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RESUMO  
 
 
 
 
Esta   pesquisa   analisa   o   Cartão   Postal   Publicitário   como   ilustração   das  
transformações que ocorrem com todos os gêneros ao longo do tempo, em especial  
aquelas que geram outros padrões textuais. O interesse pelo gênero surgiu ao se  
constatar que ele não se tratava de uma forma genérica híbrida (FIX, 2000), levando  
ao questionamento: Qual o fenômeno entre todos ocorridos no percurso histórico  
desse  gênero  resultou  na  sua  criação?  Durante  a  investigação,  entre  todos  os  
processos de transformações ocorridos com o gênero, confirmou-se ser o fenômeno  
da Transmutação Genérica (BAKHTIN, 2003; ZAVAM, 2009) responsável pela nova  
forma  genérica.  Através  do  fenômeno,  os  elementos  do  Cartão  Postal  Turístico  
foram incorporados pelo Cartão Publicitário criando uma nova forma, com funções  
retóricas (MILLER,  2009)  e  propósitos  comunicativos  próprios  (SWALES,  2009).  
Para que se pudesse observar todo o processo de mudança dos gêneros ao longo  
do tempo histórico, a análise foi realizada do ponto de vista diacrônico, aliando a  
Teoria dos Gêneros  (BARZEMAN,  2005,  2006,  2007; MARCUSCHI,  2001,  2007,  
2008; BAHTIA, 2009) à Tradição Discursiva, conceito da Filologia Românica Alemã  
(KABATEK, 2003, 2005; ASCHENBERG, 2002;   SCHELIEBEN-LANGE, 1983 apud  
ASCHENBERGER,  2002).    O  ponto  crucial  da  análise  foi  constatar  dois  fatos:  
primeiro que, a nosso ver, nem todos os processos de mudanças e renovações  
ocorridos  na  trajetória  de  um  gênero  textual  se  configuram  uma  Transmutação  
Genérica, como defende Zavam  (2009). O segundo fato é que a Transmutação  
Genérica só acontece com gêneros de esferas diferentes, como postulou Bakhtin  
(ARAÚJO, 2004; 2006). O processo de transformações e mudanças ocorridas entre  
o Postal Turístico e o Postal Publicitário sugere diversas fases de metamorfoses, e  
não  de  Transmutações,  pois,  segundo  o  que  fora  observado,  só  ocorre  uma  
Transmutação Genérica quando o gênero adquire identidade própria de acordo com  
a esfera discursiva que o Transmutou. Conclui-se que o Postal Publicitário não é  
fruto de várias transmutações, como sugeridas por Zavam, e sim da Transmutação  
Genérica,  intencionalmente  provocada,  após  todos  os  processos  de  mudanças  
ocorridos com o Postal Turístico. Esse resultado levou a propor a concepção de  
Transmutação Genérica Provocada como explicação para o que ocorreu com os  
Postais  Publicitários.  Entendida  como  uma  Transmutação  artificial,  fruto  da  
intencionalidade do produtor, a nosso ver, essa concepção também pode responder  
pela complexidade de outras formas genéricas da contemporaneidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Transmutação Genérica, Gênero textual, Tradição Discursiva, 
Cartão Postal Publicitário, Cartão Postal Turístico.  



 
 

  
 

ABSTRACT  
 
 
 

This is research analyze the Postcard Advertising as an illustration of the changes  
that  occur  with  all  genres  over  time,  especially  those  that  generate  other  texts  
patterns. Interest in the genre was spawned after to observe that it was not a hybrid  
(FIX, 2000), leading us to the question: What is the phenomenon had occurred in its  
creation?  During  the  investigation,  confirmed  it  was  a  Genre  Transmutation  
(BAKHTIN, 2003; ZAVAM, 2009) where the elements of the Tourist Postcards were  
incorporated  by  Card  Advertiser  creating  a  new  form,  with  rhetorical  functions  
(MILLER, 2009) and own communicative purposes (SWALES, 1990). So we could  
observe the entire process of changing genres over historical time, the analysis was  
performed   in   a   diachronic   perspective,   combining   the   Theory   of   Genres  
(BARZEMAN, 2005, 2006, 2007; MARCUSCHI, 2001, 2007, 2008; BAHTIA, 2009)  
with     the  Discursive  Tradition  of  the  German  Romanesque  textual  linguistic  
(KABATEK,  2003,  2005;  ASCHENBERGER,  2002;  SCHELIEBEN-LANGE,  1983  
apud ASCHENBERGER, 2002   ). The crux of the analysis was to observe two facts:  
1. Not all processes of change and renewal occurred in the trajectory of a genre 
configure a Genre Transmutation, as advocated by Zavam  (2009).  2. The Genre 
Transmutation only happens with genres of different fields, as postulated by Bakhtin 
(ARAÚJO, 2004, 2006). So the conception of Transmutation suggested by Zavam, in 
particular,  was  not  adequate  enough  to  explain  the  process  of  transmutation 
occurred with the Postal Advertiser. The result was to propose the concept of Genre 
Transmutation  Provoked  for  to  explain  what  happened  to  the  Postal  Advertiser. 
Concept understood as an artificial transmutation, result of the intentionality of the 
producer. In our view, this concept can also account for the complexity of other 
contemporary forms of genres.  

KEYWORDS: Genre Transmutation, Textual Genre, Discursive Tradition, Postcard 
Advertising, Postcard Tour.  
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INTRODUÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
Tomar a palavra é sempre um 
ato de ousadia.  

(Xênia S. Silva)  
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INTRODUÇÃO  
 
 

O estudo dos gêneros textuais é bastante antigo.    Contudo, diferente das  
perspectivas  clássicas,  que  privilegiavam  a  estrutura  formal,  hoje,  os  estudos  
caminham  no  sentido  de  concebê-los  do  ponto  de  vista  retórico,  processual,  
pragmático, sócio-interativo. Gêneros textuais mostram de que forma as pessoas  
usam e concebem a língua e como acionam a linguagem para solucionar novas  
questões  comunicativas.  Dessa  forma,  dominar  vários  gêneros  significa  tanto  
eficiência cognitiva quanto eficiência comunicativa. De acordo com Bakhtin (2003, p.  
282):  

 
 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um  
certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade  
de  um  dado  campo  de  comunicação  discursiva,  por  considerações  
semântico-objetais (temáticas),  pela  situação  concreta  da  comunicação  
discursiva, pela composição pessoal dos participantes, etc.  [...] Falamos  
apenas através de gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados  
possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo. [...]  
Os  gêneros  do  discurso  organizam  o  nosso  discurso  quase  da  mesma  
forma que organizam as formas gramaticais (sintáticas). Se os gêneros do  
discurso não existissem e nós não os dominássemos, se tivéssemos de  
criá-los pela primeira vez no processo discursivo, de construir livremente e  
pela primeira vez cada enunciado, a comunicação discursiva seria quase  
impossível.  

Desse ponto de vista, a linguagem pode ser concebida como um sistema 

sociossemiótico agregando vários sistemas de significação formadores da cultura 

humana na produção de sentido (HALLIDAY, 2003). Segundo Bazerman (2005), a 

linguagem se materializa na forma de texto apresentado em gêneros de determinada 

área da atividade discursiva, apreende-se daí que quase nada no mundo social 

escapa à linguagem.  

Usando gêneros textuais, os sujeitos praticam ações que repercutem sobre  

seu modo de atuação social e sobre sua forma de conceber e estar presente no  

mundo, pois “os gêneros tipificam muitas coisas além da forma textual. São parte do  

modo como os seres humanos dão forma às atividades sociais” (BAZERMAN, 2005,  

p.31).  

Então,  ao  realizar  atividades  sociais,  as  ações  dos  sujeitos-interlocutores  

escapam dos limites meramente linguísticos, ganhando uma dimensão discursiva  

que permite a construção e o compartilhamento de sentido. Este é construído com a  

mobilização “do texto por um discurso a partir de um gênero” que remete a “uma  

dimensão intratextualizada, mas não menos extratextual, na qual se devem buscar  
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os elementos discursivos/ genéricos que, combinados com o/no texto, constituem o 

cenário do evento instaurado por todo ato de enunciação” (SOBRAL, 2007, p. 86).  

 Deste modo, o entendimento de como funciona a linguagem tomando como  

dimensão a constituição dos gêneros discursivos contribui para que através das 

ações  dos  homens  (seres  históricos)  se  compreenda  a  complexidade  das  suas 

relações sócio-comunicativas.  

Podemos dizer que os gêneros do discurso1 funcionam como janelas que 

enquadram  e  dimensionam  o  que  pode  ou  não  ser  dito,  também  permitindo 

vislumbrar a relação dialógica entre discurso e sociedade. É na práxis social que os 

gêneros  funcionam  como  mediadores  concretos  que  em  cada  esfera  discursiva 

regulam as formas de dizer dos interactantes, pois “um gênero implica não somente um 

tipo particular de texto, mas processos particulares de produção, distribuição e 

consumo de texto” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 161).  

Enquanto  processo,  os  gêneros  não  constituem  formas  cristalizadas  no  

tempo, mas um meio pelo qual se manifesta a linguagem na sua dimensão real:  

mundo dos falantes. Nesse universo não cabe uma concepção de gêneros como  

“formas”  prontas  para  o  uso,  pois  de  acordo  com  Bazerman  (2005,  p.  11)  tal  

concepção  “ignora as diferenças de percepção e compreensão, o uso criativo da  

comunicação   para   satisfazer   novas   necessidades   percebidas   em   novas  

circunstâncias e a mudança no modo de compreender o gênero com o decorrer do  

tempo”.  

Partindo de tais compreensões é que, nesta pesquisa, tomamos o gênero  

textual impresso Cartão Postal Publicitário, figuras1e 2, como objeto de análise,  

procurando entender de que forma ele surgiu e quais os processos que resultaram  

nessa  forma  criativa,  já  que “a  noção  de  criatividade [...]”  constitui “a  própria  

essência da definição de gêneros” (BHATIA, 2009, p. 171). Essa dinâmica implica 

diversos fatores, aqueles de ordem linguística (fatores textuais) e os de ordem 

sóciocultural (relações sociais envolvidas).  

A motivação da nossa pesquisa resultou da constatação de que o Postal 

Publicitário,  gênero  relativamente  recente  (década  de  1990),  se  configurava  um 

exemplo empírico e acessível de como se processam as mudanças que qualquer 

gênero sofre no decorrer de sua existência.  
 
 
 
1  Ainda  que  haja  autores  que  façam  diferença  entre  Gênero  textual  e  Gênero  do  discurso,  aqui,  eles  são  tomados  
como  sinônimos.   
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Figura 3: frente do Cartão Postal Publicitário da loja Flor de Maracujá, Bahia. Fonte:  
 httpblomidiasespeciais.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: verso do Postal Publicitário da figura 1.  

Assim, objetivamos investigar o fenômeno que colaborou para esse processo  

de mudança e criação genérica. Nossa suposição inicial foi a de que o processo da  

“hibridização  e/ou  intergenericidade” (MARCUSCHI,  2008)2  seria  a  sua  base.  

Entretanto, ao considerarmos a observação de Miller (2009) no que se refere ao fato  

de que o gênero discursivo ao se estabilizar como gênero textual deixa de ser uma  
 
2  Agradecemos   à   profa.   Dra.   Angela   Dionísio   por   abrir   nossos   olhos   em   relação   a   posição   de  Miller   (2009)   sobre   
Hibridismo.  Com  certeza,  tal  alerta  foi  fundamental  para  a  condução  de  nossa  análise.    
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forma híbrida, concluímos que esse processo não daria conta do que ocorreu na  

criação do gênero em questão. Então, passamos a conceber a hibridização   apenas 

como  um  dos  processos  pelos  quais  passa  um  gênero  em  transformação  ou 

renovação. Daí a suposição de que a criação do Cartão Postal Publicitário seria fruto de 

um fenômeno mais complexo   -a   Transmutação Genérica, postulada por Bakhtin 

(2002;  2003). A nosso ver, se a Transmutação permitiu o surgimento do Postal 

Publicitário, poderá ser também a responsável pela criação de muitos dos ‘novos’ 

gêneros da sociedade contemporânea.  

Bakhtin formulou o conceito de Transmutação ao observar que o romance 

(gênero secundário) absorvia outros gêneros, como os diálogos cotidianos e as 

cartas (gêneros primários), que ao serem incorporados ao romance, passavam a se 

relacionar com a dimensão romanesca, ou melhor, com a realidade artificial da 

literatura perdendo o vínculo com a realidade anterior.  

Ao retomar o conceito de Transmutação, o faremos através da ótica de Áurea 

Zavam  (2009)  quando  ao  analisar  os  editoriais  cearenses,  em  sua  tese  de 

doutoramento,  observou  que  o  fenômeno  da  Transmutação  não  ocorria  apenas 

entre os gêneros de esferas discursivas diferentes, porém, também ocorria entre 

aqueles gêneros da mesma esfera, supondo ser possível ampliar o conceito do autor 

russo. Então, a partir da releitura dos postulados desta autora construímos nossa 

concepção de Transmutação.  

Para  dar  conta  do  propósito  desta  análise,  partimos  de  uma  perspectiva  

dialógica entre passado e presente, já que todos os ‘novos’ gêneros evocam outras  

tradições genéricas que possibilitam seu surgimento, isto é, permitem sua criação.  

Para analisar o Cartão Postal Publicitário se faz necessário concebê-lo como parte  

de  um  conjunto  que  constitui  o  arquivo “dos  eventos  sociais  mediados  pela  

linguagem  [...]”  (MOTTA-ROTH,  2008,  p.136),  pois,  como  será  exposto,  para  a  

criação do Cartão Postal Publicitário recorreu-se a outros textos, cujas existências 

são mais antigas. Segundo Todorov (1980, p.46):  
 
 

Um gênero surge de outros gêneros, um gênero é sempre a transformação de  
um  ou  vários  gêneros  antigos,  por  inversão,  por  deslocamento,  por 
combinação. Um “texto” de hoje (também isso é um gênero num de seus 
sentidos) deve tanto à poesia quanto ao romance do século 19, do mesmo 
modo que a “comédia lacrimejante” combinava elementos da comédia e da 
tragédia do século precedente. (ênfase no original)  
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Essa criação não pode ser confundida com invenção individual. A criação  

de  ‘gênero  discursivo’  é  coletiva  e  situada,  pois  ele  não  surge  de  um ‘vácuo’  

temporal. Mas sendo um construto cultural, surge a partir de matrizes de gêneros  

textuais  portadoras  de “todas  as  propriedades  genéricas  e  historicamente  

transmitidas em relação com a história da sociedade, da língua e das tecnologias” 

(GOMES, IAPECHINO, 2008, p.7).  

Percebe-se, então, que para entender um gênero novo (contemporâneo) se  

faz necessário assumir uma postura histórica, ou seja, assumir o estudo diacrônico  

do gênero. Para isso, recorremos à concepção de Tradição Discursiva, conceito  

usado  principalmente,  na  Filologia  Românica  alemã,  desenvolvido  pelo  linguísta  

Peter  Koch  (1994)  a  partir  dos  postulados  de  Eugenio  Coseriu (1979; 1987a;  

1987b).Tal concepção aparece principalmente, nos trabalhos de linguistas como, por 

exemplo, Aschenberg (2002) e Kabatek (2001; 2004), os quais abordam os gêneros a 

partir de uma perspectiva histórica situada.  

Segundo Johannes Kabatek (2001, p. 99 apud GOMES; IAPECHINO, 2008,  

p.7), os textos são construídos de acordo com “uma norma que se refere ao que já foi 

dito na sociedade” [...]. Por isso, se novos gêneros são criados, são ‘modelados’ a  

partir  dos  gêneros  já  estabilizados,  ou  seja,  são  criados  recorrendo-se  às 

“tradições  textuais  contidas  no  acervo  da  memória  cultural  de  sua  comunidade, 

maneiras tradicionais de dizer ou de escrever [...]” (p. 3-4). De tal maneira que o 

surgimento do Cartão Postal Publicitário pressupõe a existência do Cartão Postal 

Turístico, gênero já estabelecido socialmente.  

A  sociedade,  ao  mudar,  interfere  nas  formas  de  interação,  provocando,  

consequentemente, mudanças na forma de usar a linguagem. Essas mudanças são  

repassadas por meios dos gêneros textuais, já que todas as atividades humanas  

implicam gêneros e estilos (BRAIT, 2007) pautados no que é culturalmente válido.  

De  forma  que,  como  todo  artefato  cultural/histórico,  o  gênero  textual  passa  por  

renovações e transformações por causa dos  avanços  tecnológicos  e  da  própria  

dinâmica histórica.  

Sobre  nossos  objetivos  e  procedimentos  metodológicos,  fazemos  as  

seguintes  considerações:  primeiro,  ao  nosso  questionamento  inicial -O    Postal  

Publicitário é um caso de hibridismo?  - acrescentamos as seguintes questões: A  

Transmutação  foi  o  fenômeno  responsável  pela  criação  do  Cartão  Postal  

Publicitário? Como explicar a criação desse gênero a partir dessa concepção? De  

que  forma  a  comunidade  profissional  publicitária  se  apropriou  do  conhecimento  
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sobre gêneros textuais para criar novos construtos genéricos, como    o Postal 

Publicitário?   E   como   esse   conhecimento   ajuda   os   sujeitos   sociais   no 

reconhecimento do novo gênero?  

Em segundo, evitamos nessa dissertação a terminologia ‘corpus de pesquisa’. Tal  

atitude se deve ao fato de desejarmos manter a característica dinâmica dos postais,  

porque na verdade não quantificamos o que iríamos analisar, mas antes de tudo  

qualificamos o material recolhido de acordo com o que foi sendo observado.  

