autor, p. 190-192). 

Essa definição é precisa, na medida em que a ideia transcrita no branco representa o rompimento 

com um pensamento tradicional. Nesse sentido, por meio do background, é possível grifar ideias, 

provérbios e conselhos. A partir dos elementos apresentados, é possível defender que todos os 

modos revelam o conhecimento linguístico do enunciador, conscientemente ou não. 

A partir dos preceitos da fórmula discursiva (Krieg-Planque, 2010), analisa-se a construção 

desse enunciado a partir da conjugação do verbo chupa (imperativo – 2ª p. singular) com o pronome 

possessivo sua (3ª p. singular): este fato revela o ethos de um enunciador que não possui domínio 



 

sobre a língua portuguesa, ou competência linguística, pois utiliza o verbo na 2ª pessoa do singular 

e o pronome possessivo na 3ª pessoa do singular.  

Entretanto, é possível constatar, a partir da exigência do gênero grafito (que não determina 

a utilização da língua formal) um sujeito que adequa a sua linguagem ao contexto de enunciação. 

Logo, a imagem do sujeito enunciador mostra-se ambígua no que versa à competência 

linguística/discursiva. Há, ainda, o emprego da gíria mina, que, se substituída, caracteriza alguém 

do sexo feminino (mulher ou menina), utilização adequada a uma linguagem coloquial. Portanto, 

há o pressuposto de um enunciador-produtor do grafito em análise e não uma enunciadora 

(sobretudo pelo grafito estar localizado em um banheiro masculino do campus. 

Além disso, como já apresentado, as fórmulas, segundo Krieg-Planque (2010), 

materializam questões sociais e políticas, sendo, dessa forma, objetos de disputa e polêmica, logo, 

o emprego da frase - seja ela do contexto pornográfico, político ou ideológico - em uma parede do 

banheiro universitário (neste caso, o masculino), por si, é um objeto polêmico.  

O gênero trabalhado neste artigo possui suas próprias peculiaridades e para efetivamente 

haver a caracterização do gênero, antes de tratarmos da cenografia, é preciso respaldá-lo aos 

estudos dos modos de genericidade (MAINGUENEAU, 2015), em que o exemplo em análise se 

enquadra no tipo de gênero instituído do tipo 4. Isso significa que é um gênero autoral, mesmo não 

sendo registrada sua autoria (com uma assinatura, por exemplo), não possui compromisso com a 

língua formal, tampouco obedece à norma padrão; apresenta-se de maneira informal; enquadra-se 

na etiqueta do tipo conselho e é essa etiqueta que influencia diretamente na forma que o leitor 

interpretará o gênero (memória intertextual).  

Uma das tarefas efetivas que um enunciador precisa cumprir, segundo Maingueneau 

(2015), é justificar por meio de seu enunciado o quadro de enunciação, ou seja, apresentar as 

características que permitem a depreensão dessa ou daquela cenografia. A organização do tipo de 

cenografia, em nosso caso, é determinada no instante em que o enunciador escolhe a parede branca 

do banheiro masculino para registrar o grafito pornográfico, bem como os materiais para ser 

utilizado na produção. De modo a se apresentar pela modalidade exógena, pois permite outras 

cenas distintas, como o diálogo, por exemplo. Nota-se que há a necessidade de que o enunciador 

esteja sozinho no ato de produção, uma vez que pode sofrer retaliação de outros indivíduos que 

consideram a expressão da arte uma atitude marginal (salvo acompanhado por indivíduos que 

partilhem da mesma ideologia). 



 

A partir das categorias de análise, considerando o conceito de ethos discursivo 

(MAINGUENEAU, 2008, 2016, 2020), bem como que o mesmo “está crucialmente vinculado ao 

ato de enunciação” (2020. p. 12) e que a incorporação (adesão dos sujeitos ao universo apresentado 

pelo locutor) é um elemento fundamental para este exemplo em específico, já que “é decisivo nos 

gêneros de discurso em que os locutores têm de conquistar um público ainda não ganho para sua 

causa” (2020, p. 14), foi possível identificar os ethé a partir de suas três dimensões: categorial, 

experiencial e ideológica, como demonstraremos a seguir. 

