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RESUMO 

 

 

A AMEAÇA EM O ATENEU, DE RAUL POMPÉIA 

UM ENFOQUE DA GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

O objetivo desta pesquisa é examinar a linguagem da ameaça, na obra O Ateneu, 

de Raul Pompéia, sob o enfoque da Gramática Sistêmico-Funcional e suas 

ramificações, que abrangem a Linguística Crítica e a Avaliatividade. A obra enfoca a 

relação de poder de Aristarco, representando a escola, em relação ao aluno novato, 

Sérgio. Ao entrar em contato com algumas propostas teórico-metodológicas da 

Gramática Sistêmico-Funcional, surgiu-me a curiosidade de examinar na obra - que 

já analisara do ponto de vista da literatura no meu trabalho de Conclusão de Curso - 

as escolhas léxico-gramaticais feitas pelo autor para imprimir o cunho da ameaça 

que envolve o ambiente de O Ateneu. A ameaça, sociamente definida como tendo 

fortes elos ideológicos com avaliações de violência e controle por parte do 

ameaçador, têm, até recentemente, recebido pouca atenção nos meios acadêmicos. 

A teoria afirma que, enquanto se têm ligado formas violentas de comando a altos 

níveis de ameaça, as formas mitigadoras e implícitas são disfarçadas ou 

completamente mascaradas, criando uma compreensão incompleta do gênero. A 

análise de cunho crítico, apoia-se na Gramática Sistêmico-Funcional, enfocando o 

sistema da Transitividade e da Avaliatividade. A pesquisa visa a responder às 

perguntas: (a) Que escolhas léxico-gramaticais são feitas em O Ateneu, para 

expressar uma ameaça? (b) De que modo pode a Transitividade contribuir nessa 

expressão? (c) De que modo pode a Avaliatividade contribuir nessa expressão? Os 

resultados mostram que a ameaça em O Ateneu acontece, em geral, de maneira 

implícita, ou seja, por tokens de Atitude, e são perceptíveis ao leitor devido ao seu 

enquadre, que atribui coerência ao texto, e por meio da realização prosódica 

construída ao longo da narrativa. Nesse processo, Pompéia recorre à ironia, que, 

segundo a análise do discurso crítica, encoraja os leitores a se conscientizarem e 

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

 

Palavras-chave – Ameaça. Avaliatividade. Gramática Sistêmico-Funcional. 

Transitividade.  



viii 
 

ABSTRACT 

 

 

THE THREAT IN O ATENEU, BY RAUL POMPÉIA 

A STANDPOINT OF THE SYSTEMIC FUNCTIONAL GRAMMATIC 

 

The objective of this research is to evaluate the language of threat in the O Ateneu, 

by Raul Pompéia , from the standpoint of the Systemic Functional Grammar and its 

ramifications, covering Linguistics Criticism and Appraisal . The title focuses on the 

power relationship of Aristarco, representing the school, concerning the new student 

Sérgio. As I started studying some theoretical-methodology proposals of Systemic 

Functional Grammar, arose the curiosity to examine in the title – which I already had 

examined from the literature point of view in my Coursework – lexico-grammatical 

choices made by the author to emphasize the threat that involves the environment of 

the O Ateneu. The threat, socially defined as having strong ideological links with 

assessments of violence and control by the threatening, have, until recently, received 

little attention in academic circles. The theory states that, while there are violent ways 

of command linked to high levels of threat, mitigation and implicit forms are disguised 

or masked completely, creating an incomplete understanding of the genre. The 

critical analysis, relies on Systemic Functional Grammar, focusing on the system of 

Transitivity and Appraisal. The research aims to answer the questions: (a) which 

lexical- grammatical choices are made at the O Ateneu, to express a threat? (b) How 

can the Transitivity contribute to this expression? (c) How can the Appraisal 

contribute to this expression? The results show that the threat in O Ateneu, in 

general, happens implicitly, it means by attitude tokens, and they are perceptible to 

the reader due to its fit, which gives coherence to the text, and by performing the 

prosody throughout the narrative. In this process, Pompéia resorts to irony, that, 

according to critical discourse analysis, encourages readers to become aware and 

evaluate what would otherwise be accepted without question. 

 

Keywords – Threat. Appraisal. Systemic Functional Grammar. Transitivity.  
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A AMEAÇA EM O ATENEU, DE RAUL POMPÉIA 

UM ENFOQUE DA GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

 

1.     INTRODUÇÃO 

 

Meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)1, realizado na área de 

literatura, versou sobre o romance O Ateneu, de Raul Pompéia. Escolhi essa 

obra, dentre os clássicos da Literatura Brasileira, porque como diz Bosi, ela 

“[...]tematiza os escuros desvãos da memória em torno de ambientes, 

cenas, personagens, e molda as estruturas obtidas no nível da palavra 

descritiva, narrativa, dialogada” (BOSI, 1994, 184 p.). 

 O Ateneu enfoca, entre outros temas, o poder soberano e ameaçador 

do diretor Aristarco no interior do Ateneu, um internato. O diretor é uma figura 

temida e odiada pelos internos, mostrando-se inflexível quanto ao desempenho dos 

meninos, seja em relação às notas, seja em relação ao comportamento, baseando-

se, para isso, em geral, na assiduidade ao pagamento da mensalidade.  

Durante a pesquisa, nasceu-me a ideia de analisar, do ponto de vista 

linguístico, a questão da ameaça. Assim, entrei em contato com algumas propostas 

teóricas que me animaram a encetar a presente pesquisa.  

Gales (2011) trata da realização linguística da ameaça. Nas duas 

décadas passadas, diz ele, pesquisadores focalizaram intensamente os 

modos identificadores em que as avaliações interpessoais manifestam-se e 

funcionam por meio de vários registros (BIBER, 2006; BIBER; CONRAD, 1999 

apud GALES, 2011), gêneros (BEDNAREK, 2005 apud GALES, 2011) e variedade 

de línguas (FRIGINAL, 2009; PRECHT, 2003, apud GALES, 2011).  

 Nesse contexto, uma investigação baseada em corpus revelou que as 

ameaças são, na verdade, repletas de marcadores léxico-gramaticais de avaliação; 

porém esses elementos e suas correspondentes funções nem sempre estão em 

conformidade com aqueles tradicionalmente esperados em ameaças 

(GALES, 2010). O estudo de Gales revela que apenas 24% das ameaças em seu 

                                                      
1VALLEZI, Nanci de Souza. O Ateneu como microcosmo social. 2007. 68 f. Monografia (Conclusão de Curso). 
Centro de Extensão Universitária, São Paulo.  
Sob a orientação do professor Dr. Carlos Francisco de Morais. 
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corpus são, realmente, expressas em linguagem claramente insultante.  

 Além disso, Gales descobriu que a distribuição dos marcadores discursivos e 

suas funções correspondentes não se divide nitidamente ao longo de linhas de 

realização de ameaças - um achado também contrário às ideologias relatadas sobre 

o modo como a intenção do ameaçador se realiza linguisticamente. Dessa forma, 

continua o autor, enquanto se ligam formas violentas de comando, que fortalecem o 

papel do ameaçador a altos níveis de ameaça, as formas mitigadoras e fracas de 

ameaça são disfarçadas ou completamente mascaradas, criando uma compreensão 

incompleta do gênero. 

Esse fato pode ter importantes implicações para os que estudam e 

interpretam a avaliação em situações pragmáticas, em que o significado interpessoal 

é negociado entre duas partes socialmente situadas - especialmente entre o 

ameaçador e sua vítima. Assim, é essencial examinar empiricamente a linguagem 

da ameaça, mas não com base em impressões populares, no senso comum sobre a 

linguagem da ameaça (PRESTON, 2007). 

Segundo Martin e Rose (2003), os ameaçadores usam uma miríade de 

estratégias retóricas para expressar o significado interpessoal e efetivam avaliações 

que tanto fortalecem quanto enfraquecem o nível aparente da ameaça. As 

manifestações dessa avaliação, quando tomadas coletivamente e em contexto, 

fornecem um quadro mais holístico de como a ameaça é demonstrada, de como as 

relações interpessoais são negociadas e de como o significado é criado no ato do 

discurso. 

  Quanto à questão da avaliação, já dizia Du Bois que "uma das coisas mais 

importantes que fazemos com as palavras é a avaliação" (DU BOIS, 2007, 

139 p.). Quando vistos por meio de um texto, os índices de avaliação ou os 

modos pelos quais falantes e escritores demonstram linguisticamente sua 

atitude sobre uma pessoa ou proposição (BIBER et al, 1999), podem 

influenciar significativamente as emoções e as reações de uma audiência, 

bem como podem demonstrar o nível aparente de compromisso do 

avaliador em relação a um ato; além disso, elas servem para alinhar ou 

desalinhar (footing) (GOFFMAN, 1981) o avaliador com uma pessoa ou com 

uma proposição, ou, ainda, reproduzir e reforçar uma ideologia situada 

socialmente, assim tornando a avaliação um construto extremamente 

poderoso (BIBER, 2006; MARTIN; WHITE, 2005). 
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 Sobre essa questão, o que até mais recentemente tem sido omitido na análise 

do discurso é a semântica da avaliação – como os interlocutores estão sentindo, os 

julgamentos que eles fazem e o valor que eles põem em vários fenômenos de sua 

experiência (MARTIN, 2000). Martin enquadra-se na tradição da Gramática 

Sistêmico-Funcional, e chamou de Appraisal (doravante Avaliatividade), o sistema 

de escolhas usado para descrever essa área de significado potencial. Como 

veremos na análise da Avaliatividade, as expressões de ATITUDE - Afeto, 

Julgamento e Apreciação - realizadas implícita ou explicitamente - entram numa 

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

por si, torna-se avaliativo. 

 A propósito, diz Lemke (1998), os recursos léxico-gramaticais permitem 

expressar a atitude do falante não somente em relação ao interlocutor, mas também 

em relação ao conteúdo Ideacional de suas proposições e propostas. Ele chama de 

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

inclui: a coesão avaliativa, a propagação sintática, a avaliação projetiva, a avaliação 

prospectiva e retrospectiva, e sugere que esses significados avaliativos tenham um 

papel importante na análise do discurso da heteroglossia social e da identidade 

individual e coletiva.  

 Nesse contexto, recorremos também às propostas sobre coerência e à Teoria 

do Enquadre, segundo Bednarek (2005); ao conceito de ironia, de El Refaie (2005); 

à proposta sobre a "compreensão responsiva ativa", de Macken-Horarik (2003). 

 A coerência de um texto, segundo Bednarek (2005), é garantida pela 

aplicação de enquadres (estruturas mentais de conhecimento) ao discurso pelo 

ouvinte, esses enquadres captam as feições típicas de uma situação para garantir a 

coerência. Tipos diferentes de enquadres - com base em conhecimento linguístico e 

não-linguístico - funcionam na indução de coerência, mostrando que a coerência de 

textos re(construída) pelo ouvinte é o resultado de uma interação complexa entre 

esses enquadres. 

 Com relação à ironia, a linguagem da dissensão social não difere da 

linguagem usada para a expressão de fatos não necessariamente subversivos, 

afirma El Refaie (2005). O que dá à ironia seu 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. A ironia pode, assim, encorajar os 



15 
 

leitores a se conscientizarem e avaliarem algo que seria, de outro modo, aceito sem 

questionamento: assim, essa consciência não precisa inventar uma linguagem de 

dissensão completamente nova. Em se tratando da ironia na fala e na escrita, 

Burgers et al. (2012) investigam o modo como a ironia é usada em diferentes 

situações comunicativas na modalidade escrita. Em um estudo prévio, Burgers et al. 

compararam as diferentes definições de ironia e descobriram que essas definições 

concordavam em cinco pontos, que, assim, podem diferenciar a ironia da não-ironia. 

Sendo assim, a ironia deve: ser avaliativa; basear-se em incongruência entre o 

enunciado irônico e o cotexto ou  contexto, ser baseada em inversão da valência 

entre o literal e o significado pretendido, visar algum alvo e ser relevante para a 

situação comunicativa de algum modo (BURGERS et al., 2011).   

 Por fim, Macken-Horarik (2003) afirma que a maioria das narrativas escritas 

tem um tipo especial de instrucionalidade que é obrigatória sem ser abertamente 

moralizante.  E como será que os leitores absorvem os valores éticos que um texto 

transmite, mas não especifica? pergunta a autora. Ela apresenta, então, um 

enquadre - baseado na característica profundamente ‘endereçadora’ dos chamados 

textos monológicos (BAKHTIN,1935 [1981], 1953 [1986]) - para investigar “a 

compreensão responsiva ativa” da narração. Ela mostra como os recursos 

linguísticos para a construção de emoção e de ética são dispostos de maneira 

específica para cocriar complexos de significados de ordem superior, ou 

metarrelações, que posicionam os leitores a adotar atitudes específicas em relação 

aos personagens no decorrer de um texto. Essa questão liga-se com a realização 

prosódica da Avaliatividade, já que a metarrelação resulta da soma dos 

posicionamentos adotados pelo escritor. 

 O apoio da Linguística Crítica é importante para tratar dessa avaliação, em 

especial a implícita, que acontece no ato discursivo, e que tem como meta "a 

recuperação dos sentidos sociais expressos no discurso pela análise das estruturas 

linguísticas à luz dos contextos interacionais e sociais mais amplos" (FOWLER et al., 

1979, p.195-196). A Linguística Crítica, uma das correntes formadoras da Análise do 

Discurso Crítica, é uma abordagem que tenta casar um método de análise linguística 

e textual com uma teoria social da linguagem em processos políticos e ideológicos, 

recorrendo à teoria associada a Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen (2004)  

conhecida como Gramática Sistêmico-Funcional. 

O objetivo desta pesquisa é examinar, sob o enfoque da Linguística Crítica, 
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da Transitividade e da Avaliatividade, a linguagem da ameaça que percorre a obra O 

Ateneu, de Raul Pompéia. A pesquisa deverá responder às perguntas: (a) Que 

escolhas léxico-gramaticais são feitas em O Ateneu, para expressar uma ameaça? 

(b) De que modo pode a Transitividade contribuir nessa expressão? (c) De que 

modo pode a Avaliatividade contribuir nessa expressão?  

 Para a metodologia de análise, apoio-me na Gramática Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY 1994, 2004), cuja multifuncionalidade é essencial à análise do 

discurso, segundo Fairclough (1992). Também Fowler (1991) aponta o modelo 

funcional de Halliday como o melhor modo para se examinar a conexão entre a 

estrutura linguística e os valores sociais.  

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

ciência da língua, propiciando um olhar plural aos fatos do discurso. Lucram com 

isso tanto uma como a outra área de estudos; lucra mais ainda o pesquisador dos 

processos envolvidos na compreensão de um texto, que não mais poderá ser vista 

como uma atividade passiva, isenta de interação ativa por parte do leitor. 

 

 

1.1  Justificativa 

 

 A minha escolha pelo tema - a ameaça em O Ateneu - tem como meta 

contribuir para a conscientização dessa realidade, de que a ameaça acontece 

muitas vezes de forma camuflada e que não podemos como leitores fazer uma 

leitura ingênua.  

Creio que o estudo da linguagem velada ameaçadora também deve ser 

explicada para o discente, já que ela surge por meio de vários recursos retóricos, 

como veremos. Como diz Fowler (1991), qualquer coisa que é dita ou escrita sobre o 

mundo é articulada de uma posição ideologicamente particular: a língua não é uma 

janela límpida, mas um meio de refração e de estruturação e, como consequência, a 

visão do mundo resultante será necessariamente parcial.   

 A seguir, passo a tratar das teorias que apoiam a minha análise. Mas antes 

apresento alguns dados sobre Raul Pompéia e sobre sua obra O Ateneu. 
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1.2  Sobre Raul Pompéia 

 

Raul D’ Ávila Pompéia nasceu em Jacuecanga, município de Angra dos Reis, 

no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1863, filho de Antônio D’Ávila Pompéia e Rosa 

Teixeira Pompéia, ricos proprietários de uma fazenda de cana-de-açúcar. Era um 

menino rico e fechado. Aos dez anos de idade, Raul foi matriculado no Colégio 

Abílio, cujo diretor, segundo Torres (1972) era o respeitado pedagogo Dr. Abílio 

César Borges, que permaneceu até 1878. Seu pai, ao chegar às portas do internato, 

disse-lhe a famosa e profética frase que inicia o livro: “Vais encontrar o mundo; 

coragem para a luta!” (POMPÉIA, 1999, 11 p.).   

Aos dezessete anos, Pompéia publicou seu primeiro romance, Uma tragédia 

no Amazonas. Matriculou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 

em São Paulo, no ano de 1881. Participou ativamente do movimento abolicionista e 

marcou sua postura política no livro As joias da coroa de 1882, em que demonstrou 

sua adesão ao pensamento republicano. Em 1888, publicou em folhetim o romance 

O Ateneu, uma “Crônica de saudades”, segundo o próprio autor. Raul Pompéia foi 

nomeado professor de mitologia da Escola Nacional de Belas Artes e, 

posteriormente, diretor da Biblioteca Nacional.  

Pompéia envolveu-se em muitos confrontos e polêmicas. Segundo Torres 

(1972), houve até mesmo boatos de que o escritor fosse misógino. Nesse contexto, 

ao ver fracassarem suas tentativas de publicar um artigo para limpar sua honra e 

esclarecer esses boatos, teve agravado ainda mais seu estado psicológico. A 

hipersensibilidade do escritor, professor, jornalista e polemista, levou-o ao suicídio 

na noite de Natal de 1895, deixando apenas o seguinte bilhete para que a 

posteridade o julgasse com justiça: “À Notícia e ao Brasil, declaro que sou um 

homem de honra”. (CURVELLO, 1981, 7 p.). 

Alguns fatos específicos de sua biografia ajudam a esclarecer as situações 

que povoam o romance em questão. Segundo Curvello (1981), o pai de Raul 

Pompéia, o senhor Antônio, era autoritário e austero, tal qual Aristarco, o diretor do 

colégio Ateneu. O diretor, na verdade, representa seu próprio pai. Dessa forma, a 

crítica que o autor faz ao pai é feita de maneira indireta, segundo Mário de Andrade, 

citado por Pereira (1950). 

 Aristarco, figura temida por Sérgio, vai, ao longo da narrativa, perdendo sua 

força diante do menino, uma vez que este, ao identificar o comportamento nem 
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sempre louvável do diretor, em especial no tocante ao seu interesse referente ao 

pagamento da mensalidade dos alunos, ganha poder sobre Aristarco. O fim trágico 

do romance, com a destruição do Ateneu em um incêndio, o abandono pela mulher, 

que deixa o diretor  “[...] como um deus caipora, triste, sobre o desastre universal de 

sua obra.” (POMPÉIA, 1999, 155 p.), são colocados como sendo uma representação 

do sentimento de revolta e de vingança de Pompéia, aquilo que, não tendo podido 

realizar em vida, tomou forma na ficção (SOUZA, 2011, 18 p.).  