Na  realidade,  nosso  objeto  de  análise  é  composto  por  Cartões  Postais  

Publicitários  que  foram  recolhidos  in  loco,  isto  é,  foram  sendo ‘catados’  e/ou  

recebidos  no  próprio  local  de  circulação  (bares,  teatros,  restaurantes,  etc.)  
frequentados pelo público das classes A e B3. Desses cartões, a maioria faz parte da  

coleção  da  própria  pesquisadora,  à  qual  ela  juntou  outros  tantos  enviados  por  

colecionadores,  pesquisadores  e  pelas  produtoras  de  postais  publicitários (do  

sudeste  e  do  nordeste),  os  quais  foram  sendo  incorporados  na  dissertação  no  

decorrer de toda pesquisa, implicando dinamicidade e mobilidade.   Já os Cartões  

Postais Turísticos, a maioria, especificamente os antigos, foi reproduzida de dois  

livros: ‘A propaganda no Brasil através do cartão postal:  1900-1950’  (GOBERG,  

2002) e o ‘Cartão- Postal: arte e magia’ (DALTOZO, 2006). Desses, outra parte é  

composta por cartões postais turísticos4 contemporâneos (fig. 3), alguns comprados  

e  os  restantes  recebidos  de  várias  partes  do  mundo  através  do  projeto  

Postcrossing5.  

Recorremos às Tradições Discursivas para acompanhar o surgimento e a  

história evolutiva do Cartão Postal Turístico, considerado por nós a base social do  

Cartão  Postal  Publicitário.  Esperando  acompanhar  os  diversos  processos  de  

mudanças   e   atualizações   tais   como   hibridização   e/ou   intergenericidade”  

(MARCUSCHI, 2008), “mistura e imbricação de gêneros” (BHATIA, 2009, p. 169),  

“captação e/ou subversão” (MAINGUENEAU, 2002), transgressão do cânone (FIX,  

2002) até chegarmos à Transmutação Genérica em Cartão Postal Publicitário.  
 
 
 
 
 
3 Segundo  a  própria  definição  dada  pelas  produtoras  de   cartões  Publicitários  e  dos  donos  e   frequentadores  desses  
ambientes.   
4 Assim  denominado  segundo  os  usuários.   
5  É  um  projeto,  bastante   interessante,  desenvolvido  por  um  português,   colecionador   e   viajante,   com  o  objetivo  de   reunir   
pessoas  do  mundo   todo  em   volta  do  Postal  Turístico.  De  modo  que  as  pessoas  participam  de  uma   comunidade  discursiva   
virtual,  mas  o  objetivo   é   compartilhar   e   se   comunicar   através  de  postais   turísticos.  O  Ambiente  da  hipermídia   funciona   
como   instrumento  de   controle  para   as   atitudes  dos  participantes,   guia  de  quais  os  procedimentos  para  participar,  etc.   
Fonte:  http://www.postcrossing.com/.   
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Figuras 5: frente e verso de Postal Turístico espanhol. Fonte: acervo da pesquisadora.  
 Disponível em: http: //www.postcrossing.com/user/XSS/gallery.  

É interessante ressaltar que não podemos analisar os gêneros textuais sem 

considerar a esfera discursiva da qual eles fazem parte. Diante desse fato, não 

podemos deixar de considerar a esfera discursiva da comunicação interpessoal da 

correspondência postal e a esfera discursiva da comunicação publicitária, das quais 

sugiram muitos dos esclarecimentos a respeito dos gêneros analisados.  

Do ponto de vista coercitivo dessas esferas em relação à forma e ao uso dos 

gêneros discursivos, a criatividade é mais intensa na esfera publicitária tornando-se 

natural e possível a mobilização, a manipulação e/ ou transgressão de gêneros 

textuais. Usando a linguagem de Ulla Fix (1997), é possível misturar “os padrões 

textuais” a serviço da criatividade.  

Através  do  uso  de  várias  linguagens,  os  gêneros  textuais  podem  ser  

“constituídos  por  várias  modalidades  de  linguagem”  assumindo  características  

‘multimodais’,  ou  seja,  eles  são  transformados  em  formas “pluriestilísticas”  

(ARAÚJO, 2004, p. 97) no intuito de provocar e/ou seduzir os interlocutores.  

O discurso publicitário, em especial, parece se utilizar dessas formas seja  

através de várias modalidades linguísticas, seja através de configurações textuais ou  

genéricas, seja como um instrumento bastante eficiente na construção intencional de  

diversos processos semióticos que podem produzir diferentes efeitos estéticos e  
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sinestésicos no receptor. Contudo, para conseguir tal eficiência, os profissionais  

dessa  esfera  discursiva  precisam  dominar  bem  os  gêneros  para  empregá-los  

livremente (BAKHTIN, 2003),   deslocando-os,   alterando-os,   misturando-os,  

transmutando-os e, assim, produzir os efeitos pretendidos, principalmente, levar o 

consumidor ao consumo do produto ou serviço promovido.  

A análise dos Cartões Postais Publicitários pode revelar como é construída a 

relação do sujeito com a linguagem, com a cultura, com a história e com as relações de 

poder nas esferas de atividades humanas, já que na produção discursiva são 

usadas estratégias que se valem do conhecimento e das crenças coletivas como 

forma  de  estabelecer  relações  sociais  e  criar,  reforçar  ou  constituir  identidades 

(FAIRCLOUGH,  2001).  Dessa  forma,  busca-se  apreender  a  organização  textual 

desse gênero associando-a a situação de comunicação, como sugere Maingueneau 

(2002, p.12) ao se referir à análise do discurso.  

Então, para atingir nossos objetivos, dividimos esta dissertação em quatro 

capítulos. No capítulo 1, abordamos algumas noções implicadas na realização social de  

gênero  textual,  tais  como:  linguagem,  discurso,  texto  e  contexto,  suporte, 

multimodalidade textual, prosseguindo com os estudos contemporâneos sobre os 

gêneros textuais a partir da concepção Bakhtiniana.  

No capítulo 2, abordamos dois conceitos basilares para construção do suporte 

teórico. O primeiro é o conceito de Tradição Discursiva, principalmente, através dos 

estudos de Aschenberg, (2002), Kabatek (2001; 2002), Peter Koch (1997) e também 

dos postulados de Eugenio Coseriu (1978; 1981) sobre os estudos da linguagem 

humana,  principal  fundamento  para  a  Tradição  Discursiva.  O  segundo  conceito 

abordado, neste capítulo, é de Transmutação de Bakhtin, discutido a partir da visão de 

Zavam  (2009), confrontando-a com outros processos de misturas de gêneros, 

como, por exemplo, hibridização e/ou intergenericidade, mistura e imbricação de 

gêneros, captação e/ou subversão,   visando construir nosso próprio ponto de vista 

sobre o fenômeno bakhtiniano.  

No capítulo 3, tomamos o Cartão Postal Turístico como Tradição Discursiva,  

visando compreender, no eixo diacrônico, como esse gênero evoluiu historicamente,  

tendo como pano de fundo a história e   o funcionamento da esfera de atividades da  

correspondência  postal,  pois  todo  gênero  é  criado  a  partir  das  convenções  de  

determinada  esfera  discursiva,  que  para  criá-lo  utiliza  as  formas  genéricas  já  

convencionalizadas nas formações discursivas produzidas culturalmente no decorrer  

da história.  
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No  capítulo  4,  apresentamos  nossa  suposição  para  a  Transmutação  

Genérica  que  deu  origem  ao  Cartão  Postal  -Transmutação  Provocada.  Tal  

suposição será explicada ao analisar a criação do Postal Publicitário, tendo como 

pano de fundo   os pontos de concordância e os pontos de discordância sobre a 

concepção de Zavam. Para tanto, consideramos os aspectos da esfera discursiva 

publicitária,  na  qual  os  profissionais  se  utilizam  do  conhecimento  histórico  de 

gêneros  para  construir  novos  construtos.  A  partir  das  noções  discutidas  nos 

capítulos teóricos  1 e  2, tecemos algumas considerações sobre os aspectos do 

Cartão Postal Publicitário como gênero multimodal que representa   um ambiente de 

inovações e criatividade possibilitando a ampliação de sua função comunicativa para a 

interação com o interlocutor/observador.  

Finalizamos  o  percurso  tecendo  considerações  com  as  quais  espera-se  

colaborar para a compreensão da dinâmica que envolve a criação de novos gêneros  

textuais os quais, assim como o Cartão Postal Publicitário, surgem no cotidiano dos  

sujeitos como objetos culturais, vivenciados concretamente por esses usuários.  



 
 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

OS GÊNEROS TEXTUAIS:  
Noções implicadas na sua realização         

“O  processo  de  conhecimento  é  regulado  
[...]   por   uma   contínua   interação   de  
práticas culturais, percepção e linguagem”  
(Isidoro Blikstein). A qual está condensada  
na   forma   de   gêneros   textuais (Xênia  
Silva).   
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Capítulo 1  
 
 
OS GÊNEROS TEXTUAIS: noções implicadas na sua realização  
 

Os   indivíduos   ao   usarem   gêneros   textuais   acionam   uma   série   de 

conhecimentos partilhados com os outros homens, pois é na e pela interação que 

dividimos os saberes sobre como se comportar nas múltiplas situações linguageiras da 

vida social. O uso de gêneros está atrelado às circunstâncias comunicativas do mundo 

social envolvendo uma série de elementos que possibilitam a ação efetiva sobre 

esse mundo.  

Neste capítulo, para abordar o estudo do gênero textual, partimos de alguns 

conceitos  como,  por  exemplo,  linguagem,  discurso,  texto,  contexto,  suporte  e 

multimodalidade que, a nosso ver, estão diretamente relacionados ao uso concreto de 

gêneros textuais.  
 
 
 
1.1 Como conceber Discurso, Linguagem, texto, Contexto?  

 
 

1.1.1 Discurso e Linguagem  
 

A evolução da tecnologia provocou o surgimento de um verdadeiro arsenal de 

instrumentos e meios comunicativos, possibilitando a comunicação com o mundo de 

maneira rápida e eficiente. Através das ferramentas de navegação na web pode-se 

acionar uma gama imensa de redes de relacionamento, na qual várias pessoas do 

planeta em tempo real podem se conectar entre si.  

Entretanto, é bom lembrar, que tudo isso não significa nada se faltarem as  

duas entidades básicas do circuito comunicativo: o locutor e o alocatário, isto é, os  

interlocutores. Não importa o quanto sejam avançados os meios, a comunicação  

implica a interação e a vontade discursiva de indivíduos concretos, pois a construção  

do ‘dizer’ sempre pressupõe o dizer de um outro. Nesse caso, é na dimensão do  

Discurso que o ato comunicativo se concretiza através de gêneros textuais que  
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estão submetidos ao conjunto de fatores próprios das práticas culturais históricas. De 

acordo com Fernandes & Santos (2007, p. 70), o discurso:  
 
 
 
[...]  implica  uma  exterioridade  à  língua  e  uma  materialidade  linguística.  
Analisar  o  discurso  consiste  em  observar  os  aspectos  sociais,  
históricos em processos de enunciação, o que nos revela como são  
várias as formas de se significar com a linguagem, ou ainda, o modo  
social de grupos expressarem a sua relação com o lugar social em que  
se inserem. É fundamental a essa noção a produção de sentido 
decorrente  
da inscrição da língua histórica. (ênfase nossa)   

 

É interessante enfatizar que os grupos sociais ao se expressarem se vinculam a  

uma  determinada  esfera  discursiva,  ou  seja,  a  uma  determinada  esfera  das 

atividades humanas, a qual reproduz os discursos em beneficio de determinados 

grupos em benefício de determinados grupos ou de especificas entidades até que se 

tornem aceitos. Mas, para isso é preciso que haja contratos sobre as práticas que 

lhe são pertinentes, além do fato de que a comunidade disciplinar dessa esfera 

precisa desenvolver estratégias de convencimento para conseguir a adesão ao seu 

projeto discursivo. Para Charaudeau (2009, p. 56):  
 
 
 
A  noção  de  contrato  pressupõe  que  os  individuos  pertencentes  a  um  
mesmo  corpo  de  práticas  sociais  estejam  suscetíveis  de  chegar  a  um  
acordo sobre as representações linguageiras dessas práticas sociais [...].   

A noção de estratégia repousa na hipótese de que o sujeito comunicante 
(EUc)  concebe,  organiza  e  encena  suas  intenções  de  forma  a  produzir 
determinados  efeitos  -de  persuasão  ou  de  sedução  -  sobre    o  sujeito 
interpretante (TUi), para levá-lo a se identificar  -de   modo consciente ou 
não -com   o sujeito ideal (TUd) construído por EUc.   

 

Diante disso, ao analisarmos o gênero textual Postal Publicitário como um ato de   

linguagem   do   circuito   comunicativo   publicista,   devemos   como   sugere 

Charaudeau (2009, p.63) questionar: “Quem o texto faz falar? ou “quais sujeitos o 

texto faz falar”, já que, segundo o analista, um mesmo ato de linguagem é composto de 

vários sujeitos (EUc-EUe; TUd-TUi)6.    
 
 
6 Esse  assunto  será  aprofundado  mais  a  frente  quando  tratarmos  da  esfera  discursiva  publicitária.    
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Tendo isso em vista, o discurso para nós se refere às produções linguísticas  

realizadas pelos sujeitos ou grupos sociais numa dada situação de comunicação  

dentro  de  determinada  esfera  da  atividade  humana  ou  domínio  discursivo  

institucionalmente  reconhecido.  Os  discursos  estão  submetidos  às  condições  

sociais, culturais e históricas e só se processam na e pela linguagem; através da  

qual os sujeitos discursivos constroem vários modos de significação que devem ser  

reconhecidos pelos seus pares sociais. Maingueneau (1997, p. 37) enfatiza que:   
 
 
 

Este reconhecimento (...) só é atribuído gratuitamente sob certas condições, 
aquelas que definem o uso legítimo: deve ser pronunciado pela pessoa 
legitimada para fazê-lo  (...); deve ser produzido em situação legítima, ou 
seja, diante de destinatários legítimos [...]; enfim, deve ser enunciado sob 
formas legítimas (sintáticas, fonéticas, etc.) (grifo do autor)   

 

Sobre esse aspecto social da linguagem, transcrevemos uma interessante 

citação do biólogo chileno Humberto Maturana, usada como epígrafe por Marcuschi 

(2009, p. 76). A saber:  
 
 
 
A linguagem nunca foi inventada por um sujeito isolado na apreensão de um  
mundo  externo  e,  portanto,  não  pode  ser  usada  como  ferramenta  para  
revelar um tal mundo. Ao contrário, é dentro do linguajar mesmo que o ato  
de conhecer, na coordenação comportamental que é a linguagem, produz  
um mundo. Realizamos a nós mesmos em mútuo acoplamento linguístico,  
não porque a linguagem nos permita dizer o que somos, mas porque somos  
na linguagem, num contínuo existir nos mundos linguísticos e semânticos  
que  produzimos  com  os  outros.  Encontramos  a  nós  mesmos  nesse  
acoplamento,  não  como  a  origem  de  uma  referência,  nem  em  
referência a uma origem, mas sim em contínua transformação no vir-a- 
ser  do  mundo  linguístico  que  construímos  com  os  outros  seres  
humanos. (ênfase nossa)   

 

 

Considerando a voz do biólogo, podemos dizer que quase nada da vida social 

escapa  à  linguagem.  De  forma  que  para  garantir  nossa  sobrevivência  estamos 

fadados ao legado da linguagem, já que como afirma a linguista Brigitte 

SchiebenLange (1983, p. 138 apud KABATEK, 2004):   
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A  linguagem  é  pressuposto  de  todas  as  outras  formas  de  organização 
humano-social [...]. A linguagem, diga-se, está aí desde o inicio. As tarefas 
sociais só puderam ser instauradas e desenvolvidas [...] sob a condição que os 
integrantes da sociedade conversam entre si.  

 

 

Assim, a medida em que são inseridos no mundo social, os indivíduos juntos 

constroem  significados  para  aquilo  que  veem  e  sentem,  passando  do  mundo 

sensível ao mundo simbólico mundo semiótico: lugar dos signos, consequentemente 

da linguagem, cujo sentido é resultado  “[...] de um processo de consenso entre 

indivíduos  socialmente  organizados  no  decorrer  de  um  processo  de  interação” 

(BAKHTIN, 2004, p.44) ocorrido discursivamente.  

Para que esse processo envolvendo a linguagem em discursos aconteça, 

Marcuschi (2007, p. 76) aponta elementos fundamentais, ao mesmo tempo em que os 

conceitua:  
 
 
 

i)   a interação humana é uma atividade constitutiva da própria linguagem  
e não simples decorrência de sua virtudes imanentes;   

ii)   o sentido é um fenômeno socialmente produzido, condicionado aos  
processos interativos e fora da interação não há sentido;   

iii)   o contexto, em suas variadas formas de manifestação, é inalienável  
de qualquer atividade interativa para produção de sentido [...].   

 

 

Diante disso, reafirmamos que “sem a presença do outro não se desenvolve a 

linguagem7”  (MARCUSCHI,  2007, p.  77), pois ela no seu desenvolvimento está 

condicionada às condições de socialização.   

A nosso ver, mesmo o homem possuindo um aparato biológico, no caso para a 

fala, a linguagem só se processa em função da socialização e compartilhamento 

cultural, pois ela se constitui uma ação sociocognitiva que envolve outros sistemas de 

significação (além do sistema linguístico) construídos culturalmente. 
 
7 

 
 

Bastante  interessante  é  o  estudo  que  Araújo  (2008)  faz  sobre  a  questão  da  linguagem.  Ela  discute  questões  como  a   
significação,  a  referenciação,  a  linguagem  e  sua  relação  com  a  realidade,  fazendo  um  apanhado  histórico  que  abordada  desde  
as   concepções   do   estruturalismo   saussuriano;   a   semiótica   peirciana;   o   lógico‐representacionista   de   Frege;   a   proposta  
empírico‐logicista   de   Russell,  Wittgenstein   I   e   Kripke.  Na   virada   linguística,   retoma  Wittgenstein   II,   Austin,   Searle   e  
Strawson;  a  teoria  do  agir  comunicativo  de  Habermas  e  a  análise  do  discurso  de  Foucault.    
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Cabe  salientar,  no  entanto,  quando  usarmos  o  termo  Linguagem  nos 

referirmos aos modos de ações humanas que envolvem a relação com todos os 

sistemas de signos socializados no mundo e discursivamente construídos, de modo 

que concordamos com Palomo (2001, p. 11) quando afirma que:  
 
 
 
[...] o homem e a linguagem se relacionam de forma a não se conceberem um 

sem o outro e que a linguagem está indissoluvelmente associada com 
atividade mental humana, a qual, absolutamente, não se manifesta só pelo 
verbal. (destaque nosso)   

 
 
 
A  partir  dessa  perspectiva,  para  compreender  ‘as  linguagens’,  devemos  

“deslocar a atenção do sistema da língua (com sua gramática, léxico, por exemplo) 

para  todo  processo  que  envolve  a  enunciação,  no  qual  o  sistema  linguístico  é 

apenas “um dos elementos, mas não o principal [...]” (SILVA, 2009, p.03).  