Os ethé discursivos desse enunciado, em relação à dimensão categorial, são (ou podem ser): 

estudante, servidor e, ainda, visitante que desempenham a categoria de conselheiro e pixador. Para 

definir os ethé da dimensão experiencial, o enunciador se expressa por meio de um discurso curto 

e objetivo, convocando a imagem de um sujeito agressivo, indignado, mas ao mesmo tempo 

descolado. Ainda, o sujeito emite a imagem de popular e inovador, moderno, não apenas para 

demonstrar que é adepto à ideologia (dimensão ideológica), mas também para romper com o 

formato de relação tradicional e conservador que existe na sociedade entre um homem e uma 

mulher; dar-se ao enunciado o caráter universal: “chupe sua mina” evidencia, inclusive, a ideia de 

que é o papel do homem chupar a mulher.  

3.2 Artigo 2 

Iniciaremos a análise do segundo corpus na busca de compreender os ethé discursivos. 

Alguns enunciados pornográficos carregam em sua gênese a finalidade pornográfica, que 

implica na intenção pornográfica possível pelo coenuncidador, como mencionado por 

Maingueneau (2010). Os casos em que o coenunciador interage com a enunciação anteriormente 

produzida são fadados à produção, ainda que de maneira voluntária, de diálogos e interações 

parecidos com chats de aplicativos de mensagens instantâneas, como podemos observar no 

exemplo a seguir: 

Figura 2: ENUNCIADO PORNOGRÁFICO 2 



 

 

Fonte: arquivo pessoal. 28 dez. 2019. Fotografia. 

 Reproduzimos o texto, respeitando a distribuição topográfica original das frases: 

 “É TANTO LEITE 

 PORRA, GOZO, GALA 

 DERRAMADO 

 NAS PAREDES PINTADOS, 

 E EU, BEZERRO 

 SEDENTO, POR UMA 

 PICA DENTRO 

 MORRO DE SEDE.” 

 Resposta do interlocutor ao enunciador: 

 “— baixa o Hornet GAY Tem Pica Lá” 

Antes de iniciarmos a análise, é preciso deixar em evidência algumas observações em 

relação ao enunciado. Este foi fotografado em um dos banheiros masculinos do segundo andar e 

foi produzido em uma das paredes internas do banheiro; a hipótese principal, em um primeira 

leitura, é que seu produtor seja um sujeito que se relaciona com pessoas do mesmo sexo, 

confirmada a partir da referência ao aplicativo Hornet3. 

 
3
 O Hornet é um aplicativo de relacionamento, criado em 2011, com mais de 25 milhões de usuários em todo o mundo. 

O aplicativo é destinado principalmente ao público homossexual, nele é possível conhecer outros usuários do aplicativo 

próximos a você. Muito comum entre indivíduos que objetivam relacionar-se sexualmente sem qualquer vínculo 

matrimonial ou compromisso afetivo. O aplicativo possibilita a interação simultânea por meio de mensagens de texto 

e mídias fotográficas. 



 

O registro em evidência traz à tona algumas expressões de relações sexuais que são 

exclusivas do ato sexual e de cunho íntimo, mas que foram registradas na parede do banheiro. O 

primeiro enunciado é escrito em um estilo autoral literário, que em muito se assemelha a um poema, 

embora com algumas rimas pobres. Segundo Norma Goldstein (2005, p. 5), inversamente ao que 

ocorre com os textos comuns, ao analisar um texto literário é preciso considerar que em sua gênese 

efetiva-se a “seleção e a combinação de palavras (...) por um parentesco sonoro", sendo possível, 

portanto, empregar mais de um sentido ao discurso literário: “Daí a plussignificação do texto 

literário”.  

Nesse sentido, observamos alguns efeitos de sentido a partir de figuras de efeito sonoro 

(Goldstein, 2005, p. 50-52): “tanto/leite”, “gozo/gala”, “derramado/pintados” e “sedento/dentro” 

apresentam a aliteração, por repetir as mesmas consoantes (t-t; g-g; d-d e d-n-t), objetiva-se com 

este recurso linguístico intensificar ambiguidades sexuais, reproduzindo inúmeras vezes o mesmo 

sentido por meio do som em que se lê. A assonância está presente no poema, como podemos 

constatar nos seguintes versos:   

“É TANTO LEITE 

 PORRA, GOZO, GALA 

 DERRAMADO 

 NAS PAREDES PINTADOS, 

 E EU, BEZERRO 

 SEDENTO, POR UMA 

 PICA DENTRO 

 MORRO DE SEDE.” 