 

   

1.3 Sobre O Ateneu 

 

Em apenas três meses de trabalho intenso, Raul Pompéia escreveu O Ateneu 

para o jornal Gazeta de Notícias, em 1888, em forma de folhetim. Foi anunciado por 

um artigo como “obra vasada em moldes inteiramente modernos; sem intriga, de 

pura observação e fina crítica, passando pelas escabrosidades com a delicadeza e o 

fino tato de um artista” (PONTES, 1935, 190 p.)2. E, conforme o próprio jornal 

Gazeta de Notícias: “Não há no livro propriamente personagens reais, copiados in 

totum de um modelo único; mas não há fatos nem cenários de fantasia” 

(CURVELLO, 1981, 6 p.).  

Em seu caderno de notas íntimas, Raul Pompéia afirma: “Toda a composição 

artística é baseada numa recordação sentimental [...] O artista poderoso é o que 

melhor evoca a recordação [...]” (PONTES, 1935, 218 p.)3. O personagem Sérgio 

escreve suas memórias com apoio da ironia para tentar encontrar, na maturidade, 

uma autocompreensão da infância e as amargas experiências vividas no Ateneu, 

que lhe deixaram marcas profundas para o resto de sua vida. Assim, o narrador 

escreve: “Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos; 

como se a mesma incerteza hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido 

outrora [...]” (POMPÉIA, 1999, 11 p.).  

Raul Pompéia tece O Ateneu num momento em que a literatura procurava 

romper as barreiras dos conceitos formais, e, portanto, o romance é, em certos 

aspectos, moderno, segundo Perrone-Moisés (1988).  

                                                      
2 Artigo publicado no jornal Gazeta de Notícias na íntegra em Anexos. 
3 Outros textos do caderno de notas de Raul Pompéia encontram-se nos Anexos. 
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Ao escrever sua “Crônica de Saudades”, subtítulo que deu à obra, Pompéia 

utilizou-se do naturalismo (ANDRADE, 1972); do impressionismo (GOMES, 1958);  

do realismo (IVO, 1963); e do expressionismo, privilegiando o caricatural 

(PERRONE-MOISÉS, 1988).  

Para Mário de Andrade, O Ateneu representa “um dos aspectos mais altos do 

naturalismo brasileiro”, mostrando-se superior a outras obras naturalistas da época, 

já que representa exatamente a estética da sociedade, com seus vícios e instintos, 

com exageros e comparações zoomórficas, como o naturalismo propõe. (ANDRADE, 

1972, 184 p.). Assim, o trecho do livro selecionado para ilustrar o naturalismo na 

obra é uma reflexão de Sérgio durante a festa literária realizada no pátio do colégio: 

“[...] Quem nos dera a tonicidade letal de uma vasca. Trituramos a vida por igual 

como um osso; roemos o dia, pacientes, de rojo, sobre o ventre, como cães no pasto 

[...]”. (POMPÉIA, 1999, 76 p.). 

Concomitante ao naturalismo, percebe-se o realismo permeando a obra por 

meio do exagero analítico; o pessimismo fundado na própria natureza do homem e 

não só pela convivência social; a primazia pela linguagem, que na obra, ganha um 

valor muito maior que o de simples instrumento para narração, como menciona Ivo 

(1963). E, ainda, a subversão da ótica romântica, segundo a qual a infância é 

sinônimo de felicidade inocente, tema este tratado no seguinte trecho: “[...] Cada 

rosto amável daquela infância era a máscara de uma falsidade, o prospecto de uma 

traição. Vestia-se ali de pureza a malícia corruptora, a ambição grosseira [...]”. 

(POMPÉIA, 1999, 98 p.). 

O impressionismo apresenta-se em O Ateneu nas fabulosas descrições 

visuais que prevalecem durante toda a obra. Conforme Gomes (1958), a vocação de 

Raul Pompéia para as artes plásticas exerce influência marcante na obra, 

pincelando descrições de cenário, alunos, situações e paisagens. Como na 

passagem em que Sérgio recorda Ema: “[...] Mostrava-me a mão, recortada em puro 

jaspe, unhas de rosa, como pétalas incrustadas [...]” (POMPÉIA, 1999, 123 p.).  

Ao descrever as personagens, Pompéia utiliza-se, principalmente, do estilo 

caricatural, segundo Perrone-Moisés (1988); o autor usa mais o lápis do caricaturista 

do que a pena do realista. É curioso notar que, com exceção de Dª. Ema, Egbert e, 

em parte, Bento Alves e o professor Cláudio, as demais personagens possuem 

traços de extrema deformação; são descritas como criaturas grotescas; contudo, 

não se trata do grotesco puro, mas quase sempre, construído pela duplicidade. 
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Apesar de bela, Ângela é corresponsável por um crime; Ribas é dotado de uma voz 

divina, mas sua aparência é horrível; Aristarco mostra, em princípio, nobres 

preocupações pedagógicas, porém é, antes de tudo, um empresário frio. No caderno 

de notas do autor, é possível encontrar a caricatura que ele mesmo produziu de 

Aristarco.4 (PONTES, 1935, 192 p.). 

Como o próprio Pompéia salientou : 

 

O romance é um arcabouço dramático, em que o autor ao mesmo tempo 
que tem de animar as personagens, deve ser o cenógrafo, o marcador, o 
ensaiador, o contra-regras e o anotador das atitudes dos figurantes...Para 
cada um desses deveres do romancista, há um gênero especial de estilo. O 
romance não pode ser uniforme em estilo (PONTES, 1935, 327 p.). 
 

 

Diante desse “mosaico de estilos”, entende-se que a obra possibilita muitos 

meios de abordagem. A biografia de Raul Pompéia diz que ele foi escritor, jornalista, 

“misógino”, suicida..., mas acima de tudo, foi artista. Talvez se possa atribuir a essa 

complexa personalidade que transpassa O Ateneu, o fato de a obra não se encaixar 

em uma única classificação literária. 

Nas palavras do autor: 

 

Para que a obra de arte seja completa, é preciso que, na enumeração 
literária das notas de análise, existam os parênteses da personalidade do 
escritor, manifestados pelo modo especial de sentir e pelo processo original 
de dizer – a eloquência própria. São os parênteses de personalidade, nos 
momentos dramáticos da narração, ou nos trechos do pitoresco descritivo, 
que constituem a vida das páginas de estilo (BOSI, 2003, 82 p.). 

 

 

Partindo do pressuposto que O Ateneu é um clássico, como o dicionário 

Aurélio define o termo: “da mais alta qualidade; modelar; exemplar; cujo valor foi 

posto à prova do tempo”; e que Sérgio representa Raul Pompéia menino, pessoa 

real, mas analisado por Pompéia adulto, com uma visão mais ampla e crítica dos 

fatos passados no internato, como diz Perrone-Moisés (1988), é de se esperar que 

seja possível fazer um paralelo com pessoas reais de hoje também. Há no colégio 

um aluno interno invisível que observa tudo; esse aluno é o leitor, é todo o leitor 

atento ao que a obra diz. A adolescência colegial é um drama vivido por todos e, vez 

                                                      
4Veja caricatura em Anexos. 
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por outra, qualquer um pode tomar uma passagem de O Ateneu como sua Crônica 

de saudades. 

 

 

1.4   Contexto sócio-histórico de O Ateneu 

 

O ano que antecede a publicação de O Ateneu no Rio de Janeiro não foi 

muito promissor, segundo registros dos jornais da época. Foi um ano de crise no 

Império, em especial, pela safra reduzida de café que resultou em abalo financeiro 

para o Estado. Desde 1855, clamava-se por uma reforma política e administrativa. 

A dívida interna e externa do país, em 1886, podia ser avaliada em mais de 

um milhão de contos de réis, conforme o jornal L’Etoile Du Sud citado por Renault 

(1982, 205 p.). A explicação dada para essa pobreza nacional, segundo Aristides 

Lobo é, entre outras, a falta de indústrias e o trabalho sem remuneração. Acreditava-

se que a emancipação gradual dos escravos prolongava a crise. Sendo assim, 

começaram as discussões sobre o fim do trabalho escravo. João Alfredo Correia de 

Oliveira e Antônio Prado apresentaram o projeto de lei da abolição da escravatura e, 

em 13 de maio de 1888, a Princesa Imperial assinou a lei da extinção da escravidão 

(RENAULT, 1982). 

Com relação à educação, conforme dados extraídos do The Rio News, a 

situação do ensino no Império não era lisonjeira. As reformas propostas para o 

ensino morreram com os atos que as criaram. O custo dos colégios particulares era 

muito alto e a qualidade podia-se questionar já que o grande colégio interno da 

época, o Colégio Abílio, em que o próprio Raul Pompéia estudou e, segundo dados 

biográficos, baseou-se para escrever O Ateneu, foi fechado por impor penas 

corporais a um aluno (RENAULT, 1982, 217 p.). 

 Falando da sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, a partir da chegada 

da Família Imperial, a sociedade se transformou. Imperavam costumes rígidos e 

patriarcais. Os homens cuidavam dos negócios, enquanto que as mulheres tratavam 

dos assuntos domésticos e saíam apenas com o marido; o casamento dos filhos era 

decidido pelos pais e a família frequentava a igreja (CUNHA, 1970). 
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1.5  Resumo dos capítulos de O Ateneu 

 

 A obra O Ateneu é dividida em doze capítulos distintos, visto que um não 

interfere no outro. Sérgio adulto é o narrador-personagem de suas memórias: um 

misto de narrativa das lembranças no internato e de comentários de um homem 

maduro que busca a autocompreensão de sua infância. 

1º. capítulo: Apresentação do Ateneu, um colégio interno, a Sérgio. Seu pai 

que lá havia estudado, escolhera-o para seu filho. Sérgio tem o primeiro contato com 

Aristarco Argolo de Ramos, o diretor do internato, que lhe apresentará um mundo 

novo, cheio de moralidades e regras. O menino, de onze anos, sente-se empolgado 

e, ao mesmo tempo, receoso com a oportunidade de sair do seio da família e ficar 

sob a supervisão de Aristarco e em fazer amizade com os meninos do Ateneu. É dia 

de festa no colégio, e Sérgio fica deslumbrado com o desfile dos alunos, a 

organização, os discursos dos professores e do diretor, a estrutura do colégio com 

suas quarenta janelas.  

2º. capítulo: Começam as aulas. Aristarco mostra as dependências do colégio 

e deixa bem claro para Sérgio que, se ele seguir as regras do internato, tudo ficará 

bem, ele o terá como um pai. Sérgio conhece Rebelo, que o aconselha a não admitir 

protetores, meninos maiores que protegem os menores em troca de favores sexuais; 

Franco, o bode expiatório do colégio; Barbalho, “o endemoniado caolho”, que o 

oprime desde o primeiro contato, com palavras e esbarrões. Enfim, já no segundo 

capítulo, Sérgio percebe que sua vida no Ateneu não será fácil, pois tudo lhe parece 

ameaçador: as punições de Aristarco, a intimidação dos colegas (bullying). 

3º. capítulo: Trata do episódio da “natação”, como é chamado no Ateneu o 

momento do banho dos internos. Sérgio é tragado para o fundo das águas escuras, 

sendo salvo por Sanches, um menino mais velho, que até pode ter sido o autor da 

maldade. Sanches torna-se o protetor e o tutor do menino: protege-o e ensina-lhe as 

matérias. Com a aproximação física dele, Sérgio sente que sua virtude está 

ameaçada e decide estudar sozinho. 

4º. capítulo: Sérgio não é mais um aluno aplicado. Por outro lado, preocupado 

com sua religiosidade, torna-se devoto de Santa Rosália. Alia-se a Franco e juntos 

aplicam um castigo aos colegas. Apesar de serem castigados, Sério passa de 

ameaçado a ameaçador.  



23 
 

5º. capítulo: Sérgio alinha-se com Barreto, que lhe mostra o lado obscuro da 

eligiosidade, explicando-lhe que uma mulher representa o próprio demônio. Nesse 

contexto, ocorre um assassinato no colégio, provocado por Ângela, uma funcionária 

que se relacionava com dois homens, e um deles mata o rival. 

6º. capítulo: Interessado em literatura, Sérgio frequenta a biblioteca do 

internato e aproxima-se de Bento Alves, que lhe faz indicações de leitura. Malheiro, 

um rapaz mais velho, insinua um caso entre Sérgio e Bento. Este recebe o 

comentário com indignação e, decidindo limpar sua honra, luta contra Malheiro, que 

é derrotado; Sérgio, ao sentir-se ameaçado pelos comentários dos outros alunos, 

entrega-se ao desespero e sofre de longe pelo amigo. 

7º. capítulo: Descrição dos bastidores do colégio, envolvendo fatos não 

previstos no código: violência, apostas, pornografia. Sem a boa influência de Bento, 

Sérgio envolve-se em uma briga com Rômulo, perde os sentidos e acorda mais 

tarde, ferido, sob uma escada, mas mostra que não mais aceita pacificamente as 

ameaças dos mais velhos. 

8º. capítulo: Inicia-se o segundo ano para Sérgio no Ateneu; briga com Bento 

Alves, e ao se explicar com Aristarco, exalta-se e grita com o diretor, puxando-lhe o 

bigode. Sérgio não é expulso, já que ninguém presenciou a briga, e seu pai paga 

pontualmente as mensalidades.  

9º. capítulo: Egbert torna-se amigo de Sérgio, em um relacionamento 

equilibrado, em que um não deve favores ao outro. Sérgio reencontra dona Ema, 

esposa de Aristarco, e a compara à sua mãe. 

10º. capítulo: Sérgio passa para a terceira classe e muda-se de quarto. Seus 

colegas de classe desrespeitam o código escolar e, assim, Sérgio aproveita-se da 

situação para vingar-se de Rômulo. 

11º. capítulo: Franco morre, devido a castigos excessivos. Somente Sérgio 

sente sua morte. O Ateneu está em festa, com a presença da nata da sociedade 

carioca, incluindo até a princesa real. Aristarco recebe um busto seu como 

homenagem dos alunos. 

12º. capítulo: Desfecho surpreendente. Sérgio adoece e recebe cuidados 

maternais de dona Ema. Durante o período de férias, seus pais vão para a Europa e 

deixam-no aos cuidados de Aristarco e sua esposa. Há um incêndio no internato, 

Aristarco perde tudo e é abandonado pela mulher. O incêndio fora provocado por 

Américo, um aluno recém-chegado, que não queria permanecer na instituição.   
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2.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

Este capítulo apresenta as teorias que embasarão a análise proposta. 

Inicialmente apresento uma visão geral da Linguística Crítica (FOWLER, 1991), 

seguida da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994; 2004), teoria indicada 

pelos teóricos da análise crítica como a mais indicada para relacionar a 

macroestrutura dos fatos sociais com a microestrutura das escolhas léxico-

gramaticais; finalmente, trato da Avaliatividade (MARTIN, 2000), uma ampliação da 

metafunção Interpessoal da teoria sistêmico-funcional, complementada pela 

proposta da propagação avaliativa (LEMKE, 1998). Completando, apresento as 

propostas sobre coerência textual (BEDNAREK, 2005); ironia (EL REFAIE, 2005; 

BURGERS ET AL., 2012) e "compreensão responsiva ativa" (MACKEN-HORARIK, 

2003). 

 

 

2.1  A Linguística Crítica 

 

A análise do discurso crítica (ADC) é, segundo Fairclough (1992b), uma 

orientação no estudo da língua que associa a análise do texto linguístico a uma 

teoria social do funcionamento da língua. Embora Voloshinov (1973) tenha 

estabelecido os princípios para uma análise crítica, e Firth tenha sugerido, em 1935, 

que a língua não só é um modo de uma pessoa se comportar, mas também de fazer 

os outros se comportarem, foi somente na década passada que a orientação crítica 

começou a se impor.  

 A abordagem crítica inclui a Linguística Crítica, de Fowler et al. (1979, 1991), 

o trabalho de Fairclough sobre linguagem e poder (1989, 1992a, 1992b), a 

abordagem da análise do discurso desenvolvida por Pêcheux (1982), estudos 

culturais desenvolvidos mais recentemente (SCANELL, 1991) e os trabalhos sobre 

linguagem e gênero (CAMERON, 1985, 1990, CALDAS-COUTHARD E 

COUTHARD, 1996, entre outros).  

 O ponto teórico principal na análise de Fowler é 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 em expressão 



25 
 

trazem distinções ideológicas (e assim diferenças de representação). 

 A análise crítica está interessada no questionamento das relações entre 

signo, significado e o contexto socio-histórico, que governam a estrutura semiótica 

do discurso, usando um tipo de análise linguística. Ela procura, estudando detalhes 

da estrutura linguística 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'. Não é um procedimento que automaticamente produz uma interpretação 

'objetiva'.  

 Os analistas críticos adotam a metodologia oferecida pela Gramática 

Sistêmico-Funcional, de Halliday e seus colaboradores, devido ao seu caráter 

multifuncional, envolvendo o enunciado com três significados simultâneos: 

informando, relacionando os interlocutores e organizando esses significados por 

meio de escolhas feitas no sistema léxico-gramatical de uma língua. Assim, 

apresentamos a seguir as linhas básicas dessa teoria. 

 

 

2.2  A Gramática Sistêmico-Funcional  

 

A Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) é uma teoria iniciada por Halliday 

(veja Halliday, 1994), linguista britânico, radicado há muitos anos na Austrália. 

Segundo essa teoria, a linguagem é formada por muitos sistemas, cada um 

representando um tipo de escolha de sentido (geralmente inconsciente) feito pelos 

falantes (daí o nome ‘sistêmico’); além disso, essas escolhas servem para os 

falantes realizarem coisas com a língua (daí o nome ‘funcional’). 

Assim, a língua é entendida como uma "rede de opções entrelaçadas" 

(Halliday, 1994, xiv p.) pela GSF, uma gramática do significado; a GSF vê a língua 

como um sistema de significados realizados por meio de funções, que se realizam 

pelo rico recurso de opções gramaticais selecionadas pelo usuário da língua. Essas 

escolhas são descritas em termos funcionais para que sejam significativas 

semântica e pragmaticamente.  

As funções da gramática, de acordo com Halliday, abrangem três sistemas de 

metafunções interrelacionados: o Textual, o Interpessoal e o Ideacional. Essas 

metafunções referem-se à estruturação e à apresentação da informação; à 
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expressão das interações; e à incorporação de tipos de experiência, percepção e 

consciência na língua.  