Na análise de gênero textual, torna-se importante, principalmente nos textos  

contemporâneos, considerar o fato de que a linguagem’ se apresenta  “como um  

sistema complexo de significações e comunicação”  (PALOMO,  2001, p.  12) que  

envolve uma complexa rede de elementos multissemióticos, os quais são operados  

por  produtores  que  com  criatividade  tentam  chamar  a  atenção  de  seus  co- 

enunciadores. A linguagem, como constata essa mesma autora (2001, p.12), é:  
 
 
 
[...] uma atividade criadora. Desenvolve-se na linguagem uma sequência de  
atos (processos) que lhe dá existência concreta, tornando-a um fenômeno.  
[...]  sistema  que  propicia  o  processo,  é  formada  por  elementos  
relacionados  entre  si,  de  acordo  com  regras  estabelecidas.  Tal  
sistema,  entretanto,  não  é  fechado,  não  implica  uma  repetição  
permanente  dos  mesmos  modos  de  fazer.  Ao  contrário, [...]  um  
conjunto de modos de fazer, possíveis e frequentemente inéditos, um 
sistema para criação de fatos novos, uma eterna sistematização. [...] A 
linguagem é criação e não simplesmente emprego de significados. [...] é 
criação de signos. (destaque nosso)   

 

A Linguagem, justamente por não implicar repetição permanente, possibilita o  

uso de várias semioses produzidas a partir de cada modo de fazer, usando as  

próprias palavras da autora.   Compreende-se, então, que o significado é instável, o  

que nos faz retomar a premissa marcuschiana, dita anteriormente: “o sentido é um  
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fenômeno socialmente produzido [...]”. Por isso que, de acordo com Charaudeau  

(2009,  p. 32-33), “o  ato  de  linguagem  é  uma  totalidade  não  autônoma,  mas  

dependente  de  “filtros  de  saberes  que  constroem  tanto  o  ponto  de  vista  do  

Enunciador, quanto do ponto de vista do Interpretante”, como observa    

Todavia, é importante salientar que, mesmo a linguagem sendo ‘uma fonte  

criadora de significados, o sujeito “[...] não inventa “integralmente sua expressão: ele  

a cria ou a estrutura de acordo com modelos anteriores, utilizando a técnica e o  

material anterior que seu saber linguístico lhe proporciona” (SILVA, 2008, p.16 -17). 

   

Desse  modo,  as  expressões  textuais  para  ser  compreendidas  tendem  a 

funcionar dentro dos parâmetros contextuais, desde o mais singular (condições de 

produção, os co-enunciadores) ao mais abrangente  (a estrutura sócio/histórica e 

cultural de uma determinada época). Vejamos a seguir a ligação entre expressão 

linguística textual e o contexto.   
 
 
 

1.1.2 Texto e Contexto  
 

Por volta da década de 1980, passa-se a considerar “a concreta manifestação  

linguística” na qual estão envolvidas as “operações cognitivas”  (ANTOS & TIETZ,  

1997   apud   ASCHENBERG, 2002),   ou   seja,   consideram-se   os   processos  

cognitivos/operações e os modelos mentais implicados na ação do indivíduo ao 

produzir e interpretar textos.   Salienta Koch (2004, p. 21):   
 
 
 
 
[...] o texto passa a ser considerado resultado de processos mentais: é a  

abordagem  procedural,  segundo  a  qual  os  parceiros  da  comunicação  
possuem saberes acumulados quanto aos diversos tipos de atividades da  
vida social. [...] eles já trazem para a situação comunicativa determinadas  
expectativas  e  ativam  dados  conhecimentos  e  experiências  quando  da  
motivação e do estabelecimento metas, em todas as fases preparatórias da  
construção  textual,  não  apenas  na  tentativa  de  traduzir  seu  projeto  em  
signos   verbais (comparando   entre   si   diversas   possibilidades   de  
concretização dos objetivos e selecionando aquelas que, na sua opinião, 
são as mais adequadas) , mas certamente também por ocasião da atividade da 
compreensão de textos.   
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Koch (2002, p. 29) enfatiza que os estudos de van Dijk8 e de Beaugrande &  

Dressler (1981) contribuíram significativamente para os estudos textuais.   Para Van  

Dijk, o texto se configurava a unidade linguística, pois os indivíduos se comunicam  

através de textos e não por meio de sentenças isoladas.   Segundo Koch (2002, p,  

19),  na  compreensão  do  linguista,  o  texto  obedece  às  regras  de  interpretação  

pragmáticas, de tal modo que a coerência “não se estabelece sem se levar em conta  

a interação, bem como as crenças, os desejos, as preferências, as normas e os  

valores dos interlocutores”.    

Essa  compreensão  significou  uma  profunda  mudança  na  maneira  de 

conceber  o  texto,  posto  que,  a  partir  de  então,  se  passou  a  considerar  os 

interactantes no ‘contexto’. De acordo com Beaugrande (1997 apud KOCH, 2002), 

“nas descrições e explicações desta lingüística textual, sempre deverão aparecer 

três fatores relevantes, i.e., um ponto de vista lingüístico, um ponto de vista cognitivo e 

um ponto de vista social” (ênfase nossa).   

Então, se “os fatos da linguagem tem caracter social, o processo/ produto pelo  

qual  se  dá  a  interação  entre  os  interlocutores  é  o  texto” (BRANDÃO  apud  

MARCUSCHI,  2009).  Cabe  a  reflexão  sobre  como  podemos  de  uma  maneira 

razoável  definir  texto  de  um  modo  que  dê  conta  de  todos  os  fenômenos  que 

envolvem  a  comunicação  contemporânea  (uso  de  diversos  sistemas  de  signos, 

mudanças de mídia etc.).    

Dessa  forma  ao  estudar  o  texto  não  podemos  tratá-lo  apenas  como  ‘um 

produto’, mas como um fenômeno discursivo que só funciona quando as pessoas em 

um determinado contexto o reconhecem como tal. Dito melhor, nas palavras de 

Beaugrande  (1997, p.13 apud MARCUSCHI,  2008, p.  89),  “um texto não existe, 

como texto, a menos que alguém o processe como tal”.  

Processar é fazer relações, pois o texto não trás o sentido em si, antes de tudo, o 

sentido é algo que está em constante construção, ou seja, só acontece no âmbito de 

um processo discursivo, através do qual os sujeitos podem acessar o material 

linguístico/semiótico que é organizado de determinada forma para produzir sentidos 

numa determinada época histórica.    
 
 

8  Para   aprofundar   sobre   os   autores   envolvidos   nas   diversas   fases   da   linguística   textual,   consultar   Koch   (2002;   
2004)  
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Tendo isso em vista trazemos para nosso ‘discurso/texto’ a concepção de 

texto de Marcuschi (2008, p. 80) a qual acrescentamos um quinto elemento:  
 
 
 
 
1.   O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos,  
 tais  como:  sons,  palavras,  enunciados,  significações,  participantes,  
 contextos ações etc.   
2.   O  texto  é  construído  numa  orientação  de  multissistema,  ou  seja,  
 envolve  tanto  aspectos  linguísticos  como  não-linguísticos  no  seu  
 processamento (imagem,  música)  e  o  texto  se  torna  em  geral  

multimodal.   
3.   O texto é um evento interativo e não se dá como artefato monológico e  
 solitário,  sempre  um  processo  e  uma  co-produção (co-autorias  em  

vários níveis);  
4.   O texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários  
 aspectos,  tais  como:  um  som,  uma  palavra,  uma  significação,  uma  
 instrução  etc.  e  deve  ser  processado  com  esta  multifuncionalidade.  
 (destaque nosso);   
5.   O texto só se constitui como objeto de sentido porque todos esses  
 elementos  são  construções  históricas,  ou  seja,  são  frutos  do  
 próprio processo de historicidade ao qual todo artefato cultural  
 está submetido.  

 

 

Acreditamos,  junto  com  o  autor,  que  não  há  possibilidade  de  tratarmos 

apenas as formas ‘linguísticas verbais’ como sendo texto, pois cada vez mais nos 

deparamos com o fenômeno da imbricação de linguagens, de tipos textuais ou de 

formas genéricas que se configuram como fenômeno próprio da ‘pós-modernidade’ 

(FIX, 2000). Entretanto, é importante para nós, analistas de gêneros, definirmos os 

limites entre aquilo que denominamos texto, principalmente quando relacionado ao 

conceito de gênero textual.  

Tendo isso em vista, consideramos o texto como a forma material do ato 

comunicativo, no qual se organizam os elementos semióticos escolhidos pelo falante 

(elementos verbais, visuais, formatos da escrita, tipografias) que de acordo com 

seus objetivos comunicativos sempre os adéqua a um gênero textual na dimensão do 

espaço tempo histórico. Para Marcuschi (2008 a, p.239), “compreender um texto não  

equivale  a  decodificar  mensagens”,  mas  antes  de  tudo,  significa  usar  tais 

operações para construir sentidos, já que o significado não está nas ‘linhas’ do texto, 

mas na sua relação com a história.  
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•   Contexto  

Se ‘o significado não está nas linhas do texto’, é porque o texto é um sistema 

em funcionamento e não apenas uma estrutura, ou seja, ele é um trabalho social 

que está atrelado a um contexto, onde se dá a produção, a circulação e a recepção de 

discursos.   De acordo com o Dicionário de Linguística da Enunciação (2009, p, 69) na 

visão de Jakobson o contexto é:   
 
 
 
[...]  determinante  da  função  referencial,  caracterizada  pela  criação  de 
representações da situação de fala que são comuns aos interlocutores no 
ato de comunicação verbal. Ou seja, no ato comunicativo é necessária a 
criação  de  contextos  comuns  mediante  representação;  é  através  de 
representações comuns que se pode situar o evento de fala.  

 

Todavia, van Dijk (2004a) chama atenção para a possibilidade da noção de 

"contexto" significar, por um lado, o contexto verbal de palavras ou frases, o entorno 

das estruturas de texto, ou seja, o co-texto, e por outro lado, o entorno da situação 

social, o contexto, isto é, a situação mais ampla onde o evento comunicativo ocorre. Daí 

a necessidade de definir quando na análise de gêneros, estamos nos referindo ao (co) 

texto ou ao contexto (entorno social, cultural etc.).   

Embora Jakobson afirme que tais representações sobre o contexto tenham  

que ser comuns, é preciso acrescentar que essa representação pode ser negociada,  

ou  seja,  podem  ser  (re)  construída  através  do  discurso,  pois  os  elementos  do  

contexto   
 
 
 

[...]  intervêm  na  comunicação  apenas  “sob  a  forma  de  “saberes”  e  
“representações”: o contexto identifica-se ao conjunto das representações  
que os interlocutores têm do contexto, representações que podem não ser  
partilhadas pelos participantes do processo comunicativo. (2) O discurso é  
uma   atividade   ao   mesmo   tempo   condicionada (pelo   contexto)   e  
transformadora  (desse mesmo contexto). Dada a abertura à interação, o  
contexto  é  ao  mesmo  tempo  construído  na  e  pela  maneira  como  se  
desenvolve; definida de antemão, a situação é sem cessar redefinida pelo  
conjunto de acontecimentos discursivos. [...] (3) O contexto desempenha um  
papel fundamental no funcionamento dos enunciados, [...] às atividades de  
produção  quanto [...]  às  atividades  de  interpretação (resoluções  de  
ambigüidades, decifração de subentendidos  e outros valores indiretos...) 
[...]. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 127-128)   
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Tendo isso em vista, definimos contexto discursivo como ordem do "social,  

político,  cultural  envolvendo  todos  os  discursos  já  ditos,  ou  seja,  refere-se  à  

dimensão  extratextual  mais  abrangente,  onde  se  encontram  todas  as  esferas  

discursivas. Todavia, poderemos se necessário empregar a noção de situação de  

comunicação (contexto imediato) “que se refere ao ambiente físico e social do ato de  

comunicação”  envolvendo  o  gênero  textual  em  questão  (CHARAUDEAU,  2009,  

p.69). Sintetizamos no quadro abaixo, os elementos da situação de comunicação 

propostos por Charaudeau (2009, p. 70).  
 
 
COMPONENTES DA SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

1.Características físicas 

a)Parceiros   

(estão presentes 
fisicamente no ambiente; 
únicos ou múltiplos;  

próximos / afastados) 

b)Canal de transmissão 
(oral/gráfico; 
direto/indireto(telefone,  
mídia); outros códigos  
semiológicos_ imagem, 
grafismo, sinais, gestos  
etc.)  

2. Características 
identitárias dos 
parceiros 

a)Sociais (idade, sexo...)  

b)Sócio-profissionais (  
publicitário, médico...)  

c) Psicológicas 
(agressivo, alegre...)  

d) Relacionais (já se 
conhecem, primeiro 
contato...)   

3.Características 
contratuais 
a)interlocutiva ou molocutiva 

b)Rituais de abordagem   

interlocutiva: saudações, 
polidez...;   

monolocutiva: 
impresso,slogans, prefácios, 
títulos...   

Quadro 3: componentes da Situação de Comunicação sugeridos por Charaudeau (2009). Fonte:  
 nossa elaboração, Recife, 2010.  

 

A nosso ver, o gênero textual como elemento significativo permite acionar o  

conhecimento tanto sobre os elementos do (co) texto quanto sobre os elementos do  

contexto de situação e do contexto discursivo  (social, cultural,  histórico), pois o  

poder agregador de informações do gênero o coloca na fronteira dessas dimensões.  

Tomemos como exemplo desse processo qualquer mensagem publicitária e  

veremos que a construção de sentido da mensagem baseia-se na interrelação entre  

a  realidade  textual  (constituída  de  todos  os  signos:  verbais  e  não  verbais)  e  a  

realidade extratextual. O que requer que o interpretante relacione os elementos do  

universo significado no texto, dos elementos da situação comunicativa com os dados  

do mundo onde vive (contexto discursivo). É a partir desse ‘contexto discursivo’ que  
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o  interlocutor  organiza  a  materialidade  textual  da  mensagem  com  todos  os 

elementos semióticos (visuais e verbais) que remetem e simula a realidade concreta, 

permitindo-lhe  inteirar-se  da  problemática  da  mensagem  e  de  forma  responsiva 

engajar-se ou não a tal discurso.    

Diante  disso,  afirmamos  que  todo  texto  é  formulado  para  um  interlocutor 

situado  em  um  dado  contexto.  Por  isso  que  uma  senhora  do  século  XVII,  por 

exemplo,  não  teria  condições  de  dar  sentido  a  muito  dos  textos  publicitários 

contemporâneos, pois como informa Marcuschi (2008ª, p.93):  
 
 
 

[...]  um  texto  se  dá  numa  complexa  relação  interativa  entre  a 
linguagem,  a  cultura  e  os  sujeitos  históricos  que  operam  nesses 
contextos. Não se trata de um sujeito individual e sim de um sujeito social 
que se apropriou da linguagem ou que foi apropriado pela linguagem e a 
sociedade em que vive (destaque nosso).   

 

Percebemos, assim, como a comunicação envolve uma complexa relação de  

categorias que lhe servem de base, pois o uso da linguagem vai muito além do  

esquema onde um emissor envia a mensagem ao receptor que o decodifica através  

de um canal. Uma dentre essas categorias, talvez a principal, é o gênero discursivo.  
 
 
 
1.2 Os Gêneros textuais  

 

Todas  as  categorias  comentadas  brevemente  no  item  anterior  constituem 

categorias ligadas diretamente ao uso de Gênero Textual na sociedade, pois os ele 

fornece os parâmetros necessários à comunicação.  

Sobre os atuais estudos de gêneros textuais9, consideramos bastante didática e 

operacional a proposta de Marcuschi  (2008) ao apresentar as tendências mais 

proeminentes dos estudos de gêneros na atualidade. Embora, não se trate de uma 

classificação  rígida,  como  enfatiza  o  próprio  autor,  a  organização  oferece  um 

panorama das correntes, às quais estão ligadas as principais pesquisas e os mais 

significativos estudos contemporâneos. São elas:    
 
9  Para  aprofundamento  sobre  a  evolução  dos  estudos  de  gêneros,  desde  a  tradição  literária  até  as  concepções   

contemporâneas,   sugerimos   a   leitura  de   Zavam   (2009);  Gomes   (2007);  Meurer,  Bonini,  Motta‐Roth   (2005);  Machado   (2004:  

151‐166  apud  BRAIT,  2004).   
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1)  A  linha  bakhtianiana  alimentada  pela  perspectiva  de  orientação  
 vygotskyana socioconstrutivista da Escola de Genebra representada por  
 Schneuwly/Dolz  e  pelo  interacionismo  sociodiscursivo  de  Bronckart.  
 Essa linha de caráter essencialmente aplicativo ao ensino de língua  
 materna é desenvolvida [...] na PUC/SP.  
2)  Perspectiva  “swalesiana”,  na  linha  da  escola  norte-americana  mais  
 formal e influenciada pelos estudos de gêneros de John Swales (1990)  
 [...] UFC, UFSC, UFSM.  
3)  A linha desenvolvida pela escola de Australiana de Sydney é marcada  
 pela  perspectiva  sistêmico-funcional  é  a,  alimentada  pela  teoria  
 sistêmico-funcionalista de Halliday com interesses na análise linguística  
 dos gêneros [...] UFSC.  
4)  Uma quarta perspectiva menos marcada por essas linhas e mais geral,  
 com  influências  de  Bakhtin,  Adam,  Bronckart  e  também  os  norte- 
 americanos como Charles Bazerman, Carolyn Miller e outros ingleses e  
 australianos como Gunther Kress e Norman Fairclough, é a que vem se  

desenvolvendo na UFPE E UFPB (p.152-153) (grifo nosso).   

 

 

Particularmente, consideramos a quarta perspectiva a que melhor fundamenta 

este trabalho. Naturalmente, não é nossa pretensão esgotar as concepções aqui 

focadas e sim abordar a partir de cada autor as categorias por eles trabalhadas que 

são interessantes para nossa análise.  