Seja na forma oral (A, E, EI, EU, I, O, ), seja na forma nasal (AN, EN), as vogais são 

predominantes na medida em que os versos apresentam o movimento do ato de gozar, este por sua 

vez é intensificado ao longo da produção 

Para Maingueneau (2010), os textos pornográficos permitem uma fuga momentânea, muitas 

vezes, para um universo paralelo, e objetivam fazer nascer no leitor participante, ativo, um 

profundo desejo de satisfação, prazer e sensação de liberdade. São por estes fatores que 

consideramos o grafito pornográfico integrante da paraliteratura. O autor francês atenta para a 

seriedade com que deve ser tratada a pornografia, visto que ela tem seus fortes impactos em 

despertar no leitor ativo e atuante fortes sentimentos sensoriais, suscitando o riso, o prazer e o gozo: 

“em vez de buscar suscitar o riso, que constitui um prazer substitutivo do gozo sexual, o texto 



 

pornográfico pretende desencadear diretamente uma excitação sexual. E isso tende a torná-lo 

radicalmente sério” (Maingueneau, 2010, p. 30) 

A representação do ato de ejacular e, mais especificamente, o esperma são representados 

pelos senguintes substântivos: “leite”, “porra”, “gozo” e “gala”. É possível estabeler uma relação 

entre discurso pornográfico e variação linguística, quando contatamos que “gala” e “porra”, por 

exemplo, são termos pornográficos utilizados frequentemente na região Nordeste do Brasil para 

também referir-se ao esperma; consequentemente “leite” e “gozo” são mais recorrentes nas regiões 

Sudeste e Sul do território nacional com a mesma finalidade. 

O animal “bezerro” (filhote recém nascido de uma vaca) é suscitado pelo autor com o 

objetivo de complementar o “leite” anteriormente citado, uma vez que um bezerro estaria faminto 

e seu alimento é originariamente o leite; mas em termo sexuais, o discurso do enunciador deixa 

explícito um de seus atos íntimos ou fetiches que seria ingerir esperma durante o ato sexual: “morro 

de sede”. 

O primeiro enunciado em análise, foi escrito com uma caneta esferográfica de cor vermelha, 

para Chevalier e Gheerbrant (2020) o vermelho 

É também a antiga lâmpada vermelha das casas de tolerância, o que poderia 

parecer contraditório, pois, ao invés de proibir, elas convidam; mas não o é, 

quando se considera que esse convite diz respeito à transgressão da mais profunda 

proibição da época em questão, a proibição lançada sobre as pulsões sexuais, a 

libido, os instintos passionais [...] O vermelho vivo, diurno, solar, centrífugo, 

incita à ação (grifos nossos, p. 1030-1031) 

Conclui-se, numa primeira análise, a importância da utilização da cor vermelha para a 

elaboração do grafito pornográfico. A significação desta cor carrega em sua gênese o ato 

revolucionário de satifazer-se sexualmente em períodos históricos conservadores; que 

determinavam às ações pessoais a necessidade de desenvolver um signo linguístico e físico (a 

lâmpada vermelha) para a compreenção coletiva de como, onde e quando seria legitimado o ato de 

fazer sexo. Sobretudo, a cor vermelha também abre margem para estabelecer relação com a 

sensualidade, a intensificação e a marginalidade do ato sexual. Em última instância, a perda da 

virgindade é registrada pelo sangue, que é, obviamente, vermelho.  



 

O enunciado estimula um diálogo, uma vez que se demonstra estar desesperado por sexo. 

Portanto, o leitor – ou coenunciador – o responde, transformando o que seria um pedido/desejo 

monologal em um diálogo.  

“— baixa o Hornet GAY Tem Pica Lá” 

Por meio do travessão utilizado, a cor da caneta esferográfica preta e o estilo de letra (letra 

de forma, assim como o estilo da letra do primeiro enunciador) que compõem a segunda produção, 

é possível afirmar que essas características são de outro sujeito e que, portanto, este interage como 

um conselheiro para o primeiro; apresenta-se uma atitude responsiva que estabelece uma relação 

dialógica. O leitor, e agora também coenunciador, sugere ao primeiro autor que faça o download 

de um aplicativo de relacionamento destinado ao público LGBTQI+, o Hornet, muito comum entre 

indivíduos que desejam praticar sexo sem compromisso de relacionamento. Ademais, expressa 

concordância com o que foi dito e, além disso, apresenta o ethos de conselheiro ao indicar os meios 

e as mídias adequados(as) para que seja realizada essa ou aquela ação expressada pelo enunciador.  