As metafunções agem juntas: cada palavra que dizemos realiza as três 

metafunções. Em sendo assim, tudo que expressamos linguisticamente quer dizer, 

simultaneamente, três coisas: alguma coisa (Ideacional) dita a alguém (Interpessoal) 

de algum modo (Textual). Voltando a enfocar as metafunções, a sua atuação 

simultânea  é possível, diz Halliday (1994), porque a língua possui um nível 

intermediário de codificação: a léxico-gramática. É este nível que possibilita à língua 

construir três significados concomitantes, e eles entram no texto por meio das 

orações. Daí porque Halliday dizer que a descrição gramatical é essencial à análise 

textual. 

Veja como o exemplo: 'Felizmente, Maria tratou do assunto na sala.’, seria 

analisado nessas metafunções: 

 

Quadro 1: As três metafunções 

METAFUNÇÕES Felizmente Maria trat- -ou do assunto na sala 
 
Ideacional ------ Ator processo 

material  
------- Meta Circunstância 

 
Interpessoal Mood Resíduo Mood Resíduo 

Finito 
Modalidade 

Sujeito Predicador Finito/ 
Tempo 

Complemento Adj. adverbial 

 
Textual Tema Rema 
 Fonte: HALLIDAY (1994) 

 

 

Em relação à metafunção Ideacional, o verbo ‘tratar’ expressa um processo e 

circunstância de tempo. Esses elementos representam a Transitividade da oração. 

Em relação à metafunção Textual, ‘Maria’ realiza o Tema da frase e o restante, o 

Rema. O Tema é o ponto de partida da mensagem e indica uma posição importante 

na frase, ajudando a estruturar o discurso e a dar proeminência aos elementos que o 

compõem. Em relação à metafunção Interpessoal, é uma sentença declarativa, na 

qual o Mood é realizado pelo Sujeito ‘Maria’, e pelo Finito: (i) pela terminação ‘-ou’ 

(flexão do pretérito perfeito); (ii) pela Modalização 'felizmente'. O restante da frase 

forma o Resíduo.  

 A GSF explica o modo como os significados são construídos nas interações 

linguísticas do dia a dia, e por isso leva em conta o contexto cultural e social em que 
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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. Língua e contexto estão 

interrelacionados, tanto que, sem um contexto, não somos capazes, em geral, de 

dizer que significado está sendo construído. Portanto, ao fazermos perguntas 

funcionais, não é suficiente enfocarmos somente a língua, mas a língua usada em 

um contexto. Mas quais das feições desse contexto afetam o uso da língua? Para 

responder a essa questão, os sistemicistas lançam mão de dois conceitos: Gênero 

(contexto cultural) e Registro (contexto situacional).  

 O Gênero representa os processos sociais em estágios orientados para uma 

finalidade de uma dada cultura, tais como uma narrativa, uma anedota, uma 

reportagem, um relato, um procedimento, etc., e, por isso, são em geral rotulados de 

contexto de cultura. O Registro, por outro lado, refere-se ao contexto de situação 

(MARTIN, 1992). Na GSF, o Registro é organizado pelas três variáveis contextuais: 

Campo (assunto), Relações (status dos interactantes) e Modo organização do 

texto). Essas três variáveis contextuais de Registro são, por sua vez, organizadas 

pelas metafunções da linguagem (HALLIDAY, 1978).  

 Há também um terceiro contexto  o ideológico, que mais recentemente tem 

sido abordado pela GSF.  A ideologia ocupa um nível superior de contexto, 

referindo-se a posições de poder, a vieses políticos e a suposições sobre valores, 

tendências e perspectivas que os interlocutores trazem para seus textos, e tem 

chamado a atenção dos sistemicistas, na medida em que, em qualquer Registro, em 

qualquer Gênero, o uso da língua será sempre influenciado pela nossa posição 

ideológica. A análise dos aspectos ideológicos tem sido feita, dentre outros, pela 

Linguística Crítica (FOWLER, 1991), com apoio da GSF. 

A visão funcional da GSF das escolhas linguísticas como índices de 

significados cruza com a Análise do Discurso Crítica: ambas são guiadas pela 

suposição subjacente de que as formas linguísticas e as escolhas expressam 

significados ideológicos. A GSF oferece um instrumento analítico específico para o 

exame sistemático das relações de poder no texto bem como das motivações, 

propósitos, suposições e interesse dos produtores do texto.  

 

 

2.2.1  A Metafunção Ideacional 
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 A Metafunção Ideacional conta com o sistema da Transitividade, que 

compreende, segundo Halliday (1994) três “papéis” importantes para identificar a 

transitividade: os Processos (verbos); os Participantes (os casos ligados à 

predicação verbal) e as Circunstâncias. Dessa forma, analisamos os papéis sempre 

levando em conta “quem faz o quê”, “a quem faz” e “em que circunstância”. 

 Os Processos são em número de seis, cada um deles associando-se a 

Participantes específicos, determinados pela predicação verbal. Halliday ainda 

sugere a classificação dos Processos, conforme representem ações, eventos, 

estados da mente ou estados de ser. Material, Mental e Relacional são os três 

tipos principais no sistema da Transitividade do inglês, referindo-se respectivamente 

a ações ou eventos do mundo externo, à experiência interna da consciência e aos 

Processos que classificam e identificam. Nos limites entre esses, estão os 

Processos: Comportamental (que representam manifestações de atividades 

internas), Verbal (relações simbólicas construídas na consciência humana e em 

estados fisiológicos) e Existencial (relacionados à existência). Veja, a seguir, os 

Processos com seus Participantes e as Circunstâncias: 

 

1.  Processos Materiais - Respondem à pergunta "O que fez?". Vamos 

exemplificar com o Processo dar e os Participantes a ele agregados, além da 

Circunstância:  

 

  João    deu   os livros   ao amigo    ontem. 
              Ator   Material        Meta         Beneficiário    Circunstância 

        

 2.  Processos Mentais - São os processos de sentir, da afeição e da cognição, 

como ver, ouvir, gostar, amar, pensar, saber. O Processo Mental envolve pelo 

menos um participante humano; mesmo quando se trata de ente inanimado, o 

Experienciador recebe um grau de ‘humanidade’ (e.g. Nosso carro não gostava de 

tempo frio). 

 

      João          pensou     em sua mãe. 
                    Experienciador         Mental             Fenômeno 

  

3.  Processos Relacionais - Os Processos Relacionais são ser, estar e ter. Tais 

Processos estabelecem uma relação entre dois conceitos e a função deles é 
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somente sinalizar a existência da relação, ocorrendo sempre um só Participante no 

‘mundo real’.  

 
    João     é           bom.     /   João      está       em casa. /  João     tem      um gato.      
  Portador   Relacional    Atributo        Portador   Relacional       Atributo        Portador  Relacional         Atributo 

 

4.  Processos verbais: são os verbos da comunicação, que expressam o dizer, 

falar, contar, perguntar. Seus Participantes obrigatórios são: o Dizente, quem diz 

algo e a Verbiagem, o que foi dito, além de outros opcionais: 

 

  João   falou  sobre a questão    ao amigo.  
                    Dizente   Verbal           Verbiagem                 Receptor 

  

5.  Processos existenciais: são os representantes de algo que existe. 

Apresentam apenas um Participante: o Existente: 

 

  Há           mais coisas       sobre o João, que não sabemos. 
                    Existencial         Existente 

 

6.  Processos comportamentais: são uma categoria de Processos que se 

referem às ações físicas que refletem estados mentais: gargalhar, chorar, soluçar, 

franzir etc. 

  João             soluçou         ao ouvir o Hino Nacional.  
                        Comportante        Comportamental 
 

 

O terceiro componente da Transitividade são as Circunstâncias, que podem 

ser, entre outros, de: 

 

 (i)  Extensão: Nadou quatro quilômetros. 

 (ii)  Causa: Não fui ao trabalho por causa da chuva. 

 (iii)  Localização (tempo e lugar): Pedro acordou às sete horas. 

 

No presente trabalho, analisarei, em relação à Transitividade, os Processos, 

os Participantes e as Circunstâncias que forem essenciais para responder às 

perguntas de pesquisa, sendo assim, não serão analisados todos os Processos. As 

classificações dos Processos e seus detalhes estão no Anexo E. 

  



30 
 

2.2.2  A Metafunção Interpessoal 

 

 Vamos nos estender mais na consideração da metafunção Interpessoal, já 

que ela terá papel mais acentuado em nossas análises. Segundo Halliday, a oração 

está organizada como um evento interativo, envolvendo falante (ou escritor), e 

audiência. Os tipos fundamentais de papel de fala são apenas dois: (i) dar, e (ii) 

pedir. O falante ou está dando ou está pedindo algo para o ouvinte (uma 

informação, por exemplo). Juntamente com essa distinção básica está uma outra 

distinção, igualmente fundamental, que se relaciona com a natureza do produto que 

está sendo permutado: (a) bens e serviços ou (b) informação.  

 Thompson e Thetela (1995), porém, julgam necessária uma distinção no 

interior da metafunção Interpessoal, já que, Halliday postula a modalidade como 

sendo envolvida pelo modo (mood); quando esses elementos têm, segundo os 

autores, funções distintas no enunciado: (i) pessoal, ou o posicionamento pessoal do 

escritor (modalidade) e (ii) interacional, a interação entre escritor e leitor (modo), 

respectivamente.  

 Martin (2000) também acrescenta categorizações à Metafunção Interpessoal, 

pois, segundo ele, a interação envolve mais que uma simples troca de bens e 

serviços ou de informação; envolve também, Afeto, Julgamento ou Apreciação, isto 

é, respectivamente, como as pessoas estão se sentindo, como elas julgam os 

semelhantes ou como elas apreciam um objeto. Assim, Martin e seus colaboradores 

desenvolveram um sistema reticular de descrições de opções semânticas para 

avaliar pessoas, coisas e fenômenos, e adotaram o termo Appraisal (Avaliatividade) 

para esse sistema. 

 Já que a terceira metafunção, a Textual, não será investigada em minha 

análise, farei apenas uma breve explanação sobre esta parte da teoria.  A 

metafunção Textual trata do domínio da quarta ordem5 – o domínio do significado. 

Especificamente, ela constrói os significados Ideacionais e Interpessoais, para que a 

informação possa ser compartilhada pelo falante e seu interlocutor, proporcionando 

os recursos para guiar a permuta dos significados no texto. Podemos falar em guia 

do ponto de vista do ouvinte (que é ‘projetado’ pelo falante nas suas escolhas 

textuais). Assim, as condições textuais, tais como, tematicidade, novidade, 

                                                      
5 Quatro domínios: físico, biológico, social e semiótico. 
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continuidade, contraste e recuperabilidade são designadas por sistemas textuais. 

Tema, foco informacional, elipse-substituição e referência fazem contribuições 

complementares, guiando os ouvintes no processo de construir sistemas instanciais 

a partir do texto.  

 

 

2.3  A Avaliatividade (Appraisal) 

 

A Avaliatividade é o rótulo para uma coleção de recursos semânticos para 

negociar emoções, julgamento e apreciação. Incluem recursos graduáveis para a 

avaliação de pessoas, lugares e coisas de nossa experiência (Atitude), para ajustar 

nosso compromisso com o que avaliamos (Compromisso) e para aumentar ou 

abaixar a avaliação (Graduação).  

 Martin (2000) descreve a Atitude em termos de três dimensões: Afeto, 

Julgamento e Apreciação. Afeto é o recurso distribuído para construir respostas 

emocionais (‘felicidade, tristeza, medo, ódio’ etc.); Julgamento é disposto para 

construir avaliações morais de comportamento (‘ético, decepcionante, bravo’ etc.); e 

Apreciação constrói a qualidade ‘estética’ dos processos semióticos do texto e 

fenômenos naturais (‘notável, desejável, harmonioso, elegante, inovador’ etc.), e 

envolve a Avaliação Social, que se refere à avaliação positiva ou negativa de 

produtos, atividades, processos ou fenômenos sociais. O Compromisso pode 

realizar-se sob a forma de discurso monoglóssico (sem negociação) e 

heteroglóssico (com negociação). A Graduação envolve Força (maior ou menor 

intensidade da avaliação) e Foco (aguça ou suaviza a avaliação). Há um quadro no 

Anexo F que resume e exemplifica a teoria da Avaliatividade. 

 Esse sistema possibilita mostrar se uma palavra ou a frase inteira carrega um 

viés positivo ou negativo para o avaliador. Embora as avaliações possam ser não 

marcadas ou mistas (tanto positiva ou negativa em diferentes modos), em geral, um 

trecho do texto comunica viés ou positivo ou negativo.   

 

 

2.3.1   Avaliatividade: Evocada e Inscrita 

 

Há dois modos básicos de Avaliatividade que são importantes para a 
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narrativa: Avaliatividade inscrita e evocada (ou explícita e implícita). Elas podem 

ocorrer separadamente ou combinadas de diferentes modos dentro de uma fase do 

texto. A Avaliatividade explícita torna a atitude explícita por meio de léxico avaliativo 

ou de sintaxe. Ela se introduz diretamente no texto pelos epítetos atitudinais ou 

relacionais ou adjuntos de comentário (e.g. O governo é incompetente.).  

 A Avaliatividade implícita é alcançada pelo enriquecimento do léxico de algum 

tipo por meio de um ou mais trechos do texto e pode envolver uma infusão sutil de 

sentimento na sequência do evento. É o que Martin (2000) chama de ‘tokens’ de 

Atitude e são mais difíceis de ‘perceber’ do que a Avaliatividade explícita porque seu 

significado é mais de transferência do que literal (e.g. O governo não pensou em 

bases para um crescimento a longo termo.) Contudo, a Avaliatividade implícita é 

importante porque é o mecanismo primário pelo qual o texto se insinua nas atitudes 

do leitor, e segundo o autor, muito da mensagem se perderá se não considerarmos 

esse modo de avaliação.  

 Naturalmente a Avaliatividade implícita torna toda a tarefa da análise 

linguística mais difícil. Mas mesmo as expressões abertamente atitudinais são 

vozeadas por personagens e daí relativizadas pelo texto. O desafio analítico de 

distinguir entre atitudes projetadas pelos personagens e pelo texto como um todo 

requer que codifiquemos as escolhas lexicais menos com base nas suas 

propriedades gramaticais inerentes e mais com base na sua origem e sua função no 

texto, continua o autor. 

Os valores Atitudinais acumulam significados com base nas relações que 

contraem com outras palavras no texto. Dado que o ambiente da axiologia do texto é 

ele mesmo, uma frase pode carregar Atitude de um lugar a outro do texto. Trechos 

do texto não marcados explicitamente para Atitude podem carregar significados 

avaliativos em virtude de seus elos coesivos com outras partes mais Atitudinais dele.  

 

 

2.3.2   O Fenômeno da Propagação Avaliativa  

 

Lemke (1998) chama de realização prosódica a esse significado atitudinal 

que se estende pelo texto e que inclui: a coesão avaliativa, a propagação 

sintática, a avaliação projetiva, a avaliação prospectiva e retrospectiva, e 

sugere que esses significados avaliativos tenham um papel importante na análise do 
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discurso da heteroglossia social e da identidade individual e coletiva. Assim, para 

caracterizar as relações 'axiológicas', não basta o apoio do sistema da metafunção 

Interpessoal (Halliday 1985), pois quando falamos não apenas criamos relações de 

oferta e demanda, solidariedade e distância, domínio e subordinação etc., com os 

interlocutores, mas também construímos atitudes e avaliações em relação ao nosso 

próprio discurso e ao de outros.  

 Como Martin (1992, p.553-559) e outros notaram, as realizações de 

significados interpessoais, incluindo modalidades e atitudes, tendem a ser mais 

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

Ideacionais. Podemos interpretar esse fato, dizendo que componentes redundantes, 

qualificadores e amplificadores ou restritivos, daquilo que é funcionalmente uma 

única avaliação, espalham-se pela oração ou pela oração complexa ou, mesmo, de 

longos trechos de um texto. Quando isso acontece, eles se sobrepõem a outros 

significados avaliativos, e os escritores experientes encontram meios de integrar 

suavemente os resultados por meio de delicadas escolhas lexicais e 

interdependências gramaticais.  

 Se consideramos os avaliadores como operadores semânticos e 

perguntarmos o seu escopo, i.e., até onde precisamente a avaliação se estende – 

veremos que, em geral, os avaliadores se propagam ou se ramificam ao longo do 

texto, seguindo elos gramaticais e lógicos que o organizam como um texto 

estruturado e coesivo, em oposição a uma mera sequência de palavras e orações 

desconectadas.  

 

 

2.4  A Análise da Microestrutura Linguística pela GSF 

 

 Embora se afirme que a Linguística Crítica deva examinar a língua como 

discurso, i.e., como texto dentro de condições sociais de produção e interpretação, 

para ser independentemente identificado e examinado já que o texto está 

subordinado a elas (FAIRCLOUGH, 1992);  Kitis e Milapides (1997) afirmam que, por 

meio de uma análise linguística, empregando todos os métodos e instrumentos que 

a disciplina oferece, podem-se revelar essas condições. O que se salienta nessa 

análise multinivelada é a preponderância de certas suposições de natureza 

ideológica, que, embora não constituam parte da estrutura formal do texto, são 
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aspectos de interpretação sub-repticiamente insinuados no subtexto do texto (a 

cryptoargumentação). 

 Nesse sentido, Li (2010) afirma que uma premissa básica de todas as formas 

de análise crítica 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, 1993; FOWLER, 1996; FAIRCLOUGH, 1995). 

Van Dijk (1993,1997), por exemplo, desenvolve uma abordagem da análise crítica 

que procura ligar o texto com o contexto, integrando a análise textual com processos 

de produção e de interpretação do discurso.  

 Van Dijk (1985) oferece um modelo analítico de três níveis. O primeiro nível, a 

superestrutura, refere-se a esquemas textuais que desempenham um papel 

importante na compreensão e na produção de textos. Incluídas aí estão a estrutura 

temática hierarquizada dos textos, a organização geral em termos de temas e 

tópicos, que envolve as formas linguísticas concretas do texto, como as escolhas 

lexicais, variações sintáticas ou fonológicas, relações semânticas entre proposições 

e traços retóricos e estilísticos. Essas formas linguísticas no nível superficial 

implicam significados no terceiro nível, a estrutura profunda. Aqui, o analista crítico 

examina, por exemplo, posições ideológicas subjacentes expressas por certas 

estruturas sintáticas como as construções passivas, ao omitir ou ao desenfatizar 

agentes da posição de sujeito ou atribuir maior poder a certos indivíduos ou grupos 

sociais por meio de escolhas retóricas específicas. 