Iniciamos, portanto, abordando a visão de Bakhtin, posto ser sua concepção 

sócio/interacionista/dialógica/   histórica   que   alimenta   a   maioria   dos   estudos 

contemporâneos.  Além  disso,  ele  introduziu  valiosos  conceitos  para  a  análise 

linguística como, por exemplo, as esferas comunicativas/ discursivas, a noção de 

gêneros primários e secundários, a noção de Cronotopos, a noção de Transmutação 

(importante para esta análise).    
 
 
 

1.2.1   Bakhtin: gênero textual na concepção dialógica da linguagem  
 

O estudioso russo, ao introduzir a noção de gêneros para outras práticas  

sociais,  além  do  campo  da  Poética  e  da  Retórica,  tornou-se  o  precursor  da  

concepção   de   gênero   discursivo   sob   o   ponto   de   vista   sociointerativo/  

dialógico/histórico. Para Bakhtin e seu círculo10, a compreensão da linguagem não  
 
 
 
10 Sobre  Bakhtin  e  seu  círculo,  consultar  Faraco  (2009).   
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se dá através da forma linguística lexicográfica, gramatical, textual, mas a partir da 

relação dialética entre enunciado (unidade da comunicação) e mundo social.    

Ao  criticar  “o  objetivismo  abstrato  em  linguística”  (FARACO,  2009,  p.  23) 

advindo  das  ciências  sociais  do  início  do  século  XX,  o  filósofo  elaborou  sua 

concepção  dos  estudos  linguísticos  chamando  atenção  para  a  característica 

dialógica  e  essencialmente  histórica  da  linguagem.     Essa  visão  contraria  a 

concepção dos estudos linguísticos pautados no objetivismo/racionalista cartesiano tão 

influente na época.   Sobre isso, Bakhtin (2004, p. 83) enfatiza que:  
 
 
 

[...] ao espírito orientado para matemática, dos racionalistas, o que interessa  
não  é  a  relação  do  signo  com  a  realidade  por  ele  refletida  ou  com  o  
indivíduo que o engendra, mas a relação de signo para signo no interior de  
um sistema fechado, e não obstante aceito e integrado.  [...] Em outras  
palavras, só lhes interessa a lógica interna do próprio sistema de signos;  
este  é  considerado,  assim  como  na  lógica,  independentemente  por  
completo das significações ideológicas que a ele se ligam. (destaque no  
original)   

 

 

A concepção de Bakhtin  (p.  123) e de seu círculo privilegiava a natureza  

social  da  linguagem,  pois  para  eles “a  verdadeira  substância  da  língua  não  é  

constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação 

monológica  isolada  e  nem  pelo  ato  psicofisiológico  de  sua  produção,  mas  pelo 

fenômeno  social  da  interação  verbal,  realizada  através  da  enunciação  ou  das 

enunciações.” 11    

Pontua Faraco (2009, p. 25) o fato de Bakhtin enfatizar a impossibilidade de 

haver  enunciados  neutros,  pois  todo  enunciado  emerge  num  contexto  cultural 

saturado de significados e valores, se tratando de um ato responsivo, ou seja, uma 

tomada de posição neste contexto.  

Para Bakhtin (2004), comunicar-se exige o uso de enunciados relativamente  

estáveis e normativos, isto é, exige a escolha de um gênero do discurso, porém tal  

escolha  “é determinada pela especificidade de um dado campo da comunicação  

discursiva, por considerações semântico-objetais (temáticas), pela situação 

concreta  
 
 
11 Ênfase  nossa.   
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da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes etc. (p. 

282).” O gênero textual é o meio pelo qual os enunciados12 (textos) se vinculam ao 

contexto extraverbal.   Dessa forma, como pontua o pensador (1992, p.282):   
 
 
 

Ignorar  a  natureza  do  enunciado  e  as  particularidades  de  gênero  que  
assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico  
leva  ao  formalismo  e  à  abstração,  desvirtua  a  historicidade  do  estudo,  
enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A língua penetra na  
vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através  
dos enunciados concretos que a vida penetra na língua.  

 

Por isso, ao escolher um gênero, não se escolhe apenas uma forma textual, 

mas um instrumento axiológico, ou seja, a escolha de um gênero textual numa dada 

situação comunicativa, que é sempre dialógica, pressupõe uma posição apreciativa, ou 

melhor, uma ação valorativa sobre a posição do outro: primeiro em relação ao 

contexto imediato; segundo, em relação ao contexto sociohistórico.  

Dessa maneira, o uso que se faz de gênero pode revelar o espaço/ tempo de  

onde falam os co-enunciadores, os quais assumem uma posição para agir sobre o  

mundo. Posicionar-se numa situação comunicativa implica ação dialógica, pois tal  

ato  sempre  envolve (um)  outro. É  justamente  em  função  desse  outro,  

sócio/historicamente situado, que construímos nosso discurso moldado por gêneros 

textuais que conforme Bakhtin (2004, p.283), “organizam nosso discurso quase da 

mesma forma que organizam as formas gramaticais”.  

Sobre  tais  relações,  considera-se  bastante  oportuna  a  observação  de 

Rodrigues (2005, p. 165), quando ao descrever gêneros na perspectiva bakhtiniana, 

chama atenção para a relação da situação social de interação dos gêneros com a 

noção de cronotopos 13, bastante pertinente para nossa análise:   
 
 
 

[...] os gêneros correspondem a situações sociais de interação verbal típicas  
(mais ou menos estabilizadas e normativas): cada gênero está vinculado a  
uma situação social de interação, dentro de uma esfera social; tem sua  
finalidade discursiva, sua própria concepção de autor e destinatário.  [...]  
Cada gênero está assentado em diferente cronotopos, pois inclui um  

 
12  Enunciados   aqui    é   tomado   com   sentido   de   texto,   de  maneira   que   não   se   confunda   com   gênero   textual.   Para   
uma   discussão  mais   acurada   sobre   a   diferenciação   entre   os   termos,   sugerimos   a   leitura   de   Rojo   (2005,   pp.   184‐   
259).  
13  Para   um   aprofundamento   da   noção   de   cronotopos,   elaborada   por   Bakhtin,   ver  Questões   de   literatura   e  
estética:  a  teoria  do  Romance  (1993,  p.  211‐  362).   
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horizonte espacial e temporal (qual esfera social, em que momento  
histórico,  qual  a  situação  de  interação),  um  horizonte  temático  e  
axiológico  (qual o tema do gênero, qual a sua finalidade ideológico- 
discursiva) e uma concepção de autor e destinatário. (grifo nosso)   

 

A categoria Cronotopo refere-se à relação espaço-tempo, pela qual podemos  

entender a lógica que pressupõe a existência dos gêneros textuais, inclusive os  

Postais14,  objeto  de  nossa  análise.  Isso  é  possível  se  interrelacionarmos  os  

elementos linguísticos/semióticos que constituem sua estrutura textual formal com  

aqueles  elementos  extraverbais  apreendidos  no(s)  contexto(s),  desde  o  mais  

imediato ao mais abrangente, ou seja, aquele espaço social situado na história.    

Segundo Bakhtin, é o cronotopo que determina as formas de gênero. Daí,  

nossa compreensão de que todo arranjo materializado na forma de um gênero que  

nos é apresentado denuncia as convenções e coerções cronotópicas do mundo  

social do qual faz parte (como veremos mais adiante com a história dos postais).  

Sobre a constituição do gênero, o autor  russo aponta três características 

comuns a qualquer gênero textual. São elas:  
 
 
 
• Os  temas  _  conteúdos  ideologicamente  conformados  _  que  se  
 tornam comunicáveis (dizíveis) através de gêneros;   
• Os   elementos   das   estruturas   comunicativas   e   semióticas  
 compartilhadas  pelos  textos  pertencentes  ao  gênero (forma  

composicional);   
• As configurações específicas das unidades de linguagem, traços da  
 posição  enunciativa  do  locutor  e  de  forma  composicional  do  

gênero (marcas linguísticas ou estilo). (ROJO, 2005, p. 196)    

Na  figura  4,  apresentamos  a  síntese  dessas  características  elaborada  por  Rojo 

(2005, p. 196):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao  usar  o  plural  nos  referimos  aos  dois  gêneros:  Cartão  Postal  e  Cartão  Postal  Publicitário.   
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Figura 4: dimensões essenciais dos gêneros segundo Bakhtin. Fonte: Rojo, 2005, p. 196.  
 
 
É  importante  reforçar  que  essas  dimensões  são  “determinadas  pelos  

parâmetros da situação de produção dos  enunciados  [...]”  (p.  196).  ,  isto  é, só 

adquirem sentido dentro de uma situação de produção cronotópica. Por isso, como fora 

alertado por Bakhtin  (2004), uma análise linguística strictu sensu não daria conta 

da dinâmica que envolve a produção e a recepção de enunciados/gêneros numa 

determinada comunidade linguística. Tais dimensões são preenchidas a partir da 

dinâmica circunstancial do mundo social num dado espaço/tempo, no qual esses 

elementos  só  se  tornam  significativos  só  depois  de  filtrados  a  partir  dos 

conhecimentos  que  são  relevantes  para  a  comunicação  (que  envolvem  os  

cotextuais, o contexto de situação, o macro contexto histórico).    

Faraco (2009, p. 49) observa que nossa relação com esse mundo social (a 

realidade) não se dá de forma direta, porém mediada semioticamente, pois “vivemos 

[...] num mundo de linguagens, signos e significações”. De modo que o mundo só 

adquire  significado  para  nós  através  de  nossa  relação  interativa  envolvendo  os 

signos produzidos culturalmente na sociedade da qual fazemos parte. Além disso, os 

signos também estão submetidos ao caráter axiológico de nosso agir, de forma que a 

nossa relação com o mundo é sempre valorativa.  

As ações axiológicas que circunstanciam todas as relações interativas dos 

sujeitos  sociais  ocorrem  em  Grillo (2008  p. 138), tais  espaços  socialmente  

organizados e por eles próprios (re) conhecidos compreendem duas dimensões: a  

primeira seria a situação mais imediata  “cujos componentes,  [...] são o horizonte  

social  comum  aos  co-enunciadores  (a  unidade  do  lugar  visível)”  envolvendo  “o  

conhecimento e a compreensão da situação”, inclusive “avaliação que eles fazem  

dessa  situação” (situação  de  comunicação);  a  outra  seria  onde  acontecem  as  

coerções compreendendo “o meio social mais amplo definido, por um lado, pelas  

especificidades de cada esfera ideológica  (ciência, literatura, jornalismo, religião,  
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publicidade etc.) e, por outro, por um certo “horizonte social” de temas recorrentes 

[...]” na história (contexto histórico).   
 
 
 

•   As esferas discursivas  
 
 

De  acordo  com  Bakhtin (2004,  p. 266),  as  esferas  discursivas “geram 

determinados  gêneros,  isto  é,  determinados  tipos  de  enunciados  estilísticos, 

temáticos e composicionais relativamente estáveis”. Esse estoque de enunciados 

concretos,   isto   é,   de   gêneros   discursivos,   disponíveis   aos   usuários “[...] 

correspondem  às  condições  específicas  de  cada  campo”,  possuem  atributos 

estilísticos  próprios  e  cumprem “função (científica,  técnica,  publicística,  oficial, 

cotidiana)” determinadas pelas “condições de comunicação discursiva, específica de 

cada campo”. 

Certamente, portanto, ao interagirem na dimensão das esferas discursivas/ 

ideológicas, os indivíduos compartilham a ‘compreensão15’ dos objetos ideológicos, 

frutos de suas próprias práticas no mundo social. Esses objetos, segundo Faraco 

(2009, p. 48), são “corporificados em algum material semiótico definido, ou seja, um 

produto  da  criação  ideológica  é  sempre  um  signo”,  o  qual  reflete  e  refrata  as 

experiências humanas vividas no mundo. Por isso que se valendo dos diversos 

sistemas de signos, os produtores representam de diferentes modos os fatos do 

mundo, (cf., por exemplo, na figura 5).   

Todavia, como alerta Bakhtin (2003), não há significação no signo em si, ele 

prescinde de interpretação. Sendo assim, a refração é uma condição do signo, (cf. 

figura 5),  porque  os  signos  estão  submetidos  ao  caráter  axiológico  de  nossa 

interpretação, de forma que a nossa relação com os textos é sempre valorativa e 

mediada pelas relações desenvolvidas na vivência na sociedade de determinado 

tempo histórico.  
 
 
 
 
 
15 Essa  compreensão  não  se  refere  à  consciência,  pois  ela  ocorre  no  nível  intermediário,  das  aparências,  por  exemplo,  
possibilitando  que  o  individuo  filtre  o  que  é  necessário  saber  para  atuar  em  representações   
assumidas  numa  determinada  esfera  comunicativa.     



 
 

39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: campanha sobre acidente no trânsito por causa de bebidas. Fonte: Mica Cards.  

 

Observando  a  propaganda,  verificamos  que  o  gênero  veiculado  (Cartão  

Publicitário)   também   é   uma   escolha   dentro   das   possibilidades   genéricas 

cronotópicas. Essa relação do gênero com o cronotopos reforça a compreensão de que 

os gêneros funcionam como signo das experiências discursivas da sociedade de cada 

época.  

Em relação ao mundo representado imageticamente, no exemplo em tela, ele  

é uma refração dos fatos ocorridos no mundo concreto, pois todos os signos da  

mensagem estão agregados aos valores da experiência humana, já que “memória,  

referências, experiência de vida, compõem o repertório [...]” (NIEMEYER, 2009, p.  

32)  pelo  qual  a  relação  comunicativa  pode  se  estabelecer.  De  tal  modo  que  a  

organização  dos  signos  só  adquire  significado  ao  ser  interpretado  baseada  nos  

valores construídos na comunidade social onde esses signos adquiriram valor, pois  

“só tem significado o que pode se relacionar com algo já conhecido” (NIEMEYER,  

2009, p.32). Por isso que, para ser bem sucedida, a mensagem foi construída a  
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partir de referências do repertório simbólico da comunidade de língua e cultural 

compartilhado tanto pelo produtor quanto pelos interpretadores.    

De acordo com Faraco (2009), todos esses elementos multissemióticos fazem  

parte  de  um  mundo  (social)  que  é  (re)  construído  constantemente.  Então,  é  a  

dinâmica da história e o caráter sempre múltiplo e heterogêneo das experiências  

concretas  dos  grupos  humanos  que  provocam  a  construção  de  diversas  

interpretações (refrações)  desse  mundo.  O  autor (p. 51)  ainda  lembra  que  a  

significação só pode acontecer a partir da refração, pois   
 
 

[...] as significações não estão dadas no signo em si, nem mesmo estão  
garantidas por um sistema semântico abstrato, único e atemporal, nem pela  
referencia  a  mundo  dado  uniforme  e  transparentemente,  mas  são  
construídas na dinâmica da história e estão marcadas pela diversidade  
de   experiências   dos   grupos   humanos,   com   suas   inúmeras  
contradições e confrontos de valorações e interesses sociais. (ênfase  
nossa)   

 

De tal forma, então, se a realidade refratada é dinâmica, dinâmicos são os 

gêneros textuais que atendam tais complexidades.   Tal característica dinâmica de 

gênero textual fora observado por Bakhtin (2004, p. 262) que ao deslocar a atenção 

através da literatura para o mundo concreto onde circulam todos os gêneros da 

experiência humana, comprovou que:  
 
 
 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque é 
inesgotável as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica 
um determinado campo.  

 

 

Daí  o  entendimento  do  estudioso  russo  (p.284-285)  de  que  os  gêneros  

textuais são formas de enunciados relativamente estáveis, pois “a maioria desses  

gêneros se presta a uma reformulação livre e criadora [...]”, pois se “comparados às  

formas da língua, são bem mais mutáveis, flexíveis e plásticos. Contudo, para o  

indivíduo falante, os gêneros discursivos tem significado normativo, não são 

criados  
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por ele, mas dados a ele”. Sendo assim, o gênero não é a expressão de um 

pensamento  pessoal,  mas  a  expressão  dialógica  coletiva  numa  dada  realidade 

socialmente construída.    

A rigor, estando os gêneros do discurso submetidos às redes discursivas  

historicamente institucionalizadas, sua forma material de existência só pode ser a  

expressão marcadamente histórica das comunidades linguísticas que os utilizam.  

Bakhtin, como observa Machado (2004, p.153-157), ao privilegiar o romance em 

seus estudos, o fez “porque nele [...] encontrou a representação da voz na figura dos 

homens que falam, discutem idéias, procuram posicionar-se no mundo”.  [...]. Então, 

pelo prisma da  ‘prosa’, considerou o gênero do discurso a partir de seu 

pertencimento a um discurso ocorrido em contextos sociocomunicativos e “não como 

unidade de estruturas linguísticas” fixa.    

Essa dinâmica chamou a atenção de Bakhtin ao se debruçar sobre o romance  

e  observar  que  assim  como  os  discursos  se  imbricavam  os  gêneros  textuais,  

também, podiam ser imbricados e/ou misturados etc. Machado (2004, p. 152) ainda  

observa que:    
 
 
 

Enquanto o descritivismo das ações grandiosas imprimiu grandiloquência  
retórica  aos  gêneros  poéticos  clássicos,  as  formas  discursivas  da  
comunicação interativa em suas combinações favorecem o avanço da  
cultura  prosaica  de  valorização  das  ações  cotidianas  dos  homens  
comuns e de suas enunciações ordinárias. (destaque nosso)   

 

A mesma autora observa (p. 155) que os gêneros discursivos ao surgirem na 

“esfera prosaica”  16 englobam todos os tipos de diálogos cotidianos, assim como 

enunciações   da   vida   pública,   institucional,   artística,   cientifica   e   filosófica. 

Dialogicamente, a prosaica pode ser considerada o domínio cultural, no qual podem ser 

experimentadas as produções discursivas das outras esferas.   