A fórmula discursiva é o elemento principal de análise para este corpus, porque a forma 

como o enunciador estabele a construção do grafito permite a depreensão de um enunciador do 

gênero masculino (além da fotografia ter sido tirada no banheiro masculino) e homossexual: 

E EU, BEZERRO 

 SEDENTO, POR UMA 

 PICA DENTRO 

 MORRO DE SEDE.” 

 “Pica” carrega o significado de pênis e todos os substantivos estão escritos no gênero 

masculino. 

A modalidade cenográfica dos dois exemplos é a exógena, levando em consideração que a 

situação de enunciação construída permite que haja uma interlocução, um diálogo. Além disso, o 

espaço privado tem como sua maior característica: o sigilo. Ambos grafitos pornográficos são 

categorizados, de acordo com Maingueneau (2015), pelo gênero instituído do tipo 4, logo, um 

gênero autoral que não carrega marcas de autoria, não obedece à norma padrão; é informal e 

enquadra-se na etiqueta de conselho. A cenografia é um dos elementos responsáveis por permitir 

duas vertentes na constituição de ethé discursivos, de um sujeito preconceituoso e/ou agressivo, é 

o que veremos mais adiante. 



 

Como resultado da interlocução produzida pelos enunciados, é admissível criar várias 

imagens de ambos enunciadores. Em primeiro lugar é possível identificar os ethé de desesperado, 

ansioso e agitado. O primeiro enunciador se posiciona como um interlocutor totalmente excitado 

por uma nova relação sexual, na qual seja possível estabelecer a realização dos fetiches descritos.  

O leitor que interage com o primeiro sujeito é munido de compreensão e benevolência, 

resolve por posicionar-se de uma maneira amigável e conselheira, fornecendo dicas de como esse 

enunciador poderá estar saciando seus desejos; mais uma vez o ethos de conselheiro é colocado à 

mostra por meio desta análise. Entretanto, o enunciatário ao expressar seu conselho não utiliza o 

vocativo adequadamente, de acordo com a norma padrão, produzindo um novo e revés efeito de 

sentido a sua resposta, além disso, ele emprega o verbo baixar no imperativo, o que permite o efeito 

de sentido de dar uma ordem a alguém. O ideal seria: “— Baixe o Hornet, GAY. Tem pica lá!”. 

3.3 Palavras finais: resultados preliminares 

Objetivamos suscitar no campo acadêmico e na sociedade algumas reflexões a respeito do 

discurso pornográfico. Sobretudo, pretendemos evidenciar, a partir dos resultados parciais desta 

pesquisa, os principais elementos multimodais e de construção de ethos (ou ethé) discursivo(s), 

assim como os possíveis efeitos de sentidos do grafito pornográfico de banheiros universitários, da 

EFLCH/UNIFESP, campus Guarulhos.  

Com a fundamentação teórica que alicerça esta pesquisa, foi possível colocar em prática a 

análise dos grafitos pornográficos por meio das seguintes categorias de análise elencadas: a 

multimodalidade (Dionisio, 2014), a cenografia (Maingueneau, 2015) e as fórmulas discursivas 

(Krieg-Planque, 2010). Com esses elementos, constatamos diferentes ethé discursivos 

(Maingueneau, 2020). A partir das análises, confirmaram-se as hipóteses descritas na introdução 

deste artigo (Primeiras palavras). 

Norteamos nossas considerações a partir dos seguintes objetivos: identificar a construção 

de ethé discursivos (Maingueneau, 2020) dos enunciadores pornográficos e verificar as 

apresentações dos diferentes efeitos de sentidos possíveis nestes enunciados. 

A constatação dos resultados preliminares permitiu as seguintes depreensões: se por um 

lado o coenunciador leva à construção de um ethos de sujeito discursivo benevolente e 

compreensivo, por outro lado, os recursos multimodais, semânticos e sintáticos possibilitam a 

constatação de um ethos discursivo de um sujeito preconceituoso, possibilitando a construção, 



 

inclusive, de ethos cuja imagem volta-se para ambiguidade. Logo, o tom em que se lê a resposta 

do coenunciador muda, e, o que antes era um conselho, torna-se um discurso de ódio, de um 

enunciador cujo preconceito é evidenciado ao delimitar o quê e onde o enunciador deve exercitar 

seu prazer sexual.  