      A abordagem de Van Dijk 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. Essa abordagem da análise da ideologia e do discurso é especialmente 

útil no exame do uso do discurso por diferentes grupos a fim de comunicar 

ideologias específicas para membros do grupo ou fora do grupo. Além disso, essa 

abordagem permite ao analista ver como os membros de diferentes grupos sociais 

podem articular e defender discursivamente suas ideologias para servir aos 

interesses do seu meio. Por essa análise, podemos entender como diferentes 

grupos sociais são construídos e diferenciados no texto com base na língua e na 

ideologia, e como eles adquirem e reproduzem ideologias pelo discurso. 

      A abordagem de Van Dijk recorre a uma metodologia que se apoia na 

gramática da oração para explicar o modo como os traços da estrutura superficial do 
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texto comunicam ideologias específicas e identidades de grupo no nível profundo.  

 Com seu foco na seleção, categorização e ordenação do significado nas 

microestruturas no nível da oração mais do que no macronível do discurso, a GSF é 

especialmente útil para uma análise sistemática, com enfoque nos traços linguísticos 

no micronível dos textos do discurso, fornecendo intravisões críticas na organização 

dos significados no texto. Assim, apoiada no enquadre da GSF e guiada pela 

abordagem de Van Dijk, Li (2010) examina as propriedades textuais nos níveis da 

oração e da frase para explicar os significados sociais e ideológicos envolvidos em 

determinadas escolhas linguísticas e retóricas. Ela assim o faz, focalizando duas 

dimensões da gramática da oração: transitividade e seleção lexical, que 

correspondem aproximadamente às funções da língua Ideacional (Transitividade) e 

Textual (coesão lexical), no enquadre de Halliday.  

 

 

2.5  A coerência e a Teoria do Enquadre 

 

 Falando em termos amplos, a Teoria de Enquadre trata do conhecimento de 

mundo, diz Bednarek (2005). Numa primeira definição, um enquadre pode ser 

considerado como uma estrutura mental de conhecimento que capta feições ‘típicas’ 

do mundo. Desde a sua concepção, o conceito de enquadre tem interessado 

pesquisadores de vários campos e tradições (TANNEN, 1993a, 3 p.; 1993b, 15 p.). 

Os pioneiros vieram da filosofia e da psicologia (KONERDING, 1993, 8 p.), mas seus 

conceitos foram desenvolvidos e reinterpretados por pesquisadores da inteligência 

artificial (MINSKY, 1975, 1977) e da sociologia (GOFFMAN, 1974, 1981) para 

nomear apenas alguns campos e autores. Parece que os termos competidores de 

enquadre (frame, scenario, schema, script) geralmente diferem apenas em ênfase e 

não podem ser facilmente distinguidos, e que, considerando os exemplos usados em 

sua elaboração, eles podem ser vistos como instâncias particulares de enquadres.  

 A socialização, continua a autora, é sempre tanto individual quanto social. 

Experienciamos a vida individual e subjetivamente, mas também possuímos certos 

padrões de percepção inatos que usamos para interpretar o mundo, e temos mais 

ou menos as mesmas experiências sociais dependendo de nossa cultura (MÜLLER 

apud Bednarek, 2005). Tanto quanto eles são relevantes para a comunicação, os 

enquadres parecem ser convencionalizados e captam as feições prototípicas de 
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uma situação. 

 A autora supõe que sejam, então, os ouvintes que estabelecem a coerência, e 

não os textos, embora os meios coesivos dos textos exerçam um amplo papel 

ajudando os ouvintes a estabelecer a coerência. Em geral, operamos por princípio 

automático de coerência (BROWN; YULE, 1983, 66 p.; BUBLITZ; LENK, 1999,  156 

p.), supondo que o texto seja coerente (e que o falante obedeça aos princípios de 

cooperação (GRICE, 1975) que são tacitamente aceitos na conversa. Daí porque o 

esforço que fazemos para criar coerência, apoiando-nos em pistas possíveis. 

 

 

2.6   A Ironia 

  

 A maior parte da linguística corrente e das teorias pragmáticas sobre ironia, 

diz El Refaie (2005), situa-se em dois grupos principais: as teorias (neo)-griceanas, 

que veem a ironia como uma linguagem não-literal, que viola uma (ou mais) 

máximas da Cooperação Conversacional e que, em geral, expressa o oposto da 

forma literal. O significado de um enunciado irônico é assim atingido via 

processamento e subsequente rejeição de um significado literal. Dews e Winner 

(1999, 1580 p.), por exemplo, acreditam que o significado literal continue a afetar – 

ou ‘tingir’ – o significado não-literal de um enunciado irônico, assim abafando o 

significado avaliativo expresso pelo não-literal.   

 A segunda abordagem da análise da ironia enfatiza a natureza ‘ecoica’ da 

ironia (KREUZ; GLUCKSBERG, 1989; WILSON; SPERBER, 1981). De acordo com 

essa visão, um enunciado irônico cita sempre um enunciado de alguém – ou, às 

vezes, uma norma implícita – enquanto expressa simultaneamente uma atitude de 

desaprovação em relação ao enunciado ecoado.  

A dificuldade principal com essas duas abordagens é que elas enfocam a 

ironia verbal e, assim, são geralmente inadequadas para capturar a ampla gama de 

usos possíveis de ironia. De fato, a ironia pode ocorrer de formas muito diferentes, 

como ironias verbais ou situacionais; como intencionais ou não-intencionais; 

explícitas ou implícitas (MUECKE, 1982).  

 Clift (1999, 523 p.) afirma que o escopo restrito da maioria das abordagens 

correntes tem produzido teorias que são “ao mesmo tempo estreitas demais para 

revelar o que seja a ironia, e amplas demais para iluminar o que a ironia faz”. De 



37 
 

acordo com Clift, a compreensão da ironia envolve a percepção de dois aspectos do 

significado ao mesmo tempo. Ela adota a distinção de Goffman (1974) entre 

"animador", a pessoa que articula um enunciado, seu "autor", a pessoa que o 

compõe, e seu "principal", aquele que está comprometido com a proposição 

expressa no enunciado. A ironia, ela diz, emerge da manipulação deliberada dessas 

distinções – uma ‘mudança de footing’ – pelo ironizador. 

 A principal vantagem da abordagem de Clift é que ela é capaz de tratar de 

várias formas de ironia verbal e situacional, tanto para a expressão de ironia verbal 

quanto para a visual, diz El Refaie. 

 A meta do enquadre irônico de um significado é, geralmente, a entrega de 

uma avaliação implícita, é um convite ao leitor/audiência para compartilhar da 

perspectiva do ironizador. Isso torna a ironia especialmente adequada para a tarefa 

de expressar a crítica, embora a avaliação implícita possa ser mais complicada e 

multinivelada do que uma pura desaprovação. Contudo, se não for identificada pelo 

receptor, a ironia simplesmente não é irônica. Como Booth (1974, 13 p.) mostra, o 

que é surpreendente na ironia “não é que ela deveria ser mal-sucedida como 

frequentemente acontece, mas que ela deveria ser sempre bem-sucedida”. 

 

 

2.6.1   A ironia na fala e na escrita 

 

 Segundo Burgers et al. (2012), a ironia pode ser usada de vários modos. 

Alguns pesquisadores sugerem que a ironia envolva vários subtipos (GIBBS; 

COLSTON, 2007). Contudo, poucos estudos têm focalizado a ironia em uso, e os 

estudos que assim o fazem discordam sobre as distinções que podem ser feitas nos 

enunciados irônicos. Assim, Gibbs (2000) analisa a hipérbole, a jocosidade e os 

enunciados implícitos como subtipos de ironia, enquanto que Whalen et al. (2009) 

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., 2009); 72.8% de blogs (WHALEN; PEXMAN; GILL; NOWSON, no 

prelo, apud BURGERS et al. (2012), descobrir os modos pelos quais a ironia é 

usada em situações comunicativas é um dos maiores desafios da pesquisa nos 

estudos da 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 et al., 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., 2012) e a questão de o que é 

"linguagem típica" varia de gênero a gênero (BIBER, 1993).  

 Entretanto, 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, 

2000b; GRICE, 1978; GIORA,1995; WILSON; SPERBER, 1992, e muitos outros, 

apud BURGERS et al., 2012). Em um estudo prévio, Burgers et al. 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 de algum modo (BURGERS et al., 

 2011).   

 

      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 ideia" se a ideia é pobre) ou negativo (depreciação: "Essa é uma má 

ideia" se a ideia 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.  

 

    

2.7   A "compreensão responsiva ativa"  

 

  A estrutura de um texto sugere uma leitura ideal, segundo Macken-Horarik 

(2003), um posicionamento a partir do qual personagens e acontecimentos tornam-

se inteligíveis; valores, partilháveis; e a narrativa, em si, coerente. A autora mostra 

que há dois aspectos da axiologia textual relevantes a uma explicação do 

destinatário da narrativa. Primeiro, o leitor é convidado a uma posição de empatia - 

solidariedade emocional com, ou, ao menos, compreensão das motivações de um 

dado personagem. Segundo, espera-se que o leitor assuma uma postura de 

percepção-julgamento dos valores éticos adotados por um determinado 

personagem. Macken-Horarik coloca que a narrativa ensina por meio de dois tipos 

de subjetividade - intersubjetividade (a capacidade de "sentir com" um personagem) 

e a supersubjetividade (a capacidade de "supervisionar" um personagem e avaliar 

eticamente suas ações). 

 Macken-Horarik apresenta, então, um enquadre para investigar “a 

compreensão responsiva ativa" (2003, 286 p.) da narração. Ela mostra como os 

recursos linguísticos para a construção de emoção e de ética são dispostos de 

maneira específica para cocriar complexos de significados de ordem superior, ou 

metarrelações, que posicionam os leitores a adotar atitudes específicas em relação 

aos personagens no decorrer de um texto. Sua proposta interessa à minha 

pesquisa, já que, em termos linguísticos, seu estudo apoia-se na pesquisa da 

semântica avaliativa da Avaliatividade, ligando-se ao trabalho de Lemke (1998), e 

enriquece as perspectivas linguísticas do significado Interpessoal.  

 Segundo a autora, os textos constroem modelos hipotéticos de seus 

destinatários e do mundo discursivo de vozes competidoras, no qual serão lidos. 

Eles se posicionam em relação a interlocutores reais e possíveis e em relação ao 

que eles mesmos e os outros possam dizer. Essa visão fundamentalmente dialógica 

do texto foi introduzida por Bakhtin (1935) juntamente com a noção de 

heteroglossia: de que todas as vozes sociais divergentes (classes, gêneros, 

movimentos, épocas, pontos de vista) de uma comunidade formam um sistema 
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intertextual, no qual cada um deles é necessariamente ouvido. Bakhtin (1935) 

mostrou que as relações que os textos constroem juntamente com essas vozes são 

tanto ideacionais (representativamente semânticas) quanto axiológicas (orientadas a 

valores) (LEMKE 1989, 39 p.). 
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3.   METODOLOGIA  

 

 

3.1   Dados 

 

O Ateneu, de Raul Pompéia, foi publicado primeiramente em folhetins do 

Jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, a partir de abril de 1888 e considerado 

como romance de memórias. A obra apresenta foco narrativo em primeira pessoa. 

Usando sua memória, o narrador, Sérgio, reconstrói o tempo que passou no Ateneu. 

O romance é constituído por 12 capítulos independentes, já que não são 

sequenciais.   

Para a análise neste trabalho, usarei a publicação da Klick Editora (Coleção 

Vestibular Estadão), de 1999. Serão analisados quatro trechos do capítulo 1, 

discriminados respectivamente pelas letras A, B, C e D, selecionados por trazerem 

as informações que constituem a base da trama. 

 

 

3.2  Procedimentos de Análise 

 

Apresento, a seguir, o Quadro da fundamentação teórica, que resume as 

teorias examinadas e das quais resultam as categorias de análise. 

 

Quadro 2: Da fundamentação teórica - As teorias que embasam a análise de O Ateneu 

Análise com base na Linguística Crítica com apoio da Gramática Sistêmico-Funcional, 
que verifica a relação entre a macroestrutura da ideologia com a microestrutura das 

escolhas léxico-gramaticais.  
 

A macroestrutura: Ameaça 
Que conta com o enquadre mental do leitor para efetivação de: 

Realização prosódica da Avaliatividade – Ironia 
 

A microestrutura 
Transitividade Avaliatividade  

               Fonte: Vallezi (2013) 

 

 

 A pesquisa deverá responder às perguntas: (a) Que escolhas léxico-

gramaticais são feitas em O Ateneu, para expressar uma ameaça? (b) De que modo 
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pode a Transitividade contribuir nessa expressão? (c) De que modo pode a 

Avaliatividade contribuir nessa expressão?  

Em se tratando de Avaliatividade, que tanto pode ser explícita quanto implícita 

(os tokens de Atitude, por exemplo), e que dependem da posição de leitura 

sociopolítica do avaliador, devemos, segundo os sistemicistas, descrever a 

configuração contextual das variáveis de Registro, que ocorrem simultaneamente, a 

saber: Campo, Relações e Modo, na tentativa de garantir a validade das avaliações. 

Antes de cada um dos quatro trechos, serão explicitadas as variáveis de Registro. 

Feito isso, os trechos selecionados serão examinados com base: 

 

(a) no sistema da Transitividade, da metafunção Ideacional, da GSF; 

(b) no sistema da Avaliatividade - Afeto, Julgamento e Apreciação (este 

envolvendo a Avaliação social), da metafunção Interpessoal. 
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4.    ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

4.1   Análise do Registro 

 

Estabelecemos, a seguir, conforme já foi mencionado, o contexto situacional - 

ou Registro - do capítulo 1, a ser analisado, especificando Campo, Relações e 

Modo. 

  

4.1.1 Campo 

 

O capítulo I é destinado à apresentação do colégio interno Ateneu ao futuro 

aluno Sérgio e seu pai, o qual já havia estudado ali e, por isso, escolhera-o para seu 

filho. Neste capítulo, é dia de festa no Ateneu, Sérgio fica deslumbrado com o desfile 

dos alunos, a organização, os discursos dos professores e do diretor, a estrutura do 

colégio com suas quarenta janelas; e afirma: “É fácil conceber a atração que me 

chamava para aquele mundo tão altamente interessante, no conceito de minhas 

impressões.” (POMPÉIA, 1999, 19 p.) 

 

 

4.1.2 Relações 

 

É neste capítulo que Sérgio tem o primeiro contato com Aristarco Argolo de 

Ramos, o diretor do internato, que lhe apresenta um mundo novo, cheio de 

moralidades e regras. Aristarco trata-o com firmeza mesclada a um carinho paterno 

que convence pai e filho. O menino conta com onze anos e, inicialmente, sente-se 

empolgado com a oportunidade de sair do seio da família e, ao mesmo tempo, 

receoso em perder seu alento. 

 

 

4.1.3 Modo 

  

 Conhecedor de ampla cultura, Raul Pompéia cita em O Ateneu autores 

franceses, ingleses, alemães e os clássicos gregos e latinos. Além das citações, 
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toda a sua erudição transparece na obra por meio de vocabulário requintado e 

soberbo. Conforme Eggins (1997), cada texto carrega consigo algumas influências 

do contexto em que foi produzido, e esse contexto determina, em partes, as palavras 

e as estruturas que o produtor escolherá. 

 Segundo Linhares (1960), a arte de Pompéia era a do miniaturista, pois ele se 

detinha nas minúcias. Em todo o livro, mas, em especial, no capítulo primeiro que 

inaugura o romance e que será aqui analisado, aparecem descrições detalhadas, as 

quais apresentam, com a exatidão de uma lupa, as personagens, o internato, os 

discursos, os eventos no colégio; formando retratos que juntos compõem a obra, 

como se pode notar no trecho em que Sérgio descreve, como um analista, Dª. Ema, 

esposa de Aristarco “Bela mulher em plena prosperidade dos trinta anos de Balzac, 

formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre os quadris 

amplos, fortes como a maternidade” (POMPÉIA, 1999, 20 p.). 

 Como recurso estilístico para compor as descrições, notamos com frequência 

as comparações, o que mostra a habitualidade com que Pompéia recorria às 

similitudes para exprimir com maior precisão os seus sentimentos, estados de 

espírito, sensações e imagens. 

 A ironia, a hipérbole e a alegoria também são recursos explorados ao longo 

da obra, que ordenam o texto de forma tão original e particular, contribuindo para o 

êxito do conjunto (PERRONE-MOISÉS, 1988). 

  

 

4.2 Análise e discussão 

 

O trecho analisado refere-se ao capítulo 1, o qual narra o primeiro contato de 

Sérgio com o espaço do internato, com os seus colegas de classe e outros alunos e 

com o diretor Aristarco. Na edição escolhida, o capítulo 1 começa na página 11 e 

termina na página 21. 

Para organizar melhor a análise, foram selecionados quatro trechos do 

capítulo 1, que foram divididos e intitulados conforme o assunto tratado:  

 

Trecho A (p.11): A chegada de Sérgio ao Ateneu  

Trecho B (p.12): O Ateneu 

Trecho C (p.12 e 13): O Dr. Aristarco 
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Trecho D (p.13): Os alunos do Ateneu 

Código de indicação:  Sublinhado indica análise da Transitividade. 
   Negrito indica análise da Avaliatividade.  
   (+) ou (-) se a Avaliatividade for positiva ou negativa, respectivamente.  
   (↑) ou (↓) se a Graduação for para mais ou para menos. 
 
 
 

4.2.1  Análise do Registro – trecho A 

 

 

4.2.1.1  Campo 

 

 Neste momento do capítulo 1, o pai de Sérgio leva-o pela primeira vez ao 

internato Ateneu. O menino ouve as palavras do pai e racionaliza, somando as 

lembranças da infância à vivência adulta em sua reflexão. 

 

 

4.2.1.2  Relações 

 

 Sérgio interage com o pai, que usa poucas palavras para apresentar o 

internato ao filho. De acordo com sua fala, fica claro para o leitor que o pai já 

conhece o colégio, já vivenciou a luta de que fala. 

 

 

4.2.1.3  Modo  

 

 Sérgio/Pompéia usa a segunda pessoa (tu) na fala do pai e recorre ao 

hipérbato ao longo do trecho atribuindo, assim, sofisticação à escrita. 