É  a  partir  dessa  constatação  que  Bakhtin  distingue  os  gêneros  primários  

(comunicação cotidiana, geralmente oral) dos gêneros secundários  (elaborados a  

partir  de  códigos  complexos,  como  a  escrita).  Estando  a  cultura  sempre  em 
 
16 

 
 

Campo  conceitual  sugerido  por  Bakhtin  para  dar  conta  das  produções  discursivas  que  ultrapassavam  o  limite  da  Poética,   
tais  como,  fenômeno  de  mediação,  de  contaminação,  migração,  todos  possíveis  de  ocorrer  na  prosa,  como,  por  exemplo,  as  cartas  
transmutadas  para  o  interior  de  um  romance.   
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movimento  de  transformação,  o  gênero  discursivo  como  produção  discursiva 

cultural também sofre transformações, adaptações, misturas, ocorrendo segundo o 

autor  a  incorporação  dos  gêneros  primários  pelos  gêneros  secundários,  dando 

surgimento a novas formas genéricas, pois:  
 
 

No  processo  de  sua  formação  eles  incorporam  e  reelaboram  diversos  
gêneros   primários (simples),   que   se   formaram   nas   condições   da  
comunicação   imediata.   Esses   gêneros   primários,   que   integram   os 
complexos, aí se transformam e adquirem um caracter especial: perdem o 
vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios 
[...]. (BAKHTIN, 2004, p. 263)   

 

È interessante ressaltar que, ao diferenciar os gêneros primários dos gêneros 

secundários,   Bakhtin   não   propõe   uma   dicotomia   escrito/oral.   Sobre   isso 

concordamos com Rodrigues (2005, p. 165), ao observar que Bakhtin associou os 

gêneros  secundários  à  escrita  pelo  fato  de  a  escrita  garantir  condições  para  o 

surgimento  de  esferas  sociais  formalizadas,  onde  surgem  os  gêneros  mais 

complexos (secundários). Sendo assim não se trata e uma dicotomia, pois existem 

gêneros  primários  escritos  como,  por  exemplo,  o  bilhete;  existem  gêneros 

secundários orais, como, por exemplo, uma palestra.  

Acreditamos que o surgimento de novos gêneros, como já foi enfatizado, está  

relacionado à diversidade de atividades humanas, que são desencadeadas pelo  

movimento de surgimento, acomodação e estabilização das novas situações sociais  

de interação provocadas pelo avanço tecnológico de cada época. Dessa forma, a  

constituição  de  novos  gêneros,  pode  ocorrer  por  hibridização  entre  os  gêneros  

primários com os secundários ou também entre os próprios gêneros primários.  

Tendo feito essa breve abordagem da concepção bakhtianiana de gêneros, 

avançamos na discussão sobre as concepções contemporâneas, as quais de um 

modo ou de outro convergem com os fundamentos bakhtinianos.  
 
 
 
1.2.2  Gênero Textual: concepções contemporâneas  
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Segundo Marcuschi (2008, p.154), “[...] os gêneros textuais operam, em certos 

contextos, como formas de legitimação discursiva, já que se situam numa relação 

sócio-histórica  como  fontes  de  produção  que  lhe  dão  sustentação  além  da 

justificativa individual”. Por isso que  “quando dominamos um gênero textual, não 

dominamos  uma  forma  linguística  e  sim  uma  forma  de  realizar  linguisticamente 

objetos específicos em situações sociais particulares”.  

O autor (p. 149), baseado nos estudos de autores contemporâneos, aponta 

seis características do gênero textual que, a nosso ver, de certa forma, representam 

um conjunto de indicadores norteador das concepções desenvolvidas pelos recentes 

estudos. A saber:  
 
 
 
• Uma categoria cultural  
• Um esquema cognitivo  
• Uma forma de ação social  
• Uma estrutura textual  
• Uma forma textual  
• Uma forma de organização social  
• Uma ação retórica  

Note  que  tais  distinções  não  são  categorias  fechadas,  mas  podem  ser 

consideradas numa relação dinâmica, pois se por um lado garantem ao gênero certa 

estabilidade para a ação cognitiva dos usuários, em contrapartida permitem sua 

flexibilidade enquanto entidade cultural. De acordo com Pinheiro (2002, p. 271), “os 

gêneros,  como  espaço  de  permanente  mobilidade  e  transformação,  podem  ser 

caracterizado como espaços dinâmicos capazes de incorporar transformações que se 

impõe historicamente”.  

Entretanto, como vimos anteriormente, mesmo sendo uma entidade dinâmica,  

o  gênero  textual  está  atrelado  à  condição  sócio/cultural/  histórica  das  esferas  

discursivas da comunidade de língua, pois, mesmo sendo fruto da criatividade do  

próprio ‘sujeito’ (sujeito social) trata-se de uma atividade social que será, portanto,  

submetido a critérios de êxitos (MANGUENEAU, 2001) para sua aprovação, como  

por exemplo, suporte legítimo, sujeitos envolvidos, tempo espaço definidos etc.17. De  
 
 
 
17 Agradecemos   a   Professora  Dra.   Valéria  Gomes   (UFRPE)   pelas   pertinentes   observações   e   pelas   valiosas  
sugestões.    
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tal  modo  que,  geralmente,  nele  permanecem  regularidades,  sejam  de  ordem  

estrutural ou de ordem funcional/ pragmática, que lhe conferem uma identidade.  
 
A  pesquisadora  americana  Carolyn  Miller  (2009),  uma  das  principais  

referências da abordagem sócio-retórica de gênero (Genre as social Action, 1984),  

constroi sua concepção de gênero como ação social baseada na teoria retórica dos  

gêneros e da fenomenologia da vida cotidiana de Schutz.   Os conceitos de situação  

retórica, recorrência, motivo, exigência, tipificação constituem a base de sua teoria.    

Para Miller (p. 30), “as situações são construtos sociais” resultantes da nossa  

interpretação  sobre “o  ambiente  material  indeterminado”.  Embora  esse  material  

possa ter indefinidas interpretações, é possível chegar a uma determinação comum  

através  dos  tipos.    A  “comunicação  bem  sucedida  requer  que  os  participantes  

compartilhem tipos comuns; isso é possível na medida em que os tipos são criados  

socialmente (ou  são  biologicamente  inatos)”,  pois  é “através  do  processo  de  

tipificação” que são criadas “a recorrência, analogias, similaridades”.    

É  preciso  deixar  bem  claro,  no  entanto,  que  “o  que  recorre  não  é  uma  

situação material (um evento real, objetivo, factual), mas nossa interpretação de um  

tipo”, pois ela não é “um inventário de visões e sons em curso, mas uma estrutura  

semiótica” (HALLIDAY, 1978, p. 122 apud MILLER, 2009, p. 31), cuja interpretação  

resultará numa ocorrência social, como por exemplo, os tipos situacionais tais como  

“jogadores instruindo jogadores novatos, mãe contando estórias para o filho, etc.”.   

Concebendo ‘gênero como ação social’, Miller (re) conceitua as concepções de 

Motivo e de situação  (do filósofo e crítico literário americano Kenneth Burke, 1950), 

e a concepção de exigência (do retórico Lloyd Bitzer, 1968).   Assim, sobre motivo e 

exigência, ela (2009, p. 32) apresenta o seguinte entendimento:    
 
 
 

A  exigência  tem  que  estar  localizada  no  mundo  social,  e  não  numa 
percepção  privada  nem  numa  circunstância  material.  Ela  não  pode  ser 
dividida  em  dois  componentes  sem  a  destruição  como  um  fenômeno 
retórico e social. A exigência é uma forma de conhecimento social  _uma 
interpretação mútua de objetos, eventos, interesses e propósitos que não 
somente os ligam entre si, mas também os fazem ser o que são: uma 
necessidade social objetificada. A exigência precisa ser vista não como a 
causa da ação retórica nem como a intenção, mas como motivo social. 
Compreender uma exigência é ter um motivo 18.   

 
 
18 Destaque  nosso.   
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Considerar o gênero a partir de tal ponto de vista significa conceber as “ações 

retóricas conjuntas típicas disponíveis num dado momento na história e na cultura” (p. 

32). Daí a importância dos usuários para o reconhecimento de gênero textual, pois 

são esses atores sociais que reproduzem  
 
 
 
 
[..] noções padronizadas de outros indivíduos institucionais ou sociais, e a  
instituição, ou a sociedade ou e cultura tem que fornecer as estruturas pelas  
quais os indivíduos possam fazê-lo. O conhecimento mútuo, cultural, que  
possibilita   a   atores   individuais   comunicarem-se   como   participantes  
competentes,  inclui  estruturas  de  interação,  de  exigência,  de  papéis  
participantes e de outras regras e recursos. [...] criam recorrência em suas  
ações  ao  reproduzir  os  aspectos  estruturais  das  instituições,  ao  usar  
estruturas disponíveis como meio para sua ação e, desse modo, produzir  
essas estruturas de novo como resultados virtuais, disponíveis para futura  
memória, interpretação e uso. (2009, p. 51-52)   

 

 

Essa constatação reforça nossa certeza de que a interação social é o único 

caminho  para  que  os  indivíduos  possam  criar  suas  recorrências  de  situações 

retóricas. Além de tudo, a relação de gênero com as situações recorrentes implica 

em como o gênero representa a ação retórica tipificada, pois são exatamente tais 

situações recorrentes  (formadas a partir das tipificações, frutos das experiências 

retóricas nas quais atuamos) que compõem o arquivo de conhecimentos disponível 

para responder às outras situações semelhantes, de modo que buscamos nesse 

arquivo o que melhor se encaixa aos nossos objetivos.  

É interessante salientar que, como outros estudiosos, Miller (2009) reconhece  

a característica mutável e dinâmica do gênero: os “gêneros mudam, evoluem e se  

deterioram; o número de gêneros correntes em qualquer sociedade é indeterminado  

e depende da complexidade e diversidade da sociedade” (2009, p. 41). De modo  

que só o uso social de  ‘textos’ garante sua existência, pois só permaneçam na  

comunidade linguística apenas  aqueles gêneros cujos usuários reconhecem e o  

definem de acordo com sua função social. Se com o avanço tecnológico eles não  

forem renovados ou reformulados ganhando novas funcionalidades a tendência é  

caírem em desuso.  
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A dinâmica social, a funcionalidade dos textos e o reconhecimento dos  

usuários são aspectos relevantes para identificação de gêneros. De tal maneira que  

se  torna  proveitoso  para  nosso  trabalho  uma “[...]  análise  que  incorpore  

componentes sociais, históricos e culturais” em detrimento da análise puramente  

“classificatória  e  tipológica” (GOMES,  2007).  De  acordo  com  Charles  Bazerman  

(2005, p.49):  
 
 
 
 
Os gêneros são o que as pessoas reconhecem como gêneros em qualquer  
momento  do  tempo.  Podem  reconhecer  os  gêneros  por  nomeação,  
institucionalização e regularizações explícitas, através de várias formas de  
sanção e de recompensa. Ou ainda, as pessoas podem reconhecer gêneros  
através da organização implícita de práticas dentro de formas padronizadas  
de interação letrada.    

 

Esse  reconhecimento,  já  atestado  por  outros  estudiosos,  está  ligado, 

principalmente,  ao  fato  de  gêneros  pertencerem  à  cultura  de  uma  determinada 

comunidade de língua, cujos usuários compartilham os conhecimentos.   Segundo o 

pesquisador (2005, p.84):  
 
 
 
 
[...] Os gêneros nos ajudam a navegar dentro de complexos mundos da 

comunicação  escrita  e  atividade  simbólica,  porque,  ao  reconhecer  uma 
espécie de texto, reconhecemos muitas coisas sobre a situação social e 
institucional, as atividades propostas, os papéis disponíveis ao escritor e ao 
leitor, os motivos, as idéias, a ideologia e o conteúdo esperado (do gênero) [...] 
e o lugar onde isso tudo pode caber em nossa vida.   

 

 

Então,   conhecer   os   gêneros   nos   permite   compreender   melhor   os 

procedimentos usados nos textos para construção de sentido. Bazerman, assim 

como Miller, também chama atenção para a noção de recorrência, visto que os 

usuários   dos   gêneros   ao   interpretarem   as   situações   e   responderem 

adequadamente, criam tipificações que, por semelhança ou distinção, servem de 

parâmetros a outras situações semelhantes.    

Nesse caso,  “o papel dos indivíduos no uso e na construção de sentidos”  

(Marcuschi, 2004 apud BAZERMAN, 2005, p. 11), torna-se fundamental para análise  

de gêneros, já que eles são os reais atores nas diversas manifestações linguageiras.  
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Os gêneros criam tipificações que orientam as respostas retóricas nas diferentes 

situações de comunicação, pois:    
 
 
 

A função elementar dos gêneros comunicativos na vida social é de  
organizar, rotinizar e condicionar  (em maior ou em menor grau) as  
soluções para problemas comunicativos para os quais tais soluções  
são  estabelecidas  socialmente  e  depositadas  no  estoque  social  do  
conhecimento   tendem   ser   aqueles   que   afetam   os   aspectos  
comunicativos  das  interações  sociais  que  são  importantes  para  a  
manutenção  de  uma  dada  ordem  social...  Dessa  forma,  sociedades  
diferentes  não  têm  o  mesmo  repertório  de  gêneros  comunicativos,  bem  
como os gêneros comunicativos de uma época podem se dissolver em  
processos comunicativos mais “espontâneos”, enquanto gêneros até 
então  
pouco definidos podem congelar em novos gêneros.  (LUCKMAN, 1992  
apud BAZERMAN, 2005, 56) (destaque nosso).  

 

Diante  do  esclarecimento  de  Luckman,  enfatizamos  que  a  ação  social 

tipificada dentro de uma grande rede interativa social global tem o gênero como 

potencialidade  para  coordenar  as  ações  linguageiras  socialmente  colocadas.  De 

acordo com Bazerman (2005, p.29), isso é possível porque:  
 
 
 
 
A melhor maneira de coordenar nossos atos de fala uns com os outros é  
agir de modo típico, modos facilmente reconhecidos como realizadores de  
determinados atos em determinadas circunstâncias. [...] Se começarmos a  
seguir  padrões  comunicativos  com  os  quais  as  outras  pessoas  estão  
familiarizadas,  elas  podem  reconhecer  mais  facilmente  o  que  estamos  
dizendo  e  o  que  pretendemos  realizar.  [...]  As  formas  de  comunicação  
reconhecíveis e auto-reforçadoras emergem como gêneros.  [...] Gêneros  
emergem  nos  processos  sociais  em  que  pessoas  tentam  compreender  
umas  às  outras  suficientemente  bem  para  coordenar  atividades  e  
compartilhar significados com vistas a seus propósitos práticos.  

 

 

Nesse caso, a análise dos Postais, como prática social, pode nos ajudar a  

compreender não só como os gêneros se constituem e circulam na sociedade, mas,  

como diz Bazerman (2007), a compreender como os indivíduos são levados a criar  

“ordens pessoais do mundo, que, depois,  [...] oferecem os enquadres” para suas  

ações (p.135). Para ele, os “gêneros emergem na ressonância de enunciados com  

histórias  anteriores,  reconhecíveis  como  o  mesmo  gênero” (2007,  p.163).    Foi  

seguindo essa lógica que esse autor (2005) observou que a carta se constituiu a 

base social de vários outros gêneros.  
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É consenso entre os estudiosos especialistas que a característica flexível dos 

gêneros facilita atender aos mais diversos fins no uso da linguagem, porque 

permitem adaptações e fornecem um  “frame” de como devemos organizar nosso 

discurso em um mundo que é discursivamente constituído.   

Os  mais  recentes  e  revisados  postulados  de  Swales  (1990,  p.  58  apud. 

RODRIGUES,  2009,  p.  22)  também  trazem  uma  contribuição  valiosíssima  para 

análise de gêneros. Segundo ele, o gênero:  
 
 
 
[...] compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos exemplares 
compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Esses propósitos são 
reconhecidos pelos membros mais experientes da comunidade discursiva 
original, e, portanto, constituem a razão do gênero. A razão subjacente dá 
contorno da estrutura esquemática do discurso e influencia e restringe as 
escolhas de conteúdo e estilo.  

O propósito comunicativo é o critério privilegiado que faz com que o escopo  
do gênero se mantenha relacionado estreitamente com uma determinada  
ação  retórica  compatível  com  o  gênero.  Além  do  propósito,  os  
exemplares do gênero demonstram padrões semelhantes, mas com  
variações em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo. Se  
forem  realizadas  todas  as  expectativas  em  relação  àquilo  que  é  
altamente  provável  para  o  gênero,  o  exemplar  será  visto  pela  
comunidade  discursiva  original  como  protótipo.  Os  gêneros  têm  
nomes que são herdados e produzidos pelas comunidades discursivas  
e  importados  pelas  comunidades.  Esses  nomes  constituem  uma  
comunicação  etnográfica  valiosa,  porém  tipicamente  precisam  de  
validação adicional. (Grifo nosso)   

 

 

Merece destaque por hora a noção de protótipo, haja vista entendermos que 

todo gênero passa por uma fase prototípica, ou seja, por uma fase experimental, 

cujo modelo só será efetivamente estabilizado quando avaliado e aprovado pela 

comunidade linguística na qual será usado  (voltaremos a tratar essa questão no 

capitulo 3). Em segundo, destacamos a noção de comunidade discursiva, pois é ela 

responsável pelas diretrizes no uso de gêneros. Segundo Swales, citado por 

BiaseRodrigues (2009, p.23):  
 
 
 
As comunidades são verdadeiras redes sociorretóricas que atuam em  
torno  de  um  conjunto  de  objetivos,  e  seus  membros  detêm  uma  
familiaridade com os gêneros particulares que lhe permite usá-los em  
causas comunicativas para atender a certos objetivos. Por essa ótica os  
gêneros pertencem a comunidades discursivas, não a individuos. Eles são  
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propriedades de grupos de individuos, que geram convenções e padrões que 
restringem as escolhas individuais. (ênfase nossa)   

 

Considerando isso, Bhatia (2009) alega que o conhecimento sobre o modo  

como gêneros são construídos, interpretados e usados dentro das comunidades  

discursivas específicas, além de garantir a seus membros, uma vantagem sobre  

outros  que  estão  fora  dessas  comunidades,  também  garante (como  já  fora  

comentado)  aos  profissionais  a  manipulação  dos  gêneros  de  forma  criativa  e 

eficiente,  já  que  mesmo  possuindo  aspectos  convencionados,  os  gêneros  são 

construtos culturais e dinâmicos abertos às inovações.  