  

IV. Participação do bolsista em eventos científicos e atividades acadêmicas 

  Filtra-se, portanto, atividades e eventos acadêmicos que solidificaram o processo 

investigativo e serviram para o desenvolvimento da pesquisa, desde seu pensamento coletivo junto 

ao orientador no ano de 2019: 

1. III Seminário Internacional de Retórica e no XI Colóquio do Grupo ERA. 2019. 

(Seminário). 

2. Discurso, multiletramentos: as metodologias ativas na era da educação 4.0. 2019. 

(Encontro). 

3. As relações entre Linguagem e Cognição. 2019. (Encontro). 

4. WEBINÁRIO AO VIVO: DISCURSO E SEXUALIDADE. 2020. (Outra). 

5. VI Congresso Acadêmico Unifesp Virtual 2020 - Ciência e Universidade: Transformações 

para a Sociedade. DAS PAREDES AO DISCURSO: O DISCURSO PORNOGRÁFICO E 

A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DE ENUNCIADORES EM 

BANHEIROS UNIVERSITÁRIOS. 2020. (Congresso). 

6. VI Congresso Acadêmico Unifesp Virtual 2020 - Ciência e Universidade: Transformações 

para a Sociedade. 2020. (Congresso). 

7. Seminários Abertos das Letras: pesquisa e ensino sobre gêneros discursivos sob a ótica da 

multimodalidade. 2020. (Exposição). 

8. Quartas Sociais 2020 - Sexualidade, violência e corporeidade. 2020. (Encontro). 

9. Os textos multimodais no ensino de Língua Portuguesa. 2020. (Encontro). 

10. Oficina de Leitura Ler o texto, ver a imagem a partir de À Mesa de Noëlle Châtelet. 2020. 

(Oficina). 

11. O eu e o outro na e pela materialidade linguística: Pragmática e Enunciação na trajetória 

acadêmica. 2020. (Seminário). 



 

12. LEEDiM: Discurso e pandemia - fase 2. 2020. (Outra). 

13. I Escola de Verão em Estudos Linguísticos - I EVEL: Mesa-redonda de encerramento com 

a Dra. Micaela Pafume Coelho, Dra. Érica Daniela de Araújo e Me. Layane Campos Soares. 

2020. (Exposição). 

14. I Escola de Verão em Estudos Linguísticos - I EVEL: Mesa-redonda: Teoria, descrição e 

análise linguística - com a Dra. Maria Virgínia Dias de Ávila, Dra. Fernanda Alvarenga 

Rezende e Me. Raphael Marco Oliveira Carneiro. 2020. (Exposição). 

15. I Escola de Verão em Estudos Linguísticos - I EVEL: Mesa-redonda: Linguagem, ensino e 

sociedade - com a Dra. Carla Regina Rachid Otavio Murad, Dra. Eliamar Godoi e Me. Lucas 

Araujo Chagas. 2020. (Exposição). 

16. I Escola de Verão em Estudos Linguísticos - I EVEL: Conferência II - Linguagem, discurso, 

sujeito - Dr. Sírio Possenti. 2020. (Exposição). 

17. I Escola de Verão em Estudos Linguísticos - I EVEL: Como Deus fala aos homens - com o 

Prof. Dr. Dominique Maingueneau. 2020. (Exposição). 

18. CONFERÊNCIA MULTIMODALIDADE E LINGUÍSTICA. 2020. (Encontro). 

19. A importância da pesquisa no processo de formação docente. 2020. (Outra). 

20. Participa como integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino, Discurso e 

Tecnologia (GEPEDTEC/UNIFESP). 2021. (Grupo de Pesquisa). 