 

  

O ATENEU 
 

Raul Pompéia  
Capítulo 1 
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Quadro 3: Análise e discussão do trecho (A) - A chegada de Sérgio ao Ateneu  
 

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu.  Coragem para         
Finito(futuro)    
               AVALIAÇÃO SOCIAL(-) TOKEN                                                       JULGAMENTO(+)   
 
 

 a luta.                                   Bastante(eu)   experimentei  depois  a verdade deste aviso, 
                                           Experienciador         Mental                                             Fenômeno           
AVALIAÇÃO SOCIAL(-) TOKEN    GRADUAÇÃO (↑)                           APRECIAÇÃO(-) TOKEN                               
 
Discussão:  
O enunciado recebe Avaliatividade negativa, token, pois essa maneira de dizer “luta” tem na cultura uma conotação 
negativa.  
 
 
 
  que           me               despia,     num gesto,    das ilusões de criança     [(que = criança) é]
  Ator        Beneficiário             Material      Circunstância                             Meta             
                                                                             APRECIAÇÃO(-)TOKEN 
 
 

educada exoticamente     na estufa de carinho                                                               
             Atributo                               Circunstância 
                        APRECIAÇÃO(-) TOKEN                                       
 
 
que     é       o regime do amor doméstico; 
                                  Atributo 
                             APRECIAÇÃO(-)TOKEN 
 
Discussão: 
Contra esse mundo ameaçador, chega Sérgio, mimado e protegido pela família. O trecho envolve uma crítica do autor à 
superproteção materna. A crítica se faz em tom irônico, por meio de tokens de Apreciação. A ironia permite a percepção 
de dois significados, pode-se dizer que o que está no texto - "amor doméstico", que em seu sentido literal diz respeito à 
educação dada pela família, assume aqui Avaliatividade implícita, pois carrega conotação negativa.  
 
 
 

diferente           do que se encontra fora,      tão          diferente,  
    Atributo                                                                                Atributo 
                                     AVALIAÇÃO SOCIAL(-)        GRADUAÇÃO(↑) 
 
Discussão: 
Esse tipo de educação não prepara a criança para o mundo, aquele que Sérgio está prestes a enfrentar. A percepção de 
ser "diferente" aqui é avaliado negativamente, fica por conta do contexto, do enquadre mental do leitor. 
 
 
 

que parece o poema dos cuidados maternos    um artifício sentimental,  
                                                       Portador                                            Atributo 
                                                                                                                    APRECIAÇÃO(-)  
 

Discussão: 
"Cuidados maternos" é Portador de um Atributo - "artifício sentimental" - avaliado negativamente, fato que se acrescenta à 
crítica do amor doméstico. 
 
com a vantagem única de fazer mais           sensível           a criatura 
                                                              Atributo              Experienciador 
     APRECIAÇÃO (-) TOKEN          GRADUAÇÃO (↑)       JULGAMENTO(-)  TOKEN 
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à impressão rude do primeiro ensinamento,  
                                 Fenômeno 
                            APRECIAÇÃO(-)                                
 

Discussão: 
"Vantagem" é token, pois pode ser interpretado como "desvantagem", dentro do tom irônico que o autor vem adotando, 
pois torna o Experienciador mais indefeso diante das ameaças do mundo. O epíteto “única” reforça a desvantagem. 
 
 
 

têmpera brusca da vitalidade     na influência              de um novo clima rigoroso.  
 
           APRECIAÇÃO(-)                    APRECIAÇÃO(-)TOKEN                       AVALIAÇÃO SOCIAL(-)  
 
Discussão: 
Repentinamente, "o poema dos cuidados maternos" está frente a frente com "o novo clima rigoroso" e, nessa equação, 
está a ameaça do que está por vir na vida de Sérgio. O epíteto “brusca” revela a ideia de choque de transição entre os 
dois mundos – o doméstico e o Ateneu. 
 
 
 

 

Discussão geral de "A chegada de Sérgio ao Ateneu" 

 

O capítulo inicia-se com as palavras do pai de Sérgio: "Vais encontrar o 

mundo". O finito "vais", indica futuro, e, além disso, de acordo com o enquadre do 

leitor, "mundo" pode significar "dificuldades", "frustrações", "sofrimento". "O mundo" 

tem assim Avaliação Social negativa, mas é um token, já que é sugerido 

implicitamente.  Portanto, sente-se na abertura do capítulo uma sutil indicação de 

um porvir ameaçador, endossado também pela escolha lexical “luta” para se referir 

ao ingresso escolar; esse termo suscita medo diante do mundo desconhecido. 

Esse mundo inclui a vida no Ateneu, uma realidade avaliada com vários 

tokens (avaliação implícita) de Apreciação negativa, criando no leitor um sentimento 

de desconforto, sob um tom subjacente de ameaça pairando sobre a cabeça de 

Sérgio.   

Ele é Experienciador (em "experimentei", Processo Mental) "da verdade 

deste aviso", o qual lhe tira (Processo Material "despia") suas ilusões inocentes. 

Sérgio é uma criança que fora "educada exoticamente na estufa de carinho [...] do 

amor doméstico", "tão diferente do que se encontra fora", escolhas léxico-

21qgramaticais que deixam entrever a crítica irônica de Pompéia sobre a proteção 

materna excessiva (marcada com Atributos de Apreciação implícita negativa), e que 

faz antever o pouco preparo de Sérgio para os rigores do Ateneu.  
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O tom ameaçador, portanto, percorre o trecho segundo a realização prosódica 

(LEMKE, 1998), esse significado atitudinal que se estende pelo texto, e que no 

caso, acontece por meio, em geral, de tokens de Atitude.  

É possível notar o tom característico da corrente literária em que se encontra 

a obra de Pompéia na crítica irônica e cruel que faz àquilo que é conhecida como 

"chantagem sentimental", esse cuidado materno ("artifício sentimental") que espera 

em troca a sensibilidade dos filhos em relação aos seus cuidados, que a própria 

mãe reconhece não estar de acordo com o macrocosmo.  

Portanto, a ameaça neste início do primeiro parágrafo é feita de maneira 

disfarçada ou completamente mascarada, como diz Gales (2010). O que a análise 

prosódica da Avaliatividade, envolvendo diversos outros recursos de captação do 

conteúdo subjacente ao texto, contribui para a compreensão das ideias de Pompéia 

é no exame, não da avaliação proporcionada por itens isolados, mas de um 

conjunto complexo de posicionamentos adotados pelo autor no decorrer da 

mensagem. Os recursos linguísticos, que analisamos acima, permitiram a 

construção de emoção e de ética dispostos de maneira específica para cocriar 

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

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

do texto.                            

Essas metarrelações respondem pela "compreensão responsiva ativa", que 

permite ao leitor, tomar, ao mesmo tempo, uma posição intersubjetiva de empatia, e 

também uma posição supersubjetiva de "supervisionar" tanto Sérgio quanto 

Aristarco e avaliar eticamente suas ações. 

 

 
 
 
 
 

4.2.2  Análise do Registro – trecho B 

 

 

4.2.2.1  Campo 

 

 Neste trecho, Sérgio/Pompéia apresenta o internato ao leitor focando, em 
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especial, a questão da propaganda excessiva que Aristarco (diretor) faz do colégio, 

para tanto, compara o Ateneu a um produto e Aristarco a um negociante.  

 

4.2.2.2  Relações 

 

 A interação dá-se entre Sérgio/Pompéia e o leitor, visto que este não conhece 

o espaço principal da obra. Esse momento da narrativa marca o início da 

argumentação de Sérgio/Pompéia contra o internato e seu mantenedor para 

persuadir o leitor. 

 

 

4.2.2.3  Modo  

 

 A escrita mantém a formalidade, embora aqui, as frases apareçam em ordem 

direta, pois trata-se de um trecho descritivo.  

 

 
 

Quadro 4: Análise e discussão do trecho (B) - O Ateneu 
 
“Ateneu   era      o   grande  colégio   da   época.   [que era]  Afamado   por  um   sistema 
Portador     Relacional            Atributo                                           
                               AVALIAÇÃO SOCIAL (+) TOKEN                                  
 
 

de     nutrido   réclame,        mantido    por    um   diretor   que   de   tempos   a  tempos 
                                          Material                       Ator 
  APRECIAÇÃO (-) TOKEN 
                 

Discussão: 
"Afamado ... de nutrido réclame" tem Apreciação(-) implícita, já que no contexto é uma ironia crítica, que faz antever a 
qualidade da Instituição.  
 
 
 

reformava      o       estabelecimento ,     pintando   -   o       
     Material                               Meta                          Material         Meta    
                       JULGAMENTO (+)                                                          
                                     
 

jeitosamente de novidade,    como  os   negociantes  que    liquidam    
                                                                  
                                            JULGAMENTO (-) TOKEN                                                                         
 
 

para    recomeçar  com artigos   de   última remessa;    
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Discussão: 
Comparar a reforma de uma escola com lojas de comércio em liquidação resulta em Julgamento(-) token,  para o diretor. É 
uma maneira irônica de criticar sem o uso de termos acusatórios, mas que - para aqueles que percebem a ironia - devem 
ser assim entendidos.   
 

o  Ateneu   desde  muito   tinha consolidado    crédito   com   os  pais, 
     Ator            Circunstância                       Material                 Meta         Circunstância 
                                                       AVALIAÇÃO SOCIAL (-) TOKEN 
 
 

sem   levar  em  conta  [= considerar]   a   simpatia   da     meninada, 
                        Mental                                                                       Fenômeno      
                                          AVALIAÇÃO SOCIAL (-)  
                                                                                                            
                   

a   cercar     de aclamações     o bombo vistoso dos anúncios. 
      Material            Circunstância                                  Meta                                    
                                 APRECIAÇÃO (-) TOKEN 
 
Discussão: 
A crítica aqui se faz aos pais que, levados pelos anúncios, apoiam a Instituição, mas a crítica é feita por meio de token, e 
para isso recorre novamente à ironia, que transforma, assim, o epíteto positivo “vistoso” em Apreciação (-). 
 
 

Discussão geral de "O Ateneu" 

 

A descrição do internato conta com o uso amplo de Processo Material, o que 

atribui ao diretor a responsabilidade do impacto dessa educação-mercadoria. A 

comparação do diretor “Aristarco” com “negociante”, e “alunos” com “artigos de 

última remessa”, faz atribuir Julgamento negativo. Por meio da realização prosódica 

(LEMKE, 1998), várias avaliações negativas somam-se no trecho, desenhando um 

perfil negativo do Aristarco e, por extensão, cria uma atmosfera negativa em 

relação à qualidade do colégio. Observe-se, assim, que a Avaliatividade negativa 

do trecho transfere-se para os pais dos alunos, que, sem levar em consideração a 

rejeição dos filhos ao colégio, são levados pela forte propaganda ("nutrido réclame") 

feita pelo diretor do Ateneu.   

Note-se o uso da língua francesa em "réclame", sinal de status elevado 

pretendido pelo Ateneu, que deixa entrever persuasão por sedução que envolvia os 

pais.  

A ironia é usada ao longo desse trecho para enfatizar a questão da 

educação como negócio, porém sem fazer avaliações negativas explícitas acerca 

do diretor e do colégio. É interessante notar que Raul Pompéia não usa epítetos 

negativos ao citar o Ateneu e seu mantenedor, mas, por meio do conceito de ironia 
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 - valência invertida – tudo que é positivo deve ser entendido como negativo 

(BURGERS et al, 2012).  

Podemos ver que o clima criado no trecho insinua uma ameaça sutil de que 

o futuro que aguarda Sérgio no Ateneu não será fácil. E esse fato pode ser 

detectado por meio da análise detida das metafunções Ideacional, por meio da 

Transitividade, e da metafunção Interpessoal, por meio da Avaliatividade.   

 

 
 
 
 
4.2.3  Análise do Registro – trecho C 

 

 

4.2.3.1  Campo 

 

 No trecho que será analisado, Sérgio/Pompéia apresenta ao leitor o diretor do 

Ateneu, Aristarco Argolo de Ramos. A descrição de Aristarco permeia todo o trecho.  

 

 

4.2.3.2  Relações 

 

 Sérgio/Pompéia continua a interagir com o leitor e direciona-o à construção do 

perfil de Aristarco. 

 

 

4.2.3.3  Modo  

 

 Percebe-se amplo uso de metáfora na comparação de Aristarco com rei e 

soberano durante todo o trecho. Há metáforas belíssimas usadas em relação à 

educação, como nas frases “E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para 

o pão do espírito” e “E engordavam as letras, à força, daquele pão”. A seleção 

lexical quanto aos verbos é feita cuidadosamente, transmitindo uma conotação 

negativa em relação às atitudes de Aristarco “atochando”, “inundando” etc. 
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Quadro 5: Análise e discussão do trecho (C) - O Dr. Aristarco 

 
O Dr. Aristarco Argolo de Ramos,         da conhecida família do Visconde de Ramos, 
                        Ator 
                                                                                   JULGAMENTO (+)  
 
 

do Norte, enchia     o Império                         com o seu renome de pedagogo. 
                   Material           Meta                                                            Circunstância 
                                AVALIAÇÃO SOCIAL (-) TOKEN                    JULGAMENTO (-) TOKEN  
 
Discussão: 
Comparar o internato a um “império” torna-se uma Avaliação Social (-) token, já que a palavra “império” desencadeia no 
leitor, de acordo com o seu enquadre, toda uma conotação negativa de poder absoluto. O token envolve a implicitude 
dessa função do internato e de seu responsável; essa comparação anuncia a ameaça a que Sérgio estará sujeito. 
 

Eram      boletins de propaganda            pelas províncias, conferências em diversos pontos 
Relacional                  Portador                                                                         Circunstância   
 
 

da cidade, a pedidos, à sustância, atochando a imprensa dos lugarejos, 
             Circunstância                      Material              Meta 
                                                                                JULGAMENTO (-) TOKEN 
 
 

caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados        às pressas com o  
 
                                                              APRECIAÇÃO (-) TOKEN                    GRADUAÇÃO (↑) 
 
 

ofegante e esbaforido concurso de professores     prudentemente   anônimos, 
                                          Circunstância 
                     JULGAMENTO (-) TOKEN                                         GRADUAÇÃO (↑) 
 
 

caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, 
 
                GRADUAÇÃO (↑) 
 
 

inundando        as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas 
        Material                            Meta                                                                Circunstância 
                  JULGAMENTO (-) TOKEN                                                      APRECIAÇÃO (-) TOKEN 
 
Discussão: 
Aristarco era conhecido das famílias devido às propagandas e aos livros que produzia, esse fato é analisado como 
Julgamento(-) token (quando se refere a Aristarco) e como Apreciação(-)token (quando se refere aos livros) porque em 
nenhum momento desse trecho aparecem adjetivos desqualificando o trabalho de Aristarco ou os livros, entretanto, por 
meio da graduação expressa pela locução adverbial de modo “às pressas” com relação à confecção dos livros e dos 
Processos “atochar”, “inundar”,”invadir”, vão-se construindo as metarrelações que possibilitam a supersubjetividade do 
leitor em relação a Aristarco, já que, essas palavras são semanticamente negativas, indicam uma ação que acontece 
independente da vontade do outro. Nisto reside a ameaça, é como se os livros de Aristarco e, portanto, ele, tivessem um 
poder contra o qual não desse para lutar. 
  
 
azuis, róseas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se 
                                                                               Ator                                                        Material 
                                                                                                    APRECIAÇÃO (+) TOKEN 
 
 



53 
 

ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. 
                                       Meta                                                            Circunstância 
                                       JULGAMENTO (-) TOKEN 
 

Discussão: 
O token de Julgamento(-) se dá porque o elogio aos livros vem de pessoas iletradas e, portanto, não é um elogio, mas 
uma crítica que vem pela ironia situacional. 
 

Os lugares   que     os      não            procuravam         [os lugares]     eram      um belo dia 
     Portador                Alcance                       Comportamental            Alcance                             Circunstância 
                                                                                                                                        
 
 

surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível! 
Comportamental                                   Comportante 
                                                                              
 
 

E não havia senão aceitar   a farinha daquela marca para o pão do espírito. 
           Existencial           Mental       Fenômeno 
                                                                                   APRECIAÇÃO (-) TOKEN                             

 

Discussão: 
A comparação da “farinha” com a escola, livros e do “pão” com o espírito eleva Aristarco a um plano divino e, nesse 
sentido, ele é ameaçador, pois parece que os alunos e os pais não têm outra escolha, senão aceitar Aristarco e sua 
educação.  
 

E engordavam            as letras,      à força,   daquele pão.     Um benemérito. 
  Comportamental               Alcance 
                                                                GRADUAÇÃO (↑)                   JULGAMENTO (-) TOKEN  
 
 

Não admira que em dias de gala, íntima ou nacional, festas do colégio ou recepções da  
            Mental                                                                                                                  
     AFETO (-) 
 
 

coroa, o largo peito do grande educador  desaparecesse   sob constelações de pedraria 
                                 Comportante                               Comportamental                           Circunstância 
                 JULGAMENTO (-) TOKEN                                                            
 

Discussão 
Considerando o significado atitudinal que se estende pelo texto (Realização prosódica), em relação a Aristarco, o elogio 
“grande educador” assume significado oposto, é irônico, por isso Julgamento(-) token. 
 

, opulentando a nobreza de todos os honoríficos berloques. 
             Mental                                             Fenômeno 
                                         JULGAMENTO (-) TOKEN 
 
 

Nas ocasiões de aparato         é          que se podia  tomar        o pulso ao homem.  
              Circunstância                 Relacional                                 Mental          Fenômeno 
 
 
 

Não só as condecorações       gritavam-       lhe     o peito como uma couraça de grilos:  
                      Comportante            Comportamental     Alcance                               Circunstância 
                                               APRECIAÇÃO (-) TOKEN 
 
Discussão: 
Ao escolher comparar Aristarco a um rei com os léxicos “nobreza”, “condecorações”, “soberano”, Sérgio constrói uma 
ideologia subjacente, o poder absoluto de Aristarco, como um rei dentro do Ateneu e uma ameaça para os alunos. Essa é 
a teoria da cryptoargumentação de Kitis e Milapides (1997). 
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Ateneu! Ateneu!   Aristarco todo     era    um anúncio.    Os gestos calmos, soberanos, 
                                         Portador         Relacional        Atributo                                     Portador 
                                               JULGAMENTO (-) TOKEN                                JULGAMENTO (-) TOKEN 
 

 
eram          de um rei –           o autocrata excelso do silabários; a pausa hierática 
Relacional        Atributo                                                                                               Experienciador 
                                       JULGAMENTO (-) TOKEN 
 
 

do andar deixava sentir   o esforço,       a cada passo, que ele     fazia para levar adiante,
                                   Mental    Fenômeno            Circunstância              Ator     Material      Material 
                                             JULGAMENTO (+)      GRADUAÇÃO (↑) 
 
 

de empurrão,             o progresso do ensino público;           o olhar fulgurante, 
                                                                   Meta                                              Experienciador 
JULGAMENTO (-) TOKEN 
 
 

sob a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês,  
                                                 Circunstância 
                       
 

penetrando de luz as almas circunstantes – era             a educação da inteligência; 
        Mental                  Fenômeno                             Relacional                          Atributo 
                                                                                                                                   AVALIAÇÃO SOCIAL (-) TOKEN 
 
 

o queixo, severamente escanhoado, de orelha a orelha,  
Experienciador 
                   GRADUAÇÃO (↑) 
 
 

lembrava     a lisura das consciências limpas      – era           a educação moral. 
      Mental                           Fenômeno                                      Relacional                     Atributo 
                       JULGAMENTO (-) TOKEN                                                 JULGAMENTO (-) TOKEN 

  
Discussão: 
Tanto “a lisura das consciências limpas” quanto “a educação moral” são Julgamentos(-) com token porque, primeiramente, 
Aristarco não agia com integridade, portanto, a consciência limpa era apenas em sua aparência; em relação à “educação 
moral”, o Ateneu tinha a proposta de ensinar a moral, porém, nos bastidores do internato, a moral era facilmente 
esquecida; então, a ironia permeia todo esse trecho, já que o que se pretende dizer é exatamente o oposto.   
 