O Cartão Postal Publicitário é um exemplo de que a multissemiose é uma 

característica marcante dos gêneros textuais contemporâneos ditos “pós-modernos”, de  

modo  que  não  dá  para  considerar  gênero  textual  sem  sua  característica 

multimodal; assunto que abordamos a seguir.  

Tendo isso em vista, a perspectiva discursivo-semiótica de Kress, também é  

bastante  válida  para  nossa  análise.  De  acordo  com  Balloco (MOTTA-ROTH,  

BONINI, MEURER, 2005, p. 67), essa perspectiva dar conta de gêneros ‘híbridos’ e  

das formas como eles “se apresentam subordinados a outros gêneros, numa teia  

complexa de relações que concorrem para a produção de sentidos de determinado  

tipo”. Isso significa que a perspectiva linguística pura não daria conta da análise dos  

gêneros  aqui  analisados,  mas  só  através  de  um  acarbouço  teórico  ampliado  

consegue-se de fato compreender tal complexidade. No próximo item abordamos a  

multimodalidade.  
 
 
 
1.3   Multimodalidade no gênero: o que é e como se realiza?  
 

Notamos   nos   exemplos   das   seções   anteriores   que   a   característica 

multissemiótica  da  linguagem  é  um  fator  bastante  presente  e  explorado  na 

comunicação contemporânea. De acordo com Kress (1997, p. 270 apud BALLOCO, 

2005, p. 65), “a linguagem sozinha não é mais suficiente como foco do significado”. 

Neste caso a multimodalidade é o foco deste item.  
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Os gêneros, objeto de análise desta dissertação, são uma pequena amostra  

do fenômeno que acontece com vários textos de nossa sociedade: a   inserção de  

imagens,  de  elementos  visuais  ou  gráficos,  isto  é,  o  uso  de  vários  sistemas  

semióticos na construção da mensagem em um mesmo texto . De fato, vivemos em  

um mundo multivisual.   Seguindo essa lógica, para Kress & van Leeuwen (1996, p.  

2),  as  “estruturas  visuais  realizam  significados,  assim  como  as  estruturas  

linguísticas, e, em consequência e diferentes formas de interação social”.  

 Desse  ponto  de  vista  o  estudo  da  língua  não  pode  mais  se  pautar  

exclusivamente no ‘sistema verbal’, mas deve incorporar os novos paradigmas dos 

estudos da linguagem contemporânea, pois  “descrever uma língua é descrever o 

que as pessoas fazem com as palavras, as imagens ou a música” afirmam Kress e 

van Leeuwen (1996, p. 8).  

Esses   autores  (2001)   observam   que   o   movimento   do   domínio   do  

“Monomodality” tem começado a se reverter, o que acontece não só “nas mídias de 

massa,   mas   nos   documentos   produzidos   por   corporações,   universidades, 

departamentos do governo, etc.19. Um bom exemplo de multimodalidade pode ser 

encontrado nas cartilhas jurídicas analisadas por Mozdezenski (2008).  

Kress  &  van  Leeuwen  (2001,  p.1)  observam  que  a  cultura  elitista  tem 

começado a usar uma crescente variedade de materiais e atravessado os limites 

entre várias disciplinas de arte, desenho, para assumir uma performance multimodal. 

Eles observam que esse desejo de ultrapassar limites inspirou a semiótica do século 

XX,  pois  “as  principais  escolas  semióticas  procuraram  desenvolver  um  quadro 

teórico aplicável a todos os modos semióticos, de frases populares a poesia, de 

sinais  de  trânsito  a  música  clássica,  de  moda  a  teatro”.     Para  os  autores, 

‘especialistas da imagem’, dentro de um dado domínio sócio-cultural,  “o mesmo” 

significado pode frequentemente ser expresso em modos semióticos diferentes, de 

modo que é possível através da tecnologia um mesmo profissional fazer uso de 

diferentes tipos de sistemas sígnicos.  

A  perspectiva  da  sociossemiótica  visual  aliada  aos  estudos  discursivos  

linguísticos  têm  incentivado  uma  abordagem  da  linguagem  visual,  pela  qual  os  

estudos  possam  contemplar  os  textos  verbais  e  não  verbais,  enquanto  códigos  

dotados  de  reais  significados  polissêmicos (ALMEIDA,  apud  PEREIRA;  PILAR,  

2009).  
 
 
19 Tradução  nossa.   
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Hoje, em se tratando de comunicação social, todos os recursos são válidos  

para  garantir  a  compreensão,  ou  melhor,  garantir  a  adesão  daquele  a  quem  

queremos convencer com nosso discurso.   Como enfatiza Dionísio (2008, p.119):  
 
 
Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais exercem 
função retórica na construção de sentidos dos textos. Cada vez mais se 
observa sem dúvida, numa sociedade cada vez mais visual. Representação e 
imagens não são meramente formas de expressão para divulgação de 
informações, ou representações naturais, mas são, acima de tudo, textos 
especialmente construídos que revelam nossas relações com a sociedade e 
com o que a sociedade representa.   

Curiosamente, nenhuma imagem é inserida em um texto por acaso, pois as 

imagens  e  os  discursos  verbais  dialogam  de  tal  modo  que  vê-las  de  maneira 

estanque põe em risco a construção do próprio sentido textual. Daí a preocupação de 

Kress & van Leeuwen (2001, p.2) em “criar uma teoria semiótica adequada para a  

prática  semiótica  contemporânea”,  de  modo  que  dê  conta  do  fenômeno  da 

multimodalidade.  

A  multimodalidade  é  a  “união  de  mais  de  um  recurso  semiótico  na  
constituição das ações sociais”, ou seja, “é um traço constitutivo de qualquer gênero” 

(ALMEIDA,  2009,  p.35).  Por  esse  motivo,  raramente  encontraremos  textos  sem 

recursos multimodais constituindo a composição do seu sentido. Isso nos força a 

ficar atentos aos diferentes sistemas de signos presentes nos gêneros textuais, os 

quais só podem ser analisados de forma integrada (DIONISIO, 2004, 2005), como 

pode  ser  verificado  na  publicidade  da  figura  abaixo,  os  recursos  multimodais 

constituem os múltiplos sentidos do texto:   
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Figura 6: publicidade do Charme Hotel.   Fonte:  
http://leodecannes.blogspot.com/2007_11_01_archive.html.  

Notamos, nessa publicidade, que não há sobreposição de linguagens, mas a 

fusão de sistemas sígnicos, ou seja, uma simbiose20 de linguagens (signos sociais) que  

constrói  o  sentido  global  da  mensagem.  Ela  envolve  a  relação  do  sistema 

semiótico visual, do design (a composição das partes íntimas do corpo feminino com 

frutas, por exemplo) que juntos representam e simbolizam objetos e atitudes do 

mundo social concreto. O processo de significação não se efetiva com ou apenas no 

sistema linguístico alienado de outros sistemas de signos, mas só se processa se a 

interação envolver a ação cognitiva na compreensão de que os signos presentes no 

‘mundo criado’ pelo enunciador refratam o mundo real, o qual, segundo Charaudeau 

(2009), é construído por estratégias humanas.    

Considerando essa reflexão em torno da publicidade, como enfatiza Vieira 

(2009),  é  interessante  considerar  que  a  Semiótica21  possibilita  a  descrição  e  a 

análise da dimensão multissemiótica dos processos ou fenômenos de significação dos 

artefatos comunicativos pelo fato de lidar com a noção de signo, definido por Peirce  

como  “algo  que  representa  alguma  coisa  para  alguém  em  determinado contexto” 

(NIEMEYER, 2009, p.3).  
 
 
20  Concebendo   o   sentido   da   biologia:   a   Simbiose   é   uma   relação  mutuamente   vantajosa   entre   dois   ou  mais   organismos   vivos   
de   espécies   diferentes.   Na   relação   simbiótica,   os   organismos   agem   ativamente.      http://pt.wikipedia.org/wiki/Simbiose.   
Acessado:  10/10/2010.  No  caso  da  linguagem  essa  simbiose  não  é  exatamente  como  a  biológica,  pois  se  trata  de  um  objeto  cultural  
aberta  influencias  de  várias  ordem  sócio‐culturais  e  históricas.    
21Segundo,  Niemeyer,  Semiótica  vem  do  termo  grego  semeion  =  signo,  é  considerada  a  teoria  geral  dos  signos.   
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De acordo com Santaella (2008), para Peirce qualquer coisa que exista e que 

possa ser percebida pelos sentidos ou projetada na mente pode ser um signo, pois  ele  

funciona  como  mediador  entre  alguma  coisa  que  está  ausente  e  um intérprete 

presente22. É pela articulação dos signos que se dá a construção do sentido,  pois  

eles  são  organizados  em  códigos  que  constituem  os  sistemas  de linguagens 

(NIEMEYER, 2009, p. 25).   

No primeiro item da primeira seção deste capítulo, fora enfatizado por Palomo  

(2001) que o mundo constitui-se por  ‘Linguagens’, de forma que elas podem ser  

categorizadas segundo a natureza dos códigos utilizados (NIEMEYER, 2009, 

p.26):  
 
 

 Linguagem verbal- formada por palavras orais ou escritas;  
 Linguagem  não  verbal-  formada  por  elementos  imagéticos,  

 gestos, sons, movimentos etc.  
 Linguagem sincrética- formada por códigos de naturezas  

 distintas. E é a categoria em que se enquadra a maioria da  
 produção em design.    

Em um gênero multimodal como o Cartão Postal publicitário, por exemplo, 

esses sistemas podem ser utilizados de maneira articulada para a construção de 

significados, como aconteceu com a publicidade do Charme Hotel. A semioticista 

(2009, p. 26) argumenta que:  
 

A Semiótica [...] permite a compreensão do jogo complexo de relações que se 
estabelecem numa semiose.    Ao ordenar esse conjunto de relações, 
podemos antever algumas das suas significações e seu desempenho no 
mundo das linguagens. É nesse processo que os dados da realidade podem 
ganhar o status de informação e conhecimento.  

Considerando  a  importância  da  Semiótica  para  o  estudo  dos  textos 

multissemióticos, acreditamos ser fundamental esclarecer alguns termos semióticos 

que são usados em análise comunicacional em Design, os quais serão úteis mais à 

frente, pois o Postal Publicitário é um produto da esfera publicitária fruto da intenção e 

manipulação de vários profissionais, cada um na sua especificidade. Desse modo, 

baseados em Santaella (2008) e Niemeyer (2009) trazemos para discussão alguns 

termos usados no Design:  
 
 
 
 
 
 
22 O  que  define  o  signo,  objeto  e  o   interpretante,  é  a  posição   lógica  que  cada  um  desses   três  elementos  ocupa  no  
processo  representativo  (SANTAELLA,  2008).    
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•  Produto  -  termo  aplicado  na  acepção  de  resultado  de  um  projeto  de  

 design, seja ele um objeto de uso, máquina, mobiliário, jóia, seja uma peça  

 de comunicação visual, material impresso, página de internet, embalagem.   

 • Gerador - é aquele que através de conhecimento cultural e tecnológico dará  

 forma  ao  produto  carregando  os  elementos  que “viabilizarão  a  sua  

comunicação”.   

•  Interpretador - é o indivíduo (vários sujeitos, usuários, consumidores, meros  

 espectadores). Ele é o alvo do processo de comunicação, cuja mensagem  

 deverá  em  primeiro  lugar  fazê-lo  crer  (através  de  sedução,  manipulação,  

 persuasão, provocação, tentação),para,   em um segundo momento, levá-lo a  

 tomar uma decisão, fazer algo.   

•  Signo- é uma ocorrência fenomênica de qualquer natureza, que de algum  

 modo se conecta com uma experiência anterior. Ele é algo que representa  

 alguma coisa para alguém em determinada circunstância.   

•  Objeto- é o originador de uma dada semiose. É o algo   ao qual os signos de  

 uma cadeia se referem. Só que por mais extenso que seja   o inventário de  

 elementos sígnicos, ele jamais dará conta de seu  “Objeto Dinâmico” de  

 origem, pois caso tal se dê, ele deixa de ser signo e passa a ser o Objeto em  

 si. Então, “é Objeto aquela coisa que passa pela esfera do conhecimento”  

 (PINTO, 1995, p. 37 apud NIEMEYER, 2009, p.37).   

•  Interpretante-  consiste  nas  possibilidades  interpretativas  do  signo.  É  a  

 relação  imediata  que  o  interpretador  faz  com  o  signo  e  as  partes  desse  

 próprio signo, antes de chegar ao Objeto real que o gerou. O signo pode  

 produzir na mente do intérprete infinitas possibilidades de interpretações (um  

 signo ou quase-signos).    

•  Mensagem-  pode  ser  composta  por  vários  códigos,  formas,  tipográficas,  

 formas, linhas, cores, imagens etc. Ela pode produzir diferentes efeitos de  

 interpretações nos seus receptores. Pode acontecer gerando três efeitos: 1)  

 Efeitos interpretativos puramente emocionais.  2)Efeitos reativos, quando a  

 interpretação é efetuada através de uma ação. 3) Efeitos que tem a natureza  

 do pensamento, quando a interpretação tem um caráter lógico.   

  É  interessante  salientar  que  esses  efeitos  podem  acontecer  de  forma  

 simultânea, ou seja, como uma reação emocional, que provoca uma ação ou um  

aprendizado.  Seu  objetivo  é  fazer  o  interpretador  crer,  para  em  um  segundo  
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momento  levá-lo  a  fazer  algo,  a  tomar  decisão.  Como  sugere  a  autora,  ao 

observar o produto, o intérprete/observador a cada “momento acessa um âmbito do 

signo,  sem,  contudo,  necessariamente  esgotá-lo”;  assim  elabora  em  sua  mente 

algum Interpretante proposto pelo signo.    

Apesar dos exemplos mostrados envolverem muito mais imagens, segundo 

Dionísio (2008, p. 121), a multimodalidade é um traço constitutivo também do texto 

falado e escrito. Argumenta a pesquisadora:  
 
 
Se as ações sociais são fenômenos multimodais, consequentemente, os  
gêneros  textuais  falados  e  escritos  são  também  multimodais,  porque  
quando falamos ou escrevemos um texto, estamos usando no mínimo dois  
modos  de  representação:  palavras  e  gestos,  palavras  e  entonações,  
palavras e imagens, palavras e tipográficas, palavras e sorrisos, palavras e  
animações etc.  

 
Considerando  a  observação  de  Dionísio,  trazemos  como  exemplo  uma 

publicidade  (figura  7)  cujos  recursos  multimodais  não  envolvem  especificamente 
fotografias ou pinturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  7:  Postal  Publicitário  com  propaganda  sobre  a  semana  do  peixe.  Fonte:  Jokerman 
Postais Publicitários.  

 
Observamos  nesse  exemplo  (espaço  destacado),  outro  tipo  de  arranjo  

multimodal também enfatizado por Dionísio (2008):  
 
 
[...] a própria disposição gráfica do texto no papel ou na tela do computador.  
Como exemplo da literatura basta pensarmos nos poemas concretos. [...]  
Tipografia e disposição gráfica são semioticamente significativos para  
o  enquadre  semântico-cognitivo. [...]  Podemos  afirmar  que  maior  
liberdade na manipulação de gêneros textuais está atrelada a uma relação  
direta com a audiência e com o meio físico que transmite o gênero (ênfase  
nossa).   
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De acordo com a autora, podemos construir a seguinte compreensão: a 

forma tipográfica do termo  ‘congelado’ constrói a imagem de um peixe, que fica 

destacado sob o fundo azul, que pode simbolizar água, mar. Esse peixe pode ser 

congelado e ficar “perfeito no freezer, melhor ainda na mesa”.    

Esse produto, nas palavras de Niemeyer (2009, p.18), ou melhor, numa visão  

semiótica do design, além de ser “agradável, funcional, prover uma boa interface”,  

pois possui a mensagem adequada, lúdica e de fácil compreensão, ou seja, que diz  

de forma divertida e de maneira clara o que pretende para quem interessa.    O  

Cartão  Postal  Publicitário  como “produto”  de  um  projeto  de  design, “além  das  

funções  práticas,  estética  e  de  uso,  tem  função  significativa”,  ou  seja,  “difunde  

valores e características culturais no âmbito que atinge” (NIEMEYER, 2009, p.18)    

  Niemeyer  (2009) ainda observa que na relação comunicativa é necessário  

que os sujeitos que dela participam tenham domínio suficiente para processar o  

código escolhido. Diante disso, o “canal” também é fator importante para a escolha  

do tipo de códigos que serão orquestrados. Nesse caso, em especial, o próprio  

Cartão Postal Publicitário se constitui ‘um código’ que precisa ser reconhecido pelo  

interpretante. Assim seu suporte permite sinais impressos, a diagramação tipográfica  

mais elaborada, a exploração de cores, a manipulação de formas sobrepostas, etc.  

 No próximo item abordaremos o suporte não como mero transportador de  

textos e sim como um elemento que constitui a multimodalidade do gênero.   
 
 
1.3.1 O suporte e o gênero textual: uma relação essencial  
 

Sobre a questão do suporte de gêneros textuais há muitas controvérsias.  

Mas,  com  certeza,  todos  os  estudos  que  envolvem  essa  questão  mantêm  em  

comum a ideia de que o suporte exerce um papel bastante significativo para a  

realização de gêneros.    Marcuschi  (2008, p.  174) observa que o suporte não é  

neutro  e  nem  os  textos  são  indiferentes  a  ele,  mas  que  há  muita  coisa  a  ser  

esclarecida sobre “a natureza e o alcance dessa interferência desse papel”.  

Embora reconheça que o suporte é condição necessária para a circulação do 

gênero discursivo na sociedade tendo  “alguma influência na natureza do gênero 

transportado”, o autor admite o quanto é complexo definir a relação e os limites entre 

suporte e os gêneros, principalmente em relação aos gêneros orais.  
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Entretanto,  considerando  a  natureza  impressa  multimodal  dos  Postais,  

torna-se bastante pertinente a definição de suporte oferecida por Marcuschi (2008,  

p.174):  
 
 
Entendemos aqui como suporte de um gênero um lócus físico ou virtual com 
formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 
materializado em texto. Pode-se dizer que suporte de um gênero é uma 
superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto. 
Essa idéia comporta três aspectos:  
a) suporte é um lugar físico (físico virtual)   
b) suporte tem formato específico   
c) suporte serve para fixar e mostrar o texto    

 

A materialidade do suporte não pode ser negada, ou seja, todo suporte tem 

formato  e  existência  real  ou  virtual,  mas  sua  existência  não  está  condicionada 

diretamente a um determinado gênero. A relação entre um suporte específico e o 

gênero textual é mais por adequação, intenção, do que por imposição, ou seja, “o 

fato de ser específico significa que foi comunicativamente produzido para portar 

textos e não é um portador eventual” (2008, p. 175).  