21. I Congresso de Ensino de Linguagens - IFRJ. 2021. (Congresso). 

⮚ Lista das publicações 

Artigos em revistas científicas indexadas: 

1. Ambos artigos científicos estão em fase de revisão editorial e sendo preparados para 

publicação junto às revistas científicas Revista Discurso, Sociedade e Linguagem - DisSol 

e Revista Letras & Letras 

⮚ Trabalhos apresentados em conferências internacionais e nacionais: 

1. SILVA, L. H. F.. Das paredes ao discurso: a constituição do ethos discursivo. III Seminário 

Internacional de Retórica e no XI Colóquio do Grupo ERA. 2019. (Apresentação de 

Trabalho/Seminário). 

http://lattes.cnpq.br/2441613401240349


 

2. SILVA, L. H. F.. DAS PAREDES AO DISCURSO: o discurso pornográfico e a 

constituição do ethos discursivo de enunciadores em banheiros universitários. VI Congresso 

Acadêmico Unifesp. 2020. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

⮚ Organização de eventos: 

1. COSTA, L. A. ; EPIFANIO, N. S. A. S. ; SILVA, L. H. F. . Oficina de Leitura: Ler o texto, 

ver a imagem a partir de À Mesa, de Noëlle Châtelet. EFLCH/UNIFESP. 2020. (Oficina). 

⮚ Atividades de monitoria: 

1. Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 20. 

Fez parte da equipe de colaboradores do evento CONGRESSO ACADÊMICO UNIFESP 

VIRTUAL 2020 - CIÊNCIA E UNIVERSIDADE: TRANSFORMAÇÕES PARA A 

SOCIEDADE como Monitor, realizado em formato virtual, no período de 13/07/2020 a 

17/07/2020. 

⮚ Presença em defesas de Dissertação de Mestrado: 

1. Fabiana Silva de Paula Alcantara. O livro didático digital de língua portuguesa e os novos 

letramentos. 2020. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal de São Paulo. 

Orientador: Sandro Luis da Silva. 

2. Fernando Leandro de Souza. Os ethé discursivos da cenografia jurídica: uma análise da 

petição inicial, da contestação e da sentença. 2020. Dissertação (Mestrado em Letras) - 

Universidade Federal de São Paulo. Orientador: Sandro Luis da Silva. 

Referências 

BARBOSA, Gustavo. Grafitos de banheiro. São Paulo, Brasiliense, 1984. 

DIONISIO, Angela Paiva. Multimodalidade, Convenções Visuais e leitura. In: Multimodalidades 

e leituras: funcionamento cognitivo, recursos semióticos, convenções visuais. Recife: Pipa 

Comunicação, 2014. p. 42. 

http://lattes.cnpq.br/2441613401240349
http://lattes.cnpq.br/1268080118888867
http://lattes.cnpq.br/2521374565481904
http://lattes.cnpq.br/2441613401240349


 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, 

gestos, formas, figuras, cores, números. Trad. Vera da Costa e Silva. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2020. 

GOLDSTEIN, Norma. Versos, Sons, Ritmos. São Paulo: Ática, 13. ed., 2005. 

KRESS, G.; LEEUWEN, T. van Reding images: the grammar of visual design. London: 

Routledge, 1996.  

Krieg-Planque, A. A noção de “fórmula” em análise do discurso: quadro teórico e metodológico. 

Trad. Sírio Possenti e Luciana S. Salgado. São Paulo: Parábola, 2010. 

MAINGUENEAU, Dominique. Variações sobre o ethos. São Paulo: Parábola, 2020. 

MAINGUENEAU, Dominique. Retorno crítico sobre o ethos. In: BARONAS, ROBERTO Leiser; 

MESTI, Paula Camila; CARREON, Renata de Oliveira (Orgs.) Análise do discurso: entorno da 

problemática do ethos, do político e de discursos constituintes. Campinas: Pontes, 2016. p. 13-33. 

MAINGUENEAU, Dominique. Discurso e análise do discurso. Trad. Sírio Possenti. São Paulo: 

Parábola, 2015. 

MAINGUENEAU, Dominique. O discurso pornográfico. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

MAINGUENEAU, Dominique. A propósito do ethos. In: MOTTA, Raquel; SALGADO, Luciana. 

Ethos Discursivo. São Paulo: Contexto, 2008. p. 11-29. 

MORAES, Eliane Robert (org.). Antologia da poesia erótica brasileira. Cotia: Ateliê Editorial, 

2015. 

MORATO, E. M. Da noção de competência no campo da Lingüística. In: Inês SIGNORINI, I. 

(Org.) Situar a língua(gem). São Paulo: Parábola, 2008, p. 39-66. 

MOTTA, A. R.; SALGADO, L. S. (Org.). Fórmulas discursivas. São Paulo: Contexto, 2011. 

SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Petrópolis: Edições Loyola, 2010.  

 

 