 
 
A própria estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura 
                                                                                                                                      Verbiagem                              
 
 
 

dizia     ele: aqui     está         um grande homem... não vêem     os côvados de Golias ?!... 
Verbal     Dizente          Existencial                    Existente                      Mental        Fenômeno 
                                   JULGAMENTO (-) TOKEN 
 

 

Retorça-se [=há] sobre tudo isto um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos, 
Existencial                                                Existente                                                              Ator 
 
 
 

torneadas a capricho, cobrindo os lábios, fecho de prata sobre o silêncio de ouro, 
    Material                             Material      Meta                     
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que tão                belamente impunha como o retraimento fecundo de seu espírito,  
                                                            Mental 
GRADUAÇÃO (↑)        AFETO (+) 
 
 

- teremos esboçado, moralmente,     materialmente,        o perfil do ilustre diretor. Em 
                   Comportamental                                                                                           Alcance 
                                     JULGAMENTO (+)     JULGAMENTO (+)                       JULGAMENTO (-) TOKEN 
 
 
suma, um personagem que, ao primeiro exame, produzia-nos a impressão de um enfermo,
                Experienciador                       Circunstância             Mental                               Fenômeno 
                                                                                                                                                      JULGAMENTO (-) 
 
 

desta enfermidade atroz e estranha:   a obsessão da própria estátua. 
 
                                 APRECIAÇÃO (-)                                  JULGAMENTO (-) 
 
Discussão: 
De toda a descrição feita sobre Aristarco, esse é o primeiro momento em que se coloca um Julgamento(-), uma crítica 
direta, sem token, mas a crítica direta é acentuada pela explicação que Sérgio apresenta de que a obsessão do diretor por 
sua própria estátua é uma enfermidade e, portanto, independe de sua vontade. Dessa maneira, a coerência em relação às 
críticas em forma de tokens é mantida ao longo do texto. 
 

 
 
Como tardasse     a estátua,   Aristarco  interinamente       satisfazia-se com a afluência 
              Existencial        Existente      Experienciador                                         Mental                    Fenômeno 
                                                                                GRADUAÇÃO (↑)                  JULGAMENTO (-) 
 
 

dos estudantes ricos para o seu instituto. 
                                        Circusntância 
                        
 
Discussão: 
Nesse momento, a descrição do diretor é monoglóssica, assume as duas grandes preocupações e ocupações de 
Aristarco: a busca pelo dinheiro e o reconhecimento público. 
 
 
 
 

 

Discussão geral de “O Dr. Aristarco” 

 

Esse momento da narrativa destina-se a fazer a descrição do diretor do 

Ateneu - Aristarco Argolo de Ramos. No trecho apresentado, dois são os recortes 

feitos para descrevê-lo, o Aristarco - rei de um império e o Aristarco – empresário, 

com sua autopropaganda. A escolha lexical e gramatical, segundo Gales (2010) é  

determinante para a realização das ameaças e, nesse caso, as comparações  
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“império”, “nobreza”, “soberanos”, “rei” colocam o diretor em uma posição de 

superioridade que vai além de seu encargo; como rei, detém o poder absoluto 

sobre os alunos. Gales (2011) também afirma que o modo como o escritor 

demonstra linguisticamente seu compromisso ou atitude sobre uma pessoa, pode 

influenciar as emoções de uma audiência; sendo assim, ao se deparar com essas 

comparações, o leitor vai criando uma imagem negativa de Aristarco, mesmo que o 

autor não use epítetos desqualificando-o, isso é possível por meio de realização 

prosódica (LEMKE, 1998).  

O outro recorte na descrição é o Aristarco – empresário, essa característica  

é bastante ressaltada durante todo o capítulo e, pode-se dizer, durante todo o livro. 

As expressões “boletins de propaganda”, “atochando a imprensa”, “um anúncio” 

evidenciam o que Bosi (2003) descreveu como “trabalho de propaganda”, e afirmou 

que o narrador acentua essa questão da propaganda de forma obsessiva nesse 

primeiro capítulo. Sérgio vai descrevendo todo o engajamento de Aristarco em 

promover seus livros e o internato; para tanto, usa sempre token, deixando a crítica 

implícita, porém, os tokens somados à insistência do tema propaganda faz com que 

o leitor se posicione em relação à personagem, a esse fenômeno Macken-Horarik 

(2003) chamou de supersubjetividade. 

Os supostos elogios ao diretor “renome de pedagogo”, “grande educador”, o 

“autocrata excelso do silabários”, “ilustre diretor”, dentre outros, foram analisados 

como Julgamento negativo token, pois, apesar de se apresentarem como epítetos 

positivos, conforme a teoria da Ironia de El Refaie (2005), têm o seu sentido literal 

subvertido para, assim, expressar uma avaliação implícita. 

Ao longo do trecho analisado, a menção ora às propagandas, ora a Aristarco 

vai compondo o texto e estabelecendo, ao mesmo tempo, a coerência, que é fator 

fundamental, mas, acima de tudo, o leitor vai construindo coerência ao unir à leitura 

seu conhecimento de mundo (enquadre) sobre o que se espera de uma escola, de 

um diretor. Aristarco parece estar preocupado com sua imagem e com o sucesso 

financeiro do internato, essa é a projeção do discurso, segundo a teoria de Goffman 

(1974) e, na prática, para Sérgio, o Ateneu constitui-se em um ambiente 

ameaçador, tendo Aristarco como a ameaça viva. 
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4.2.4  Análise do Registro – trecho D 

 

 

4.2.4.1  Campo 

 

 Sérgio explica um dos motivos que levou seu pai a levá-lo justamente para o 

Ateneu, mesmo tendo ciência do que o filho sofreria lá. Estudar naquele internato 

significava, para época, sinal de status, portanto as famílias procuravam o Ateneu 

devido ao nome, não à qualidade de ensino. 

 

 

4.2.4.2  Relações 

 

 Sérgio/Pompéia continua na interação com o leitor, agora focando o Ateneu e 

seus alunos. 

 

 

4.2.4.3  Modo  

 

 Sérgio/Pompéia reforça, aqui, a ideia de educação como marketing e chega a 

usar a metáfora do polvo para expressar o poder que a propaganda do colégio tem 

sobre as famílias do país. As ironias realçam a opinião do enunciador, além de 

valorizar a obra: “a fina flor da mocidade brasileira”, “abeberar-se à fonte espiritual 

do Ateneu”. 

 
 

Quadro 6: Análise e discussão do trecho (D) - Os alunos do Ateneu 
 

De fato, os educandos do Ateneu    significavam      a fina flor da mocidade brasileira. 
                                 Portador                                Relacional                                         Atributo 
                                                        AVALIAÇÃO SOCIAL (-) TOKEN 
 
Discussão: 
Sérgio refere-se aos internos como “fina flor da mocidade brasileira”, pois são os filhos de pais ricos. O conceito de que o 
Ateneu era para ricos aparece no final do 3º trecho e se estende pelo 4º, por isso Avaliação Social (-) e realizada por meio 
de token, porque o elogio é irônico, já que os meninos, no internato, tinham atitudes inapropriadas.  
 

 
 
A irradiação do réclame       alongava de tal modo os tentáculos através do país, 
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                   Comportante                 Comportamental                            Alcance               Circunstância 
                                                         APRECIAÇÃO (-) TOKEN 
 
Discussão: 
A propaganda exagerada do colégio novamente é alvo de crítica indireta (token), por meio de metáfora animal, 
comparando a propagação do anúncio aos tentáculos de um polvo, que domina sua vítima, sem dar-lhe alternativa, tal 
como os efeitos da propaganda do colégio sobre as famílias ricas. Essa comparação -“tentáculos”- mostra o poder de 
Aristarco e, de forma subjacente, a ameaça que ele representa. 
  
 
 
que não    havia          família de dinheiro, enriquecida pela setentrional borracha ou pela 
                    Existencial                                Existente                                                   Circunstância 
                                      AVALIAÇÃO SOCIAL (+) TOKEN 
 
 

charqueada do sul, que não reputasse      um compromisso de honra     com a 
                                                                    Mental                              Fenômeno 
 JULGAMENTO (+) TOKEN 
 
 

 posteridade doméstica       mandar dentre seus jovens, um, dois, três representantes  
         Circunstância           Comportamental                                                       Alcance 
 
 
 

abeberar-se             à fonte espiritual do Ateneu. 
Comportamental                                  Alcance 
                         JULGAMENTO (-) TOKEN 
 
Discussão: 
A comparação utilizada para se referir ao Ateneu -“fonte espiritual” - eleva o internato a um plano superior, um lugar de 
redenção; entretanto, as experiências posteriores de Sérgio, lá dentro, mostram exatamente o contrário, o Ateneu será o 
lugar que o preparará para o macrocosmo, portanto Julgamento(-) com token, pois a crítica está implícita.  
 

 
 
Fiados nesta seleção apuradora,       que é           comum o erro sensato   de julgar  
                          Circunstância                            Relacional                      Atributo                              Mental 
                           APRECIAÇÃO (-) TOKEN                                                  AVALIAÇÃO SOCIAL (-) 
 
 

 melhores famílias as mais ricas,      sucedia que      muitas,      indiferentes mesmo e 
                      Fenômeno                                    Existencial           Comportante 
                                                                                                                                                AFETO (-) 
 

Discussão: 
Uma “seleção apuradora” para um colégio seria uma prova para avaliar o desempenho ou o nível de conhecimento do 
aluno novato, porém é o nível socioeconômico que faz a seleção para o ingresso no Ateneu. Sendo assim, a Apreciação(-) 
é feita em forma de ironia por meio de token.  
 
 

sorrindo                 do estardalhaço da fama,         lá               mandavam            os filhos. 
Comportamental                             Alcance                       Circunstância         Comportamental              Alcance 
                                                AFETO (+) TOKEN           
 
 

Assim       entrei                      eu. 
           Comportamental             Comportante 
      JULGAMENTO (-) TOKEN              
 
Discussão: 
Com a frase “Assim entrei eu”, Sérgio convida o leitor a uma posição de empatia pela personagem Sérgio e de julgamento 



59 
 

da personagem Aristarco, segundo a teoria da ‘compreensão responsiva ativa’ (Macken-Horarik, 2003). 
 
 

 
Discussão geral de “Os alunos do Ateneu” 

 
O 4º trecho esclarece o nível social dos alunos do internato e, embora em 

dois momentos da narrativa a Avaliatividade seja Inscrita (explícita) como em “é  

comum o erro sensato de julgar melhores famílias as mais ricas” e “indiferentes 

mesmo”, em todos os outros a Avaliatividade apresenta-se em forma de token, o 

que nos comprova que a ameaça ocorre, na maior parte das vezes, implicitamente.  

A crítica à propaganda excessiva insiste neste trecho e, desta forma, dá 

continuidade à realização prosódica (LEMKE, 1998), que é o significado atitudinal 

que se estende pelo texto. 

Com relação à Transitividade, percebemos que o Processo Material quase 

não é utilizado, pois o trecho não trata de Aristarco, mas da descrição das famílias 

e dos internos, por isso aparecem com mais frequência os Processos Relacional, 

Existencial e Comportamental.  

Conforme El Refaie (2005), a ironia introduz um julgamento de valor, 

entretanto os leitores serão influenciados por suas expectativas para reconhecer o 

enunciado como irônico. Sendo assim, o leitor de O Ateneu precisa ser guiado 

durante a narrativa para conseguir reconhecer a ironia que permeia certas 

afirmações, como é o caso de “a fina flor da mocidade” para referir-se aos jovens 

ricos ou em “fiados nesta seleção apuradora” para confirmar que as famílias mais 

ricas têm privilégios no Ateneu. 

           Todos os recursos utilizados na narrativa que foram aqui mencionados 

formam metarrelações que fazem com que o leitor vá-se posicionando 

supersubjetivamente em relação às atitudes de Aristarco e intersubjetivamente em 

relação a Sérgio. E, por consequência, fomentando a ameaça implicitamente 

(MACKEN-HORARIK, 2003). 
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Discussão dos resultados das análises 

 

Minha primeira pergunta de pesquisa foi (a) ‘Que escolhas léxico-gramaticais 

são feitas em O Ateneu, para expressar uma ameaça?’, para analisar essas 

escolhas selecionei o primeiro capítulo da obra, em que Pompéia apresenta ao leitor 

o Ateneu-internato e o Aristarco-diretor. Para descrever o internato ou falar de seu 

projeto pedagógico, o autor faz amplo uso de léxico ligado à propaganda “reclame”, 

“negociantes”, “artigos de última remessa”, “anúncios”, entre outros termos que 

colaboram para criar uma atmosfera de educação como marketing, fatores de 

Avaliatividade negativos (MARTIN, 2000) e realçados pelo autor como base de sua 

crítica à instituição em que estudou.  

Com relação a Aristarco, imperam as comparações com rei e reinado, que 

fazem desencadear no leitor, graças ao seu conhecimento de mundo, fatores de 

avaliação negativa token, como o uso do poder para dominar o internato, ponto 

determinante para o clima de ameaça que começa a se delinear no contexto escolar. 

Outra Avaliatividade negativa de Sérgio/Pompéia, também implícita, refere-se à 

caracterização do diretor como Aristarco-empresário, que reforça a questão da 

educação como marketing.  

Assim, verifica-se que a crítica sobre o regime do internato e sobre o seu 

diretor se realiza de forma implícita (os tokens de Atitude), recorrendo, na maioria 

das vezes, como observações irônicas do autor, em que mesmo um elogio pode ser 

interpretado no seu sentido literal subvertido, devendo ser entendido como um token 

negativo. Dessa forma, o leitor atento, utiliza seu enquadre mental, descobrindo, 

assim, o verdadeiro significado que acontece na subjacência das palavras 

pronunciadas. 

 Em relação à pergunta (b) ‘De que modo pode a Transitividade contribuir 

nessa expressão?’, Observei, por meio da análise dos Processos e de seus 

Participantes (HALLIDAY, 1994), que o diretor Aristarco está, frequentemente, 

atrelado aos Processos Material e Relacional. O Processo Material indica que o 

poderoso diretor do Ateneu é o Ator, aquele que age na narrativa, enquanto que os 

alunos são Meta ou Beneficiários, apenas recebem a ação; o Processo Relacional é 

usado amplamente para Sérgio/Pompéia construir o perfil de Aristarco, bem como 

daqueles que o rodeiam. A incidência do Processo Mental ocorre com o menino 

Sérgio, o que indica a tendência da personagem em ser passiva, introspectiva e não 
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partir para a ação, pelo menos, nos primeiros momentos da narrativa.  

A realização da ameaça recorre a uma miríade de estratégias retóricas para 

expressar o significado Interpessoal de dominação ditatorial, por meio da 

Avaliatividade realizada implicitamente com o recurso da ironia. Dessa forma, a 

pergunta (c) ‘De que modo pode a Avaliatividade contribuir nessa expressão?’, 

segundo a análise de trechos do primeiro capítulo da obra, a ameaça é feita de 

maneira disfarçada ou completamente mascarada, em forma de tokens. A 

Avaliatividade é realizada prosodicamente, ou seja, não se limita a termos isolados 

do texto, mas concretiza-se no decorrer da trama. Assim, os recursos linguísticos 

permitiram a construção de emoção e de ética dispostos de maneira específica para 

cocriar complexos de significados de ordem superior, ou metarrelações (MACKEN-

HORARIK, 2003), que posicionaram os leitores a adotar atitudes específicas em 

relação a Sérgio e a Aristarco no decorrer do texto.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa tratou da obra O Ateneu, clássico escrito por Raul 

Pompéia, escolhida por sua notoriedade linguística e artística em descrever as 

experiências e sensações de um menino que está descobrindo o mundo no 

microcosmo escola. 

 Durante a leitura do romance, intrigou-me o fato de sentir a esfera 

ameaçadora na narrativa, embora o autor não usasse com frequência epítetos 

desqualificadores ou ameaças explícitas. Já que a ameaça que paira em O Ateneu 

se dá de forma implícita, em geral por meio do recurso da ironia, tornou-se essencial 

examinar empiricamente a linguagem da ameaça, não com base em impressões 

populares desse tipo de linguagem, mas com apoio teórico, em especial, da 

Gramática Sistêmico-Funcional, e suas ampliações como a Linguística Crítica e a 

Avaliatividade, teorias que têm apoiado muitos trabalhos de Linguística Aplicada 

(LA).    

Por outro lado, a leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - 

Língua Portuguesa - mostra a preocupação do ensino em relação a pelo menos três 

aspectos principais em relação à compreensão e à produção da escrita: (a) o 

reconhecimento da relação entre informação e retórica, por meio do reconhecimento 

da persuasão feita por meio de avaliação explícita ou implícita, envolvendo a 

convicção e a sedução; (b) a consideração das características léxico-gramaticais de 

diferentes gêneros com especial atenção aos recursos de coesão e coerência; (c) a 

intersubjetividade, ou seja, a consciência de que a atitude no discurso não é a 

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

emerge da interação dialógica entre interlocutores.  

Acredito que a presente pesquisa tenha, em parte, realizado esses objetivos, 

procurando mostrar como as descrições tanto do Ateneu quanto de seu diretor são 

feitas de maneira implícita, com forte apoio no conhecimento de mundo do leitor, 

que, assim, não se deixa enganar pelas escolhas léxico-gramaticais usadas no 

texto, que, no discurso, significam o oposto do que é dito.  