Marcuschi também alerta (p. 176) que não devemos confundir “o suporte com  

o contexto, com a situação, nem com o canal em si, nem com a natureza do serviço  

prestado”. O formato do suporte é convencionalizado, de modo que sua forma pode  

constituir junto com o gênero uma estratégia multimodal de efeito em relação a sua  

recepção. Por isso, de acordo com o autor (2008, p. 76), é necessário que  
 
 
[...] se trate o suporte em relação com outros aspectos, tais como: domínio  
discursivo, formação discursiva, gênero e tipo textual. A relação entre eles  
não  constitui  uma  ordem  hierárquica,  já  que  não  há  um  sistema  de  
subordinação interna. [...] todos os textos se realizam em algum gênero e  
que todos os gêneros comportam uma ou mais sequências tipológicas e são  
produzidos em algum domínio que, por sua vez, se acha dentro de uma  
formação discursiva, sendo que os textos sempre se fixam em algum  
suporte pelo qual atingem a sociedade. (ênfase nossa)   

O pesquisador reconhece que, em princípio, qualquer superfície física, num 

dado  momento  poderá  servir  como  suporte.  Dependendo  de  sua  natureza,  ele 

distingue dois tipos de suportes: aqueles convencionais, que foram elaborados para 

portarem  textos,  como  jornal,  página  de  livro,  panfletos,  cartões  de  visitas  etc. 

Aqueles incidentais, que operam eventualmente como suporte, como os troncos de 

árvores, o corpo, a calçada, os muros, etc.     
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Visando  contribuir  com  essa  discussão  envolvendo  a  constituição  do  

suporte  e  sua  relação  interacional  com  o  gênero  textual,  meio (pode  ser  de  

circulação) e interlocutores, consideramos o estudo de Távora (2008) sobre suporte. O 

pesquisador (2008, p. 23) afirma que:  
 
 
Um suporte como uma entidade capaz de estabelecer interação; para  
tanto, ele pode se realizar materialmente, o que implica uma arquitetura  
formal. Forma não necessariamente é o arranjo da matéria que constitui o  
suporte, como no caso da celulose, que encadernada forma o livro; mas  
também se refere ao modo de existência que a linguagem assume devido  
ao   material   tecnológico   responsável   por   sua   difusão,   registro   ou  
arquivamento. (ênfase nossa)   

Para  Távora  (2008,  pp.23-  27),  o  suporte  possui  uma  arquitetura  formal 

constituída por:  

a)  Matéria- aquilo que tem existência física no mundo real, porém fruto de  

 uma materialidade tecnológica. “A matéria implica uma forma de acesso/  

 atualização, de difusão de linguagem” (p. 23).   

b)  Forma- “toda possibilidade dos sistemas de difusão de linguagem, como  

 produto  ou  processo  de  organização,  disposição  da  materialidade  

 linguística em condições de acesso por qualquer sentido, seja enquanto  

 espacialidade, seqüencialidade, disposição em duas ou três dimensões  

 etc.”.    

Para   exemplificar   como   se   processa   essa   constituição   do   suporte, 

reproduzimos a imagem da placa de argila, (cf. figura 8), que serviu de suporte para a 

escrita cuneiforme dos sumerianos.   Bem, a argila em si é um material existente na 

natureza que em estado bruto é apenas a matéria prima para construção de muita 

coisa. Como explicar sua transformação em suporte?  
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Figura 8: Placa de argila com escrita cuneiforne, registro dos Sumérios. Fonte: http://aconte- 
1d.blogspot.com/2010/05/escrita-e-as-fontes-historicas.html  

 

A argila para se transformar em uma “placa”, considerada um suporte com  

existência comprovada no mundo real, passou por um processo de reificação. Após  

sua  manipulação,  recebeu  um  tratamento  tecnológico  (por  qualquer  instrumento  

possível para a época) que lhe permitiu ser o que é, ou melhor, processo que a  

coisificou numa placa, pois poderia ter a forma de um pote, um cone, por exemplo.  

Baseados no estudo de Távora, a nosso ver, a mediação técnica foi central  

para a existência da placa/matéria como acesso à difusão e arquivamento de uma  

série de textos de determinada maneira e não de outra, ou seja, recebeu uma forma  

própria aos procedimentos de organização e disposição da materialidade linguística  

socialmente convencionada.    Nesse caso, então, instalou-se uma relação sígnica  

com o mundo, pois “o que o meio físico é para o vivo é a mediação técnica para o  

signo,  um  meio  de  difusão  e  de  sobrevivência”. [...] “mediação  técnica  é,  por  

conseguinte, um modo de ser antropológico”. (DOMINGUES, 2010, p.23).   

A midialogia, disciplina criada por Régis Debray “[...], trata das funções sociais  

superiores em suas relações com as estruturas técnicas de transmissão” (DEBRAY,  

1994, p.21). Segundo explica o Dicionário de Análise do Discurso de Charaudeau  

& Maingueneau  (2006, p.  334), seu método busca estabelecer,  “caso por caso,  

correlações,  se  possíveis  verificáveis,  entre  as  atividades  simbólicas (religião,  

ideologia literatura, arte etc.) de um grupo humano”, no que se referem às  “suas 

formas de organização e seu modo de apreensão, de arquivamento e de circulação dos 

traços” (DEBRAY, 1994, p.21apud TÁVORA, 2008).    

Maingueneau (2002) baseado nos postulados de Debray   também reconhece 

que o suporte não é apenas um acessório, mas o meio de manifestação material dos 

discursos, assim como sua forma de difusão, seja de enunciados orais, seja de 

enunciados escritos. O autor  (2002, p.71-72) enfatiza que o suporte  “não é um 

simples  “meio” de transmissão do discurso  [...]”, haja vista na comunicação ser 

“necessário partir de um dispositivo comunicacional que integre logo de saída um 

mídium”, pois como forma de transporte e recepção do enunciado  “condiciona a 

própria constituição do texto, modela o gênero de discurso”.   

Entretanto,  observa  Távora  (2008)  que  Maingueneau  (2008)  se  refere  ao  

mídium e ao suporte como termos quase equivalentes, não deixando claro o estudo  
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sobre o suporte especificamente.   De tal modo que acreditamos ser interessante  

fazer pontuações que esclareçam as diferenças sobre o suporte e o mídium. De 

acordo com Távora  (2008), em Debray  (2003) o suporte não se confunde com o 

mídium, pois o mídium seria “espaços e alternativas de difusão, como vetores de 

sensibilidades e matizes de sociabilidades”  (1993, p.15), como a sala de aula, a 

igreja, a sala de reuniões etc.    

A definição de suporte de Távora está centrada no conjunto matéria- 

formainteração que intervém na noção de gênero textual. Segundo o autor (2008, p. 

35) tais “categorias sobrepõem-se umas as outras ou não, já que a materialidade implica 

que determinado processo de reificação possa ser estabelecido”. Como categorias 

passíveis de serem analisadas, ele explica (2008, p. 27-35) que:    
 
 

A forma diz respeito à maneira como se opera com determinada matéria,  
como essa matéria é tratada e socialmente manipulada, se ela é vista como  
objeto ou ainda se ela encerra em si determinadas funções ou atributos.  
Essa forma pode ainda se realizar de acordo com determinadas crenças,  
uma vez que é uma construção humana. A interação é uma categoria que  
permite avaliar se o suporte é uma entidade material/formal convencionada,  
ou não convencionada, portanto uma entidade que permite interação por  
admitir inscrição, arquivamento, transporte de gêneros na presença de seus  
interlocutores ou na ausência de um deles.  [...] A forma é tanto a feição  
assumida pela reificação quanto o que fazemos com a linguagem quando  
arquivamos, difundimos, registramos, enfim quando realizamos todas essas  
ações com o material linguístico de modo a torná-lo acessível ao humano  
nas mais diferentes materialidades tecnológicas utilizadas para interação.  
[...] forma tanto pode ser um livro, que é de papel  (celulose), quanto a  
própria  formatação  assumida  por  cada  página.  A  forma  de  uma  
materialidade  nem  sempre  é  uma  configuração  geométrica  plana  ou  
espacial onde se dá o registro da linguagem verbal.   

É interessante ressaltar a importância dada pelo autor ao critério da interação, 

pois para ele:  

[...]  a  atitude  interativa  para  com  a  entidade  de  composição  
matéria/forma  pode  servir  de  índice  de  uma  noção  interativa  mais  
restrita, operacional (foco) e que estabelece tipos de interação entre os  
interlocutores e seus gêneros. Do mesmo modo, a inserção desse duplo  
material/formal pode ser visto em termos de contexto social mais amplo e 
de  
como as realizações genéricas se dão nessa articulação. (p. 35) (ênfase 
nossa)    

 

A atitude interativa do suporte com o gênero o desloca da posição passiva de 

mero transportador, posto ele ser  
 
 
[...] uma entidade de interação que estabelece tipos e formas, assim como  
alguns mídiuns são espaços alternativos de difusão em que se realiza um  
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determinado  processo  de  interação  em  que  a  situação  concreta  é  
acompanhada por determinados atos e que essa interação é constitutiva da 
própria necessidade da comunidade, temos que admitir que o suporte, em 
sentido estrito, e o midium, em sentido amplo, são mais que condições de 
êxito.  Eles  são  o  espaço-tempo  da  própria  realização  dos  gêneros  e 
mobilizam coerções que estão na base, ou em primeiro plano, do processo de 
(re) criação (TÁVORA, 2008, p. 57).  

Pensar o suporte como espaço-tempo da realização do gênero nos ajudará a 

compreender o processo de criação do Cartão Postal Publicitário, já que o próprio 

suporte constitui um dos elementos de seu reconhecimento.  
 
 
•   O suporte como matéria- forma- interação    

 

Tendo  efetuado  os  esclarecimentos  no  item  acima,  daqui  em  diante 

buscaremos compreender a noção de suporte como matéria- forma- interação e 

como essa visão implica processos de interação em situações  concretas e sua 

ligação com os contextos amplos.   

Usaremos de inicio o gênero Tarja-Preta como exemplo, dado o fato da sua  

estreita relação com o suporte (analisado em relação a seu deslocamento de mídium  

(SILVA, 2009). De acordo com Silva (2009, p. 907), o gênero Tarja-preta pertence à  

esfera discursiva da saúde cuja função comunicativa consiste em distinguir o risco e  

o grau de necessidade da prescrição médica. De modo que podem ser encontrados  

dois tipos de sinalizações as faixas “pretas (perigosos, com risco de morte, vendidos  

com retenção de receita); e as vermelhas (menos risco de morte, mas que deve ser  

prescrito pelo médico)”.   

O gênero Tarja-preta possui linguagem multimodal, constituída pela cor e pela  

escrita direta e precisa, valendo-se do tipo injuntivo, prescritivo, assim como os  

outros  gêneros  da  constelação  dos  gêneros  das  advertências.  De  acordo  com  

Mont’Alvão (2000,  p.7  apud  SERAFINI, 2008,  p.4)  uma  advertência  é  uma  

“informação sobre uma possível conseqüência negativa - uma mensagem de que 

algo indesejável pode ocorrer a alguém ou a algo como resultado ou falha de uma 

determinada ação”. A embalagem de medicamentos (figura 9), serve de canal para a 

circulação social do gênero tarja-Preta (advertência).    



 
 

62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: embalagem de medicamento com o gênero Tarja-preta. Fonte: http://www.  
filologia.org.br/xiiicnlf/XII-CNLF_04/oministeriodasaudeadverteanalisexenia.pdf.  

Se o gênero Tarja-preta cumpre uma função e por isso é veiculado em uma 

embalagem, precisamos entender o que é uma embalagem. Considera-se, então, a 

definição empregada por Serafini (2008, p. 1):  
 
 

A  embalagem  é  um  recipiente  que  tem  a  função  de  conter,  proteger,  
conservar,   movimentar   e   apresentar   produtos,   e   que   apresenta  
características tecnológicas e estéticas. Suas características tecnológicas  
dizem respeito às propriedades físicas, como a forma de produção e os  
diversos  materiais  envolvidos  na  fabricação (plásticos,  vidros,  metais  e  
papeis, dentre outros), que demandam uma cadeia de investimentos em 
matéria-prima, equipamentos, tecnologias de impressão, acondicionamento e 
logística.  

 

 

É  interessante  frisar  que  a  embalagem  além  de  ser  um  recipiente  

armazenador  de  um  produto,  também  é  o  objeto  que  traz  os  elementos  que  

identificam esse produto em relação aos outros. De acordo com Serafini (2008, p.  

31), através de características  “estéticas ligadas diretamente às embalagens  [...]  

transformando-as em vitrine de negócio”, [...] seus “elementos visuais facilitam sua  

comunicação  visual”.  Para  Mestriner  (2001,  p.11  apud  SERAFINI  2008,  p.2),  a  

embalagem é um componente fundamental dos produtos de consumo, pois entre  

outras coisas deve chamar atenção, através de um rótulo23, “transmitir informações  

básicas para que seja possível compreender o que está sendo oferecido [...]”.    
 

Mas, como e quando a embalagem torna-se um suporte para gênero textual?  

A nosso ver, o suporte não é exatamente a embalagem em si, mas o rótulo que se  

apresenta através da embalagem. Como exemplo, usemos o caso da rotulação das  
 
 
23 Acréscimo  nosso,  pois  é   interessante  distinguir  a  embalagem  propriamente  dita  do   rótulo,   cujas   informações  estão  

impressos  nele.   
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embalagens dos medicamentos e sua relação com o gênero Tarja-Preta, cujo 

processo é determinado e regulado (em todos os aspectos técnicos e estéticos) pela 

comunidade profissional disciplinar   -ANVISA   24. Reproduzimos a linguagem técnica do 

Regulamento sobre Rotulagem de Medicamentos (ANVISA, 2003, p. 19):     
 
 
 

[...] a rotulagem da embalagem de medicamentos a base de substâncias  
constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes) e “A3” (psicotrópicos) [...]  
suas atualizações, devem ter uma faixa horizontal na cor preta PANTONE  
PROCESSO BLACK C, em toda sua extensão, no seu terço médio, com  
largura não inferior a um terço da maior face, contendo os dizeres: “Venda  
sob Prescrição Médica” -  “Atenção: Pode Causar Dependência Física ou  
Psíquica”.   

 

Considerando Marcuschi (2008), citado no início deste tópico, podemos dizer  

que a embalagem em si é um canal de difusão de várias mensagens, um Midium de  

difusão e interação entre duas ou mais instâncias   - o rótulo suporte das mensagens  

sobre o produto. Mas, como produto das relações sociais, ela também é fruto de  

sanções e ações técnicas que racionalizam a experiência humana. De modo que a  

materialização do gênero Tarja Preta se  deve a tais convenções impostas pela  

comunidade profissional sobre a rotulagem das embalagens de medicamentos. Isso  

demonstra que gênero e suporte não são categorias tão independentes afetando  

as relações interativas desde o nível da situação imediata até aquele das relações  

culturais, sociais, econômicas, legais, ou seja, o contexto histórico.   

Essas diretrizes fazem parte das circunstâncias que permitiram que o gênero 

fosse  inserido  como  Tradição  Discursiva  dentre  os  elementos  culturais  da 

comunidade de língua. Enfim, ao considerar a integração gênero e suporte como 

meio de interação para a construção de significado nas atividades humanas ligadas ao  

mundo  social  podemos  entender  o  porquê  de  sua  importância  para  o 

reconhecimento do gênero.  
 
 
 
•   Suporte e o Cartão Postal  

 
 
 
 
24  REGULAMENTO   TÉCNICO   SOBRE   ROTULAGEM  DE  MEDICAMENTOS  ANVISA   ‐   2003.  Disponível   em   :   

http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/rdc/333_03rdc.pdf   
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Nossa intenção com a discussão sobre suporte foi chegar à compreensão  

de  que  o  suporte  como  matéria-forma-interação  é  um  produto  das  atividades  

humanas, por isso é fruto de uma técnica que lhe permite manter com o gênero  

textual  uma  relação  multimodal  responsável  pela  eficácia  da  sua  atuação  com  

interlocutor observador.   A nosso ver, em relação aos Cartões Postais (turístico ou  

Publicitário), o suporte pode ser um dos elementos semióticos que constitui o gênero  

na sua apresentação social influenciando a maneira como o interlocutor interagirá  

com a mensagem.   

Temos bases para pressupor que o suporte do Cartão Postal Turístico, por 

exemplo, na época de seu surgimento não foi criado de forma aleatória, mas como 

parte do ritual social das atividades humanas, pois a designação de como ele seria foi 

decidida por uma comunidade profissional disciplinar (capítulo 3) revela que no 

princípio o próprio  “meio era a mensagem”, usando as palavras de Mcluhan. O 

primeiro cartão do mundo, (cf. figuras 18 e 19, capítulo 3) consistia em um retângulo de 

cartolina amarelada que media 85 x 122 cm, possuindo “uma face exclusiva para o 

endereço e a outra face branca para a escrita da mensagem.   

Concordamos com Távora (2008) quando diz que a materialidade do suporte 

permite um processo de difusão, ou seja, “um procedimento pelo qual se realiza a 

transmissão de um processo comunicativo25” pelo qual se “pode efetivar graças às 

materialidades de registro e arquivamento e de acesso em que se verifica a 

atualização de linguagem” (p.116).   