Sendo assim, com este estudo pretendi salientar as formas mitigadoras de 

ameaça e trazer subsídios de análise linguística que possam guiar o professor na 

análise literária, encorajando o aluno a desvelar, no caso, a ameaça que subjaz às 

palavras de Sérgio, alterego de Pompéia. 
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Por fim, gostaria de salientar o quanto foi enriquecedor para mim como 

professora, e também como leitora, conhecer a teoria da Gramática Sistêmico-

Funcional, a qual me trouxe subsídios dos quais eu não dispunha para fazer uma 

análise mais profunda dos textos que trabalho em sala de aula e dos textos que leio 

no dia a dia; a Teoria da Avaliatividade, que me apresentou a possibilidade de 

perceber a avaliação, em especial, a implícita, que acontece no ato discursivo; e a 

Linguística Crítica, que tem como meta "a recuperação dos sentidos sociais 

expressos no discurso pela análise das estruturas linguísticas à luz dos contextos 

interacionais e sociais mais amplos” (FOWLER et al., 1979, p.195-196). 
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ANEXO A – CAPÍTULO 1 DE O ATENEU 

 

O ATENEU 
 

Raul Pompéia  
Capítulo 1 
 

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta.”  
Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de 
criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico; diferente do  
que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício 
sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro 
ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, 
entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos; como se a mesma incerteza de hoje, sob outro 
aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que 
nos ultrajam.  

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a 
saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em 
todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, 
alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a 
atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um 
pouco mais de púrpura ao crepúsculo - a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da 
vida.  

Eu tinha onze anos.  
Freqüentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo, 

onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor 
lhes parecia. Entrava às nove horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e 
bocejava até às duas, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio 
comprara,de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de 
pequenos. Ao meio-dia, davam-nos pão com manteiga. Esta recordação gulosa é o que mais 
pronunciadamente me ficou dos meses de externato; com a lembrança de alguns companheiros – um 
que gostava de fazer rir à aula, espécie interessante de mono louro, arrepiado, vivendo a morder, nas 
costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha; outro, adamado, elegante, sempre 
retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e radioso, fechada a blusa em diagonal do 
ombro à cinta por botões de madrepérola. Mais ainda: a primeira vez que ouvi certa injúria crespa, um 
palavrão cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam às mestras por duas 
iniciais como em monograma.  

Lecionou-me depois um professor em domicílio.  
Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira 

provação, eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. O internato! 
Destacada do conchego placentário da dieta caseira, vinha próximo o momento de se definir a minha 
individualidade. Amarguei por antecipação o adeus às primeiras alegrias; olhei triste os meus 
brinquedos, antigos já! Os meus queridos pelotões de chumbo! Espécie de museu militar de todas as 
fardas, de todas as bandeiras, escolhida amostra da força dos estados, em proporções de 
microscópio, que eu fazia formar a combate como uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo; 
que eu fazia guerrear em desordenado aperto, - massa tempestuosa das antipatias geográficas, 
encontro definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça; que eu pacificava por fim, 
com uma facilidade de Providência Divina, intervindo sabiamente, resolvendo as pendências pela 
concórdia promíscua das caixas de pau. Força era deixar à ferrugem do abandono o elegante vapor 
da linha circular do lago, no jardim, onde talvez não mais tornasse a perturbar com a palpitação das 
rodas a sonolência morosa dos peixinhos, rubros, dourados, argentados, pensativos à sombra dos 
tinhorões, na transparência adamantina da água...  

Mas um movimento animou-me, primeiro estímulo sério da vaidade: distanciava-me da 
comunhão da família, como um homem! ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos; e a 
confiança nas próprias forças sobrava. Quando me disseram que estava a escolha feita da casa de 
educação que me devia receber, a notícia veio achar-me em armas para a conquista audaciosa do 
desconhecido.  

Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de 
lágrimas os cabelos e eu parti.  
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Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação.  
Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido 

por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de 
novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa, o 
Ateneu desde muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais; sem levar em conta a simpatia 
da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios.  

O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, 
enchia o Império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas Províncias, 
conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, à sustância, atochando a imprensa dos 
lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e 
esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes 
cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas 
azuis, róseas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo 
venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da Pátria. Os lugares que os não procuravam 
eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível! E não havia senão 
aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. E engordavam as letras, à força, daquele pão.  
Um benemérito. Não admira que em dias de gala, íntima ou nacional, festas do colégio ou recepções 
da coroa, o largo peito do grande educador desaparecesse sob constelações de pedraria, 
opulentando a nobreza de todos os honoríficos berloques.  

Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar o pulso ao homem. Não só as condecorações 
gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilos: Ateneu! Ateneu! Aristarco todo era um anúncio. 
Os gestos, calmos, soberanos, eram de um rei - o autocrata excelso dos silabários; a pausa hierática 
do andar deixava sentir o esforço, a cada passo, que ele fazia para levar adiante, de empurrão, o 
progresso do ensino público; o olhar fulgurante, sob a crispação áspera dos supercílios de monstro 
japonês, penetrando de luz as almas circunstantes - era a educação da inteligência; o 
queixo,severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas - era 
a educação moral. A própria estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura 
dizia dele: aqui está um grande homem... não vêem os côvados de Golias?!... Retorça-se sobre tudo 
isto um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos, torneadas a capricho, cobrindo os lábios, fecho 
de prata sobre o silêncio de ouro, que tão belamente impunha como o retraimento fecundo do seu 
espírito, - teremos esboçado, moralmente, materialmente, o perfil do ilustre diretor. Em suma, um 
personagem que, ao primeiro exame, produzia-nos a impressão de um enfermo, desta enfermidade 
atroz e estranha: a obsessão da própria estátua. Como tardasse a estátua, Aristarco interinamente 
satisfazia-se com a afluência dos estudantes ricos para o seu instituto. De fato, os educandos do 
Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira.  

A irradiação do reclame alongava de tal modo os tentáculos através do País, que não havia 
família de dinheiro, enriquecida pela setentrional borracha ou pela charqueada do sul, que não 
reputasse um compromisso de honra com a posteridade doméstica mandar dentre seus jovens, um, 
dois, três representantes abeberar-se à fonte espiritual do Ateneu.  

Fiados nesta seleção apuradora, que é comum o erro sensato de julgar melhores famílias as 
mais ricas, sucedia que muitos, indiferentes mesmo e sorrindo do estardalhaço da fama, lá 
mandavam os filhos. Assim entrei eu.  

A primeira vez que vi o estabelecimento, foi por uma festa de encerramento de trabalhos.  
Transformara-se em anfiteatro uma das grandes salas da frente do edifício, exatamente a que 

servia de capela; paredes estucadas de suntuosos relevos, e o teto aprofundado em largo medalhão, 
de magistral pintura, onde uma aberta de céu azul despenhava aos cachos deliciosos anjinhos, 
ostentando atrevimentos róseos de carne, agitando os minúsculos pés e as mãozinhas, desatando 
fitas de gaze no ar. Desarmado o oratório, construíram-se bancadas circulares, que encobriam o luxo 
das paredes. Os alunos ocupavam a arquibancada. Como a maior concorrência preferia sempre a 
exibição dos exercícios ginásticos, solenizada dias depois do encerramento das aulas, a acomodação 
deixada aos circunstantes era pouco espaçosa; e o público, pais e correspondentes em geral, porém 
mais numeroso do que se esperava, tinha que transbordar da sala da festa para a imediata. Desta 
ante-sala, trepado a uma cadeira, eu espiava. Meu pai ministrava-me informações. Diante da 
arquibancada, ostentava-se uma mesa de grosso pano verde e borlas de ouro. Lá estava o diretor, o 
Ministro do Império, a comissão dos prêmios. Eu via e ouvia. Houve uma alocução comovente de 
Aristarco; houve discursos de alunos e mestres; houve cantos, poesias declamadas em diversas 
línguas. O espetáculo comunicava-me certo prazer respeitoso. O diretor, ao lado do ministro, de 
acanhado físico, fazia-o incivilmente desaparecer na brutalidade de um contraste escandaloso. Em 
grande tenue dos dias graves, sentava-se elevado no seu orgulho como em um trono. A bela farda 
negra dos alunos, de botões dourados, infundia-me a consideração tímida de um militarismo 
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brilhante, aparelhado para as campanhas da ciência e do bem. A letra dos cantos, em coro dos 
falsetes indisciplinados da puberdade, os discursos, visados pelo diretor, pançudos de sisudez, na 
boca irreverente da primeira idade, como um Cendrillon malfeito da burguesia conservadora, 
recitados em monotonia de realejo e gestos rodantes de manivela, ou exagerados, de voz cava e 
caretas de tragédia fora de tempo, eu recebia tudo convictamente, como o texto da bíblia do dever; e 
as banalidades profundamente lançadas como as sábias máximas do ensino redentor. Parecia-me 
estar vendo a legião dos amigos do estudo, mestres à frente, na investida heróica do obscurantismo, 
agarrando pelos cabelos, derribando, calcando aos pés a Ignorância e o Vício, misérrimos 
trambolhos, consternados e esperneantes.  

Um discurso principalmente impressionou-me. À direita da comissão dos prêmios, ficava a 
tribuna dos oradores. Galgou-a firme, tesinho, o Venâncio, professor do colégio, a quarenta mil-réis 
por matéria, mas importante, sabendo falar grosso o timbre de independência, mestiço de bronze, 
pequenino e tenaz, que havia de varar carreira mais tarde. O discurso foi o confronto chapa dos 
torneios medievais com o moderno certame das armas da inteligência; depois, uma preleção 
pedagógica, tacheada de flores de retórica a martelo; e a apologia da vida de colégio, seguindo-se a  
exaltação do Mestre em geral e a exaltação, em particular, de Aristarco e do Ateneu. “O mestre, 
perorou Venâncio, é o prolongamento do amor paterno, é o complemento da ternura das mães, o 
guia zeloso dos primeiros passos, na senda escabrosa que vai às conquistas do saber e da 
moralidade. Experimentado no labutar cotidiano da sagrada profissão, o seu auxílio ampara-nos 
como a Providência na Terra; escolta-nos assíduo como um anjo de guarda; a sua lição prudente 
esclarece-nos a jornada inteira do futuro. Devemos ao pai a existência do corpo; o mestre cria-nos o  
espírito (sorites de sensação), e o espírito é a força que impele, o impulso que triunfa, o triunfo que 
nobilita, o enobrecimento que glorifica, e a glória é o ideal da vida, o louro do guerreiro, o carvalho do 
artista, a palma do crente! A família é o amor no lar, o estado é a segurança civil; o mestre, com o 
amor forte que ensina e corrige, prepara-nos para a segurança íntima inapreciável da vontade.  
Acima de Aristarco - Deus! Deus tão-somente; abaixo de Deus - Aristarco.”  

Um último gesto espaçoso, como um jamegão no vácuo, arrematou o rapto de eloqüência.  
Eu me sentia compenetrado daquilo tudo; não tanto por entender bem, como pela facilidade 

da fé cega a que estava disposto. As paredes pintadas da ante-sala imitavam pórfiro verde; em frente 
ao pórtico aberto para o jardim, graduava-se uma ampla escada, caminho do andar superior. 
Flanqueando a majestosa porta desta escada, havia dois quadros de alto-relevo: à direita uma 
alegoria das artes e do estudo, à esquerda as indústrias humanas, meninos nus como nos frisos de 
Kaulbach, risonhos, com a ferramenta simbólica - psicologia pura do trabalho, modelada idealmente 
na candura do gesso e da inocência. Eram meus irmãos! Eu estava a esperar que um deles 
convidativo me estendesse a mão para o bailado feliz que os levava. Oh! que não seria o colégio, 
tradução concreta da alegoria, ronda angélica de corações à porta de um templo, dulia permanente 
das almas jovens no ritual austero da virtude!  

Por ocasião da festa da ginástica voltei ao colégio.  
O Ateneu estava situado no Rio Comprido, extremo, ao chegar aos morros.  
As eminências de sombria pedra e a vegetação selvática debruçavam sobre o edifício um 

crepúsculo de melancolia, resistente ao próprio sol a pino dos meios-dias de novembro. Esta 
melancolia era um plágio ao detestável pavor monacal de outra casa de educação, o negro Caraça 
de Minas. Aristarco dava-se palmas desta tristeza aérea - a atmosfera moral da meditação e do 
estudo, definia, escolhida a dedo para maior luxo da casa, como um apêndice mínimo da arquitetura.  

No dia da festa da educação física, como rezava o programa (programa de arromba, porque o  
secretário do diretor tinha o talento dos programas), não percebi a sensação de ermo tão acentuada  
em sítios montanhosos, que havia de notar depois. As galas do momento faziam sorrir a paisagem. O 
arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por mil bandeiras, brilhava ao sol vivo com o 
esplendor de estranha alegria; os vistosos panos, em meio da ramagem, fingiam flores colossais, 
numa caricatura extravagante de primavera; os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos  
de papel enormes, de uma uberdade carnavalesca. Eu ia carregado, no impulso da multidão. Meu pai 
prendia-me solidamente o pulso, que me não extraviasse.  

Mergulhado na onda, eu tinha que olhar para cima, para respirar. Adiante de mim, um sujeito 
mais próximo fez-me rir; levava de fora a fralda da camisa… Mas não era fralda; verifiquei que era o  
lenço. Do chão subia um cheiro forte de canela pisada; através das árvores, com intervalos, 
passavam rajadas de música, como uma tempestade de filarmônicas.  

Um último aperto mais rijo estalando-me as costelas espremeu-me por um estreito corte num 
muro, para o espaço livre.  

Em frente, um gramal vastíssimo. Rodeava-o uma ala de galhardetes, contentes no espaço, 
com o pitoresco dos tons enérgicos cantando vivo sobre a harmoniosa surdina do verde das 
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montanhas. Por todos os lados apinhava-se o povo. Voltando-me, divisei, ao longo do muro, duas 
linhas de estrado com cadeiras quase exclusivamente ocupadas por senhoras, fulgindo os vestuários, 
em violenta confusão de colorido. Algumas protegiam o olhar com a mão enluvada, com o leque, à 
altura da fronte, contra a rutilação do dia num bloco de nuvens que crescia do céu. Acima do estrado, 
balouçavam docemente e sussurravam bosquetes de bambu, projetando franjas longuíssimas de 
sombra pelo campo de relva.  

Algumas damas empunhavam binóculos. Na direção dos binóculos distinguia-se um 
movimento alvejante. Eram os rapazes. “Aí vêm! disse-me meu pai; vão desfilar por diante da 
princesa.” A princesa imperial, Regente nessa época, achava-se à direita em gracioso palanque de 
sarrafos.  

Momentos depois adiantavam-se por mim os alunos do Ateneu. Cerca de trezentos; 
produziam-me a impressão do inumerável. Todos de branco, apertados em larga cinta vermelha, com 
alças de ferro sobre os quadris e na cabeça um pequeno gorro cingido por um cadarço de pontas 
livres. Ao ombro esquerdo traziam laços distintivos das turmas. Passaram a toque de clarim, 
sopesando os petrechos diversos dos exercícios. Primeira turma, os halteres, segunda, as massas, 
terceira, as barras.  

Fechavam a marcha, desarmados, os que figurariam simplesmente nos exercícios gerais.  
Depois de longa volta, a quatro de fundo, dispuseram-se em pelotões, invadiram o gramal, e,  

cadenciados pelo ritmo da banda de colegas, que os esperava no meio do campo, com a certeza de  
amestrada disciplina, produziram as manobras perfeitas de um exército sob o comando do mais raro  
instrutor.  

Diante das fileiras, Bataillard, o professor de ginástica, exultava, envergando a altivez do seu  
sucesso na extremada elegância do talhe, multiplicando por milagroso desdobramento o compêndio  
inteiro da capacidade profissional, exibida em galeria por uma série infinita de atitudes. A admiração 
hesitava a decidir-se pela formosura masculina e rija da plástica de músculos a estalar o brim do 
uniforme, que ele trajava branco como os alunos, ou pela nervosa celeridade dos movimentos, efeito 
elétrico de lanterna mágica, respeitando-se na variedade prodigiosa a unidade da correção suprema.  

Ao peito tilintavam-lhe as agulhetas do comando, apenas de cordões vermelhos em trança. 
Ele dava as ordens fortemente, com uma vibração penetrante de corneta que dominava à distância, e 
sorria à docilidade mecânica dos rapazes. Como oficiais subalternos, auxiliavam-no os chefes de 
turma; postados devidamente com os pelotões, sacudindo à manga distintivos de fita verde e 
canutilho.  

Acabadas as evoluções, apresentaram-se os exercícios. Músculos do braço, músculos do 
tronco, tendões dos jarretes, a teoria toda do corpore sano foi praticada valentemente ali, 
precisamente, com a simultaneidade exata das extensas máquinas. Houve após, o assalto aos 
aparelhos. Os aparelhos alinhavam-se a uma banda do campo, a começar do palanque da Regente. 
Não posso dar idéia do deslumbramento que me ficou desta parte. Uma desordem de contorções, 
deslocadas e atrevidas; uma vertigem de volteios à barra fixa, temeridades acrobáticas ao trapézio, 
às perchas, às cordas, às escadas; pirâmides humanas sobre as paralelas, deformando-se para os 
lados em curvas de braços e ostentações vigorosas de tórax; formas de estatuária viva, trêmulas de 
esforço, deixando adivinhar de longe o estalido dos ossos desarticulados; posturas de transfiguração 
sobre invisível apoio; aqui e ali uma cabecinha loura, cabelos em desordem cacheados à testa, um 
rosto injetado pela inversão do corpo, lábios entreabertos ofegando, olhos semicerrados para escapar 
à areia dos sapatos, costas de suor, colando a blusa em pasta, gorros sem dono que caíam do alto e 
juncavam a terra; movimento, entusiasmo por toda a parte e a soalheira, branca nos uniformes, 
queimando os últimos fogos da glória diurna sobre aquele triunfo espetaculoso da saúde, da força, da 
mocidade.  

O Professor Bataillard, enrubescido de agitação, rouco de comandar, chorava de prazer. 
Abraçava os rapazes indistintamente. Duas bandas militares revezavam-se ativamente, comunicando 
a animação à massa dos espectadores. O coração pulava-me no peito com um alvoroço novo, que 
me arrastava para o meio dos alunos, numa leva ardente de fraternidade. Eu batia palmas; gritos 
escapavam-me, de que me arrependia quando alguém me olhava.  

Deram fim à festa os saltos, os páreos de carreira, as lutas romanas e a distribuição dos 
prêmios de ginástica, que a mão egrégia da Sereníssima Princesa e a pouco menos do Esposo 
Augusto alfinetavam sobre os peitos vencedores. Foi de ver-se: os jovens atletas aos pares 
aferrados, empuxando-se, constringindo-se, rodopiando, rolando na selva com gritos satisfeitos e 
arquejos de arrancada; os corredores, alguns em rigor, respiração medida, beiços unidos, punhos 
cerrados contra o corpo, passo miúdo e vertiginoso; outros irregulares, bracejantes, prodigalizando 
pernadas, rasgando o ar a pontapés, numa precipitação desengonçada de avestruz, chegando 
esbofados, com placas de poeira na cara, ao poste da vitória.  
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Aristarco arrebentava de júbilo. Pusera de parte o comedimento soberano que eu lhe 
admirara na primeira festa. De ponto em branco, como a rapaziada, e chapéu-do-chile, distribuía-se 
numa ubiqüidade impossível de meio ambiente. Viam-no ao mesmo tempo a festejar os príncipes 
com o risinho nasal, cabritante, entre lisonjeiro e irônico, desfeito em etiquetas de reverente súdito e  
cortesão; viam-no bradando ao professor de ginástica, a gesticular com o chapéu seguro pela copa; 
viam-no formidável, com o perfil leonino rugir sobre um discípulo que fugira aos trabalhos, sobre outro 
que tinha limo nos joelhos de haver lutado em lugar úmido, gastando tal veemência no ralho, que 
chegava a ser carinhoso.  

O figurino campestre rejuvenescera-o. Sentia as pernas leves e percorria celerípede a frente 
dos estrados, cheio de cumprimentos para os convidados especiais e de interjetivos amáveis para 
todos. Perpassava como uma visão de brim claro, súbito extinta para reaparecer mais viva noutro 
ponto. Aquela expansão vencia-nos; ele irradiava de si, sobre os alunos, sobre os espectadores, o 
magnetismo dominador dos estandartes de batalha. Roubava-nos dois terços da atenção que os 
exercícios pediam; indenizava-nos com o equivalente em surpresas de vivacidade, que desprendia de 
si, profusamente, por erupções de jorro em roda, por ascensões cobrejantes de girândola, que iam às 
nuvens, que baixavam depois serenamente, diluídas na viração da tarde, que os pulmões bebiam. 
Ator profundo, realizava ao pé da letra, a valer, o papel diáfano, sutil, metafísico, de alma da festa e 
alma do seu instituto.  

Uma coisa o entristeceu, um pequenino escândalo. Seu filho Jorge, na distribuição dos 
prêmios, recusara-se a beijar a mão da princesa, como faziam todos ao receber a medalha. Era 
republicano o pirralho! Tinha já aos quinze anos as convicções ossificadas na espinha inflexível do 
caráter! Ninguém mostrou perceber a bravura. Aristarco, porém, chamou o menino à parte. Encarou-o  
silenciosamente e - nada mais. E ninguém mais viu o republicano! Consumira-se naturalmente o 
infeliz, cremado ao fogo daquele olhar! Nesse momento as bandas tocavam o hino da monarquia 
jurada, última verba do programa.  

Começava a anoitecer, quando o colégio formou ao toque de recolher. Desfilaram aclamados, 
entre alas de povo, e se foram do campo, cantando alegremente uma canção escolar.  

À noite houve baile nos três salões inferiores do lance principal do edifício e iluminação no 
jardim.  

Na ocasião em que me ia embora, estavam acendendo luzes variadas de Bengala diante da 
casa. O Ateneu, quarenta janelas, resplendentes do gás interior, dava-se ares de encantamento com 
a iluminação de fora. Erigia-se na escuridão da noite, como imensa muralha de coral flamante, como  
um cenário animado de safira com horripilações errantes de sombra, como um castelo fantasma 
batido de luar verde emprestado à selva intensa dos romances cavalheirescos, despertado um 
momento da legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações. Um jacto de luz elétrica, 
derivado de foco invisível, feria a inscrição dourada em arco 
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sobre as janelas centrais no alto do prédio. A uma delas, à sacada, Aristarco mostrava-se. Na 
expressão olímpica do semblante transpirava a beatitude de um gozo superior. Gozava a sensação 
prévia, no banho luminoso, da imortalidade a que se julgava consagrado. Devia ser assim: - luz 
benigna e fria, sobre bustos eternos, o ambiente glorioso do Panteão. A contemplação da posteridade 
embaixo.  

Aristarco tinha momentos destes, sinceros. O anúncio confundia-se com ele, suprimia-o, 
substituía-o, e ele gozava como um cartaz que experimentasse o entusiasmo de ser vermelho. 
Naquele momento, não era simplesmente a alma do seu instituto, era a própria feição palpável, a 
síntese grosseira do título, o rosto, a testada, o prestígio material do seu colégio, idêntico com as 
letras que luziam em auréola sobre a cabeça. As letras, de ouro, ele, imortal: única diferença.  

Guardei, na imaginação infantil, a gravura desta apoteose com o atordoamento ofuscado, 
mais ou menos de um sujeito partindo à meia-noite de qualquer teatro, onde, em mágica beata, Deus 
Padre pessoalmente se houvesse prestado a concorrer para a grandeza do último quadro. Conheci-o 
solene na primeira festa, jovial na segunda; conheci-o mais tarde em mil situações, de mil modos; 
mas o retrato que me ficou para sempre do meu grande diretor, foi aquele - o belo bigode branco, o 
queixo barbeado, o olhar perdido nas trevas, fotografia estática, na ventura de um raio elétrico.  

É fácil conceber a atração que me chamava para aquele mundo tão altamente interessante, 
no conceito das minhas impressões. Avaliem o prazer que tive, quando me disse meu pai que eu ia 
ser apresentado ao diretor do Ateneu e à matrícula. O movimento não era mais a vaidade, antes o 
legítimo instinto da responsabilidade altiva, era uma conseqüência apaixonada da sedução do 
espetáculo, o arroubo de solidariedade que me parecia prender à comunhão fraternal da escola. 
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Honrado engano, esse ardor franco por uma empresa ideal de energia e de dedicação premeditada  
confusamente, no cálculo pobre de uma experiência de dez anos.  

O diretor recebeu-nos em sua residência, com manifestações ultra de afeto. Fez-se cativante,  
paternal; abriu-nos amostras dos melhores padrões do seu espírito, evidenciou as faturas do seu 
coração. O gênero era bom, sem dúvida nenhuma; que apesar do paletó de seda e do calçado raso 
com que se nos apresentava, apesar da bondosa familiaridade com que declinava até nós, nem um 
segundo o destituí da altitude de divinização em que o meu critério embasbacado o aceitara.  

Verdade é que não era fácil reconhecer ali, tangível e em carne, uma entidade outrora da 
mitologia das minhas primeiras concepções antropomórficas; logo após Nosso Senhor, o qual eu 
imaginara velho, feíssimo, barbudo, impertinente, corcunda, ralhando por trovões, carbonizando 
meninos com o corisco. Eu aprendera a ler pelos livros elementares de Aristarco, e o supunha velho 
como o primeiro, porém rapado, de cara chupada, pedagógica, óculos apocalípticos, carapuça negra 
de borla, fanhoso, onipotente e mau, com uma das mãos para trás escondendo a palmatória e 
doutrinando à humanidade o be-á-bá.  

As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco; mas a hipérbole essencial do primitivo  
transmitia-se ao sucessor por um mistério de hereditariedade renitente. Dava-me gosto então a peleja 
renhida das duas imagens e aquela complicação imediata do paletó de seda e do sapato raso, 
fazendo aliança com Aristarco II contra Aristarco I, no reino da fantasia. Nisto afagaram-me a cabeça. 
Era Ele! Estremeci.  

- Como se chama o amiguinho? - perguntou-me o diretor.  
- Sérgio... dei o nome todo, baixando os olhos e sem esquecer o “seu criado” da estrita 

cortesia.  
- Pois, meu caro Sr. Sérgio, o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora 

estes cachinhos...  
Eu tinha ainda os cabelos compridos, por um capricho amoroso de minha mãe. O conselho 

era visivelmente salgado de censura. O diretor, explicando a meu pai, acrescentou com o risinho 
nasal que sabia fazer: “Sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio...”  

- Peço licença para defender os meninos bonitos... objetou alguém entrando.  
Surpreendendo-nos com esta frase, untuosamente escoada por um sorriso, chegou a 

senhora do diretor, D. Ema. Bela mulher em plena prosperidade dos trinta anos de Balzac, formas 
alongadas por graciosa magreza, erigindo porém o tronco sobre quadris amplos, fortes como a 
maternidade; olhos negros, pupilas retintas de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das 
pálpebras; de um moreno rosa que algumas formosuras possuem, e que seria também a cor do 
jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Adiantava-se por movimentos oscilados, 
cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava. Vestia cetim preto justo sobre as 
formas, reluzente como pano molhado; e o cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da 
carne. Esta aparição maravilhou-me.  

Houve as apresentações de cerimônia, e a senhora com um nadinha de excessivo 
desembaraço sentou-se ao divã perto de mim.  

- Quantos anos tem? perguntou-me.  
- Onze anos...  
- Parece ter seis, com estes lindos cabelos.  
Eu não era realmente desenvolvido. A senhora colhia-me o cabelo nos dedos:  
- Corte e ofereça a mamãe, aconselhou com uma carícia; é a infância que aí fica, nos cabelos  

louros... Depois, os filhos nada mais têm para as mães.  
O poemeto de amor materno deliciou-me como uma divina música. Olhei furtivamente para a  

senhora. Ela conservava sobre mim as grandes pupilas negras, lúcidas, numa expressão de infinda 
bondade! Que boa mãe para os meninos, pensava eu. Depois, voltada para meu pai, formulou 
sentidamente observações a respeito da solidão das crianças no internato.  

- Mas o Sérgio é dos fortes, disse Aristarco, apoderando-se da palavra. Demais, o meu 
colégio é apenas maior que o lar doméstico. O amor não é precisamente o mesmo, mas os cuidados 
de vigilância são mais ativos. São as crianças os meus prediletos. Os meus esforços mais desvelados  
são para os pequenos. Se adoecem e a família está fora, não os confio a um correspondente... Trato- 
os aqui, em minha casa. Minha senhora é a enfermeira. Queria que o vissem os detratores...  

Enveredando pelo tema querido do elogio próprio e do Ateneu, ninguém mais pôde falar...  
Aristarco, sentado, de pé, cruzando terríveis passadas, imobilizando-se a repentes 

inesperados, gesticulando como um tribuno de meetings, clamando como para um auditório de dez 
mil pessoas, majestoso sempre, alçando os padrões admiráveis, como um leiloeiro, e as opulentas 
faturas, desenrolou, com a memória de uma última conferência, a narrativa dos seus serviços à causa 
santa da instrução. Trinta anos de tentativas e resultados, esclarecendo como um farol diversas 
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gerações agora influentes no destino do País! E as reformas futuras? Não bastava a abolição dos 
castigos corporais, o que já dava uma benemerência passável. Era preciso a introdução de métodos 
novos, supressão absoluta dos vexames de punição, modalidades aperfeiçoadas no sistema das 
recompensas, ajeitação dos trabalhos, de maneira que seja a escola um paraíso, adoção de normas 
desconhecidas cuja eficácia ele pressentia, perspicaz como as águias. Ele havia de criar... um horror, 
a transformação moral da sociedade!  

Uma hora trovejou-lhe à boca, em sangüínea eloqüência, o gênio do anúncio. Miramo-lo na 
inteira expansão oral, como, por ocasião das festas, na plenitude da sua vivacidade prática. 
Contemplávamos (eu com aterrado espanto) distendido em grandeza épica - o homem sanduíche da  
educação nacional. Lardeado entre dois monstruosos cartazes. Às costas, o seu passado incalculável  
de trabalhos; sobre o ventre, para a frente, o seu futuro: o reclame dos imortais projetos. 
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ANEXO B – ARTIGO PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE NOTÍCIAS, 
EXTRAÍDO DE PONTES (1935, p.190-191) 
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ANEXO C – OUTROS TEXTOS DO CADERNO DE NOTAS DE RAUL POMPÉIA, 

EXTRAÍDOS DE PONTES (1935, p. 218-219 ) 
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ANEXO D – CARICATURA DE ARISTARCO FEITA POR RAUL POMPÉIA 
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ANEXO E – QUADRO DA METAFUNÇÃO IDEACIONAL  

 Quadro 7: Os processos da transitividade, seus participantes e circunstâncias 

PROCESSO Características/Exemplos PARTICIPANTES C 
I 
R 
C 
U 
N 
S 
T 
Â 
N 
C 
I 
A 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toke
n 
Valu
e 

1. MATERIAL      
    (fazer) 
Teste: O que x fez? 

criativo (escrever livro) 
dispositivo(matar rato) 
causativo(fez carregar) 
              . 

Ator Meta (Compro livros) 
Alcance (Fiz compras)6 
Beneficiário (Compro livro para ele) 

 
2.  
COMPORTA-MENTAL 
[entre material  e 
mental] 
(comportamento 
fisiológico e psicológico) 

perto do mental: olhar,escutar, encarar,  
pensar, preocupar-se,sonhar 
perto do verbal: murmurar, tagarelar, 
resmungar 
fisiológicos:  
(manifest.estado consciência):  gritar, 
rir, suspirar,amarrar a cara, 
grunhir,gemer 
(outros fisio): respirar,tossir, desmaiar, 
dormir,bocejar, 
perto do material: cantar, dançar, 
deitar,sentar 

Comportante 
(em geral ser 
consciente e 1 
só) 

(Alcance). [Veja abaixo] 

3. MENTAL  
(sentir-gostar-pensar) 
  

like-type(gostar de algo)7 (reversível) 
please-type(algo agrada) (reversível) 
Percepção   (ver, ouvir) 
Afeto   (gostar, temer) 
Cognição  (pensar, saber entender) 

 
Experienciador 
(humano) 

 
Fenômeno 
(Alcance) 
 

Pode projetar (ao contrário 
do material) 
Eu achei que ele iria.. 
Lula disse que faria...) 

4.EXISTENCIAL 
(existir-acontecer) 

haver, existir, permanecer, surgir, 
ocorrer, acontecer florescer 

Existente  

 
 
 
5. 
RELACIONAL (ser) 
[também: ter - estar] 
Tenho livros. 
Estou na PUC. 
 

INTENSIVO  (x é a) 
   atributivo (ela é bonita) 
   identificador (aquele é você) 
CIRCUNSTANCIAL   (x está em a) 
   atributivo  
   como atributo (A piada é s/o 
papagaio) 
   como processo (O peixe pesa 1kg) 
   identificador  
   como participante (Hoje é dia 10) 
   como processo (A ponte cruza o rio) 
POSSESSIVO   (x em a) 
   atributivo 
   como atributo (O piano é de Pedro) 
   como processo (Pedro tem um piano)
   identificador 
   como participante (O piano é de 
Pedro) 
   como processo (Edu possui carro) 

 
 
 
 
Portador 
 
 
 
Identificado 

 
 
 
 
Atributo 
 
 
 
Identificador 

 
 
6. 
VERBAL (dizer) 
 

 Participantes 
   Eu (disse)           uma coisa                              para ele                  

dizer, contar, 
perguntar, prometer, 
descrever, dar8 ordem, 
fazer afirmação, 
elogiar, insultar, 
amaldiçoar, criticar 

Dizente 
Eu disse 
que ... 

Verbiagem (o que é dito): 
a) conteúdo    
   Descreva o apto.  
b) nome do dito  
    Fazer perguntas. 

Receptor 
Diga-me tudo. 

Alvo 
Ela elogia o filho  para seus 
amigos. 
(insultar, caluniar, lisonjear,  
criticar 

Outros participantes 
Beneficiário 
(Recipiente ou 
Cliente) 

Comprar anel p/esposa                                             Pintar quadro p/você9 
                        Beneficiário                                                                   Cliente            
 

Alcance 
(Escopo do processo) 

(i) expressa domínio10: Ela subiu a montanha 
(ii) expressa o próprio processo11 : Maria  
        sonha sonhos/joga tênis12 

com processo material: assinar nome, montar o cavalo, 
seguir exemplo  
com processo comportamental: chorar lágrimas 
com processo mental: preferir café, reconhecer rosto 
com processo verbal: fez discurso, que pergunta quer fazer? 

Fonte: HALIIDAY (1994) Resumido por Ikeda 

                                                      
6 Não posso perguntar: O que eu fiz para as compras? 
7 gosto-agrada-me; temo/amendronta-me; esqueço/escapa-me; acredito/convence-me; admiro/impressiona-me  
8 verbo 'vazio' (agora não diga mais nada, dar uma ordem, fazer uma afirmação; falar árabe) 
9 Meta criada (não do tipo dispositivo) 
10 Complemento circunstancial (antigo)? 
11 Objeto direito interno da gramática tradicional? 
12 Tênis não é uma entidade, mas o ato de jogar tênis. 
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ANEXO F – QUADRO DOS SUBSISTEMAS DA AVALIATIVIDADE 

 

Quadro 8: Os subsistemas da Avaliatividade 

 
COMPROMISSO (a) monoglóssico (sem negociação)   [O livro é maravilhoso.] 

(b) heteroglóssico (com negociação)   [Acho que o livro é maravilhoso.] 
 

ATITUDE 

 
(a) Afeto 

(in)Felicidade   [Foi uma festa adorável.] 
(in)Segurança   [Está confortável aqui.] 
(in)Satisfação   [Não gostei da atitude dele.] 

 
 
(b) Julgamento 

Estima 
Social 

Normalidade (é óbvio? é insólito?) 
Capacidade (não/consegue superar?) 
Tenacidade  (não/desiste?) 

Sanção 
Social 

Veracidade  (é falso? é crível?) 
Propriedade (moralmente in/aceitável?) 

 
 
 
(c) Apreciação 

Reação (impacto): (Isso me cativa?) 
Reação (qualidade): (Eu gosto disso?) 
Composição (equilíbrio): (Eles não/combinam?) 
Composição (complexidade): (fácil/difícil de compreender?) 
Valoração [não/vale a pena?] 

 
(c') Avaliação Social (uma sub-categoria de Apreciação, refere-se à avaliação positiva 
ou negativa de produtos, atividades, processos ou fenômenos sociais.) 

GRADUAÇÃO 

(a) Força 
Aumenta [completamente devastado] 
Diminui [um pouco chateado] 
 

(b) Foco 
Aguça [um policial de verdade] 
Suaviza [cerca de quatro pessoas] 
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