Como o gênero por nós analisado se constitui através de um suporte de  

papel,  cabe  reproduzir  as  palavras  do  autor (2008,  p.116)  sobre  algumas  

especificidades da materialidade dos suportes cuja matéria prima é o  “papel”. O 

autor diz que sobre a materialidade de registro:  
 
 
 
[...]  compreendemos  a  superfície  que  se  presta  ao  arquivamento  da  
linguagem oral e/ou escrita [...] de gêneros. O papel como materialidades de  
registro, permite em sua superfície um procedimento em que se arquiva na  
mesma materialidade em que se dará o acesso à enunciação da escrita.  
Pode-se dizer que, no âmbito da escrita impressa, apesar dos diferentes  
instrumentos tecnológicos  que  permitem procedimentos  de  impressão,  o  
acesso, o registro e a atualização de linguagens e de gêneros se dão numa  
mesma superfície.  

 
 
 
 
25 Ênfase  dada  pelo  autor.   
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Considerando isso, exemplificamos com os Postais Publicitários abaixo (figura 10)  

como os gêneros podem abrigar diversas possibilidades interativas que são 

estabelecidas pela materialidade do suporte, a qual dá acesso ao gênero.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10:   Postais Publicitários do perfume Humor   e do creme facial Renew clinical da Avon. 
Fonte: Jokerman Postais Publicitários.  

De  acordo  com  Távora  (2008),  podemos  dizer  que  essas  peças  foram  

produzidas por um processo de acesso e de difusão em que a “materialidade do  

suporte em razão de suas possibilidades de acesso, permite uma atualização [...]  

escrita, imagética, uma combinação entre elas, ou todas reunidas” (p. 117). Nesses  

Postais,  a  mensagem  explora  as  possibilidades  de  interação  com  o  interlocutor  

consumidor, que através do lápis poderá registrar sua forma de humor no quadro  

branco, cujo papel possui textura diferente e no caso do Renew poderá remover a  

amostra do produto para experimentá-lo e solicitá-lo a revendedora, caso goste.  

Sendo assim, presumimos junto com Távora (2008), que “a construção e a 

utilização  dos  suportes  são  manipulações  de  um  artefato  semiótico  situado, 

pertencente a uma cultura profissional disposta a agregar um valor significativo ao 

gênero” (p.104).  

Tendo  percorrido  esse  caminho  através  da  construção  das  categorias  

diretamente  ligadas  à  realização  de  gêneros,  prosseguimos  nossa  exposição,  

apresentando dois conceitos basilares para construção de nosso arcabouço teórico.  
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Assim, pois, abordaremos no próximo capítulo o conceito de Tradição Discursiva e de 

Transmutação genérica.  



 
 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  
 

TRADIÇÃO DISCURSIVA E TRANSMUTAÇÃO 
GENÉRICA: conceitos-chave para transformação  
 genérica  

 
 
Já  não  há  mistura  mecânica  
do  passado  com  o  presente:  
para  tudo  há  o  seu  lugar  
sólido e    necessário    no 
tempo.  

Mikhail Bakhtin  
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Capítulo 2  
 

TRADIÇÃO    DISCURSIVA    E    TRANSMUTAÇÃO    GENÉRICA: 

conceitos-chave para transformação genérica  
 

Abordaremos neste capítulo dois conceitos centrais para este trabalho: o de 

Tradição Discursiva, da romanística alemã, e o conceito de Transmutação Genérica, de 

Bakhtin que será tomado a partir da releitura de Zavam. O conceito de Tradição 

Discursiva  nos  fornecerá  o  respaldo  teórico  para  compreender  o  surgimento  do 

gênero textual Cartão Postal Turístico e sua evolução no decorrer da história. Em 

relação ao conceito de Transmutação Genérica, acreditamos que ele ajudará de 

forma bastante razoável o entendimento sobre o processo de criação de novos 

gêneros, como o Cartão Postal Publicitário, foco de nossa pesquisa, servindo como 

um exemplo da criação de novos construtos discursivos.  

Portanto,  na  primeira  seção  aborda-se  a  concepção  das   Tradições 

Discursivas, partindo-se, principalmente, dos postulados de Eugenio Coseriu sobre o 

estudo  da  linguagem,  a  principal  referência  para  a  concepção  das  Tradições 

Discursivas. Em seguida, na segunda seção, aborda-se o conceito de Transmutação 

Genérica e seus desdobramentos na visão de Zavam (2009).  
 
 
2.1Tradição Discursiva: memória e arquivo discursivo  

 

Falar de Tradição Discursiva é falar também da cultura humana.   Desde os 

primórdios, o homem inscreve-se discursivamente no mundo. Na Pré-História, por 

exemplo,  a  pintura  rupestre  registrava  a  vida  das  primeiras  comunidades, 

posteriormente, um dos eventos mais importantes para o registro cultural foi quando os 

sumérios  (4.200 a.C.) desenvolveram a escrita cuneiforme usando placas de 

barro26. Na mesma época, os egípcios também  desenvolveram  duas  formas  de 

escrita: a demótica (mais simplificada) e a hieroglífica (mais complexa e formada por 

desenhos e símbolos), com as quais registravam em papiro (figura 11), os textos 

portadores de toda sua cultura.  
 
 
26 A  figura  da  Placa  pode  ser  vista  no  capítulo  um,  p.  56.   
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Figura 11: Papiro com inscrições hieroglíficas. Fonte: http:// midiasna educação- 
 joanirse.blogspot.com/2009/07historia-da-escrita. html  

Trata-se  de  textos,  ou  seja,  de  produtos  constituídos  nas  atividades 

linguísticas  que  conservam  em  si  os  aspectos  da  historicidade  da  língua  das 

comunidades históricas.   Diante disso, podemos considerá-los como exemplos de 

Tradições Discursivas, pois se fixaram como formas repetíveis no arquivo coletivo da 

memória da comunidade histórica, ou melhor, dizendo, se constituíram como um 

saber compartilhado segundo a tradição dessas comunidades.  

A noção de Tradição Discursiva, na romanística alemã, deve seu princípio aos 

postulados de Eugenio Coseriu (1970), sobre o qual versa o próximo tópico.  
 
 
2.1.1 Os três planos da língua: Eugenio Coseriu  
 

Após fazer uma profunda revisão crítica das convergências e divergências 

(‘discrepâncias’) das concepções linguísticas pós-saussureanas, o linguista romeno 

Eugenio Coseriu (1979; 1987) chega a importantes conclusões:  

•   A linguagem de forma concreta só ocorre exclusivamente como 

fala,  ou  seja,  como  atividade  linguística.  Língua  e  fala  não  se 

realizam de maneira “autônomas e nitidamente separáveis”.  

•   A  fala  é  a  realização  da  língua;  e  a  língua,  por  sua  vez,  é 

condição da fala, só na fala manifesta-se concretamente.  

•   A fala não pode ser encontrada inteiramente na língua, mas a 

língua se encontra totalmente na fala.  
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•   A linguagem como atividade universal é comum a todos os  

homens  -seres  históricos -,  pois  quem  fala  sempre  usa  uma  

determinada língua.  

•   As  oposições  dicotômicas  caracterizam  aspectos  de  uma  

mesma realidade: se por um lado a linguagem enquanto Sistema  

corresponde  ao “virtual”  e “abstrato”,  por  outro  lado  enquanto  

Realização corresponde ao “real” e “concreto”.  

•   Língua e fala não são momentos sucessivos, mas ocorrem de  

forma  simultânea  e  inseparável, “duma  única  realidade  que  

chamamos linguagem”.  

•   A  linguagem  em  todos  os  seus  aspectos  é  o  objeto  da 

Linguística (ciência da linguagem): o aspecto universal, o particular e o 

histórico.  

Portanto, para Coseriu (1979), a linguagem como processo constitui-se uma 

atividade coletiva que ocorre de forma histórica e situada. Ele reafirma a condição 

social da linguagem quando argumenta que a linguagem possui uma “ [...] dimensão 

dada pela  ‘alteridade’ do sujeito, pelo fato de que o sujeito criador de linguagem 

pressupõe outros sujeitos, ou seja, por ser consciência aberta para outras”. Enfim, 

para Coseriu (1987a, p.29):  
 
 
A  linguagem  está  sempre  dirigida  ao  outro,  inclusive  como  criação  
linguística primária. Os significados e os signos não são criados apenas  
“para que sejam” (como a arte), mas são criados para que sejam também  
para os outros (são criados de fato sempre numa língua determinada). [...] a  
linguagem é um fato social e [...] a língua simplesmente não se impõe aos  
falantes. [...]  a  linguagem  é  antes  fundamento  e,  ao  mesmo  tempo,  
manifestação primária social, do “ser como o outro” do homem, e a língua  
não  é “obrigatória”  como  imposição  externa,  mas  como  obrigação  
livremente assumida.  

 

Esse  ponto  de  vista  de  Coseriu  converge  com  o  pensamento  bakhtiniano, 

porque privilegia os dados reais da linguagem, rejeitando a linguística unificante de 

Saussure  que  considera  apenas  o  Sistema  da  língua.  Bakhtin,  o  mestre  russo, 

também “valoriza justamente a fala, a enunciação, e afirma a natureza social, não 

individual: a fala está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, que, por 

sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais” (2004, p.14).  
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É  interessante  salientar  que  Bakhtin  e  Coseriu  parecem  compartilhar  as 

mesmas ideias sobre o que na linguagem se configura da ordem do sistema e o que é 

da ordem da norma. De acordo com Coseriu (1979, p. 50):  
 
 
O sistema é sistema de possibilidades, de coordenadas que indicam os  
caminhos abertos e os caminhos fechados de um falar compreensível numa  
comunidade; a norma, em troca, é um sistema de realizações obrigatórias,  
consagradas social e culturalmente: não corresponde ao que se pode dizer,  
mas  ao  que  já  se  disse  e  tradicionalmente  se  diz  na  comunidade  
considerada”.O  sistema  abrange  as  formas  ideais  de  realização  duma  
língua (...) a norma, em troca, corresponde à fixação da língua em moldes  
tradicionais;  e  neste  sentido,  precisamente,  a  norma  representa  a  todo  
momento o equilíbrio sincrônico (externo e interno) do sistema.  

Esse  mesmo  autor  (1987)  não  considera  a  língua  apenas  como  produto  

(ergon,),  mas  também  como  atividade  (enérgeia)  que  vai  além  de  uma  técnica  

aprendida,  por  isso  está  sujeita  à  criatividade  dos  usuários.  Segundo  ele,  a  

linguagem  é  instituição  social  naquilo  que  preserva  sua  integridade  enquanto  

sistema, ou seja, na relação daqueles elementos que a “constituem”, “precisamente  

o aspecto sistemático e formal ou ideal, a língua”  (“sistemas de atos linguísticos  

virtuais,   existentes   como   memória,   como   conjunto   de   representações,   na  

consciência dos individuos falantes”)  (p.55). Enquanto que o outro  “aspecto não  

sistemático,  mas  “real”,  concreto,  a  fala (“soma  de  atos  linguísticos  concretos”)  

pertencem à dimensão do indivíduo. Para Coseriu (1987, pp. 54-55), a  
 
 
[...] existência numa comunidade social e [...] sua realização histórica, em  
relação com a história da própria comunidade, a linguagem tem um caráter  
de  “instituição”,  é  uma “instituição  social”,  no  sentido  que  existe  não  
esporádica e incidentalmente, mas sistematicamente, e de que cada ato  
linguístico,  embora “inédito”,  se  realiza  com  base  num  modelo  anterior,  
geralmente produzido na mesma comunidade, e serve por sua vez, como  
modelo pra atos linguísticos posteriores, assegurando-se, desse modo a  
continuidade diacrônica do sistema (língua), isto é, do conjunto de tradições  
que  se  manifestam  como  atos  linguísticos  comuns [...]  numa  mesma  
comunidade.  

Todavia, a fala não se realiza sem a língua e, por sua vez, a língua existe 

como  generalização  e  sistematização  dos  atos  de  falar.  Daí  sua  proposta  de 

distinção entre os três níveis da linguagem: o nível universal (do falar em geral), o 

nível histórico (da língua histórica) e o nível individual (do texto).  

A tais planos, de acordo com os conceitos aristotélicos, correspondem os  

respectivos níveis de conhecimento linguísticos e formas correlatas de conteúdo  



 
 

71  

linguístico (COSERIU, 1980 apud Zavam, 2009). Reproduzimos abaixo a tabela 

mostrando esses níveis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro2:  estrutura  da  linguagem  segundo  Coseriu.  Fonte  Zavam  (2009,  p.  68)  

 

Cada  um  dos  três  níveis  da  língua,  como  já  referido,  pressupõe  uma 

respectiva atividade:  

a)  o plano universal do falar geral, seja em qualquer idioma, se refere ao  

dispositivo que permite ao homem se comunicar e a designação, é a competência  

do saber falar (saber elocucional, enfim corresponde a todos os enunciados).  

b)  o plano histórico das línguas, ao qual correspondem o saber idiomático,  

 compreende o domínio do sistema de uma língua particular e o   significado,  

 conteúdo dado pelas oposições idiomáticas, cujo produto é a língua abstrata,  

 disposta numa   gramática.  

c)  o plano individual do discurso, ao qual correspondem o saber expressivo,  

 adequação do discurso ao contexto   e o sentido,isto é, a competência de  

 realizar textos, cujo resultado sejam textos concretos e adequados.  

 

Esses conceitos são importantes para a noção de Tradição Discursiva na  

medida em que permite situá-las como atividade necessária no processo de uso da  

Linguagem. A Tradição Discursiva se configura como prática histórica situando e  

orientando o falante no uso e na adequação do conhecimento dos três níveis da  

linguagem: ao falar, o indivíduo usa uma língua particular, porém enuncia através de  

modelos textuais tradicionalmente fixados (TDs), os quais organizam seu   discurso  

para que produza textos adequados aos propósitos e a situação contextual.  
 
 
2.1.2 As Tradições Discursivas: o texto no espaço-tempo da história  
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A observação de que existe uma história dos textos independente da história  

das línguas e de que o estudo histórico das línguas deve levá-la em conta, foi uma  

das principais idéias de Schelieben-Lange (1983 apud ASCHENBERG, 2002), aluna  

de Coseriu, que ajudou a fundamentar a concepção de Tradição Discursiva (TD).  

Segundo Aschenberg (2002), sob essa abordagem historicamente orientada,  

Peter  Koch,  em  relação  aos  estudos  dos  gêneros  textuais,  propõe  o  termo  

Diskurstradition (Tradição  Discursiva),  que  também  fora  adotado  por  outros  

estudiosos (Kabatek, Oesterreicher, por exemplo). De acordo Peter Koch (1997, p.  

45, apud ASCHENBERG, 2002), era necessário duplicar o modelo de Coseriu no  

plano histórico, de forma que ao lado ou, melhor dito, transversalmente às tradições  

das línguas particulares, é preciso pressupor as tradições discursivas ou normas  

discursivas.  

As  Tradições  Discursivas  podem  ser  determinadas,  conforme  Aschenberg  

(2002), tanto pelas características que não são específicos às línguas particulares  

quanto também pelas características que lhe são próprias. Dito de outra forma a  

“ocorrência” e a influência de tais tradições não são restritas ao âmbito de uma  

comunidade linguística específica. O que ocorreu com o a expressão ‘Gruss Aus’ é  

um exemplo disso (cf. Capitulo 3, pg. 110).  

Peter Koch  (1997, p.  49 apud Aschenberg,  2002) enfatiza que as normas 

discursivas se sustentam por “grupos culturais: classes profissionais27, por correntes 

literárias, por movimentos políticos, etc.”. Assim, os textos relacionados a esses 

grupos caracterizam-se também por estratégias de expressão condicionadas pelas 

línguas  particulares,  as  quais  se  estabelecem  dentro  da  comunidade  linguística 

como  padrão  linguístico  convencionalizado  para  determinados  gêneros  textuais 

(ASCHENBERG, 2002). De acordo com Kabatek (apud ZAVAM, 2009), o conceito de 

Tradição Discursiva pode ser entendido como:  
 
[...] textos que estabelecem uma relação de tradição com outros textos.  
Essa  pode  dar-se,  por  um  lado,  pela  repetição  de  uma  determinada  
finalidade textual ou de um determinado conteúdo, e por outro lado, pela  
repetição de traços formais. A recorrência de formas textuais compreende  
uma escala contínua a partir de marcações de tradições mínimas_ algo  
como uma determinada denominação textual ou determinada fórmula em  
um texto ainda não fixado_ passando por uma organização formal continua  
até chegar a uma completa fixidez do texto. (ênfase nossa)  

 
 
 
27 Ênfase  nossa.  A  TD  postal  é  regida  pelas  normatizações  da  comunidade  profissional  disciplinar  postal.   
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Para  esse  autor,  além  da  historicidade  da  língua  também  existe  a  

historicidade  dos  textos  que  em  uma  situação  concreta  de  comunicação  

funcionariam simultaneamente como filtros para realização do enunciado (ZAVAM,  

2009).  
 
 
 

•  Afinal de contas de que historicidade se está falando?  
 

Os  gêneros  textuais  como  fatos  sociais  estão  sujeitos  ao  movimento  da  

História,  a  qual  muda  constantemente,  de  modo  que  os  textos  evoluem  e  são  

transformados  assim  como  os  outros  signos  culturais.  Isso  ocorre  não  porque  

simplesmente estejam no mundo, mas pelo fato de estarem ligados a historicidade  

da língua, ou seja, à historicidade do próprio homem. Segundo Coseriu (1987, p.23):  
 
 
[...]  uma  língua  não  é  uma  “coisa  feita,  um  produto  estático,  mas  um  
conjunto de  “modos de fazer” um sistema de produção,  [...] somente em 
parte surge como já realizado historicamente em produtos linguísticos. [...] 
Consequentemente, importa considerar uma língua antes como permanente 
“sistematização” do que como sistema fechado.  

 

O próprio autor  (1978 apud KABATEK,  2005, pp.  162-164) diferencia três 

conceitos distintos de historicidade:  

1. historicidade linguística strictu senso (historia da língua dada);  

2. historicidade como tradição (recorrência) de determinados textos ou de 

determinadas formações textuais;  

3.   historicidade genérica no sentido de uma “pertença à história”.  
 

A primeira historicidade, a da língua, é primordial, pois não se trata da história  

dos objetos ou das coisas, mas da própria história do homem. Diz Coseriu (1987),  

que a Língua particular é a história de uma comunidade internalizada nos indivíduos.  

Ela é a própria existência do homem, pressuposto para as outras tradições culturais.  

Já  a  segunda  historicidade  se  refere  a  todas  as  manifestações  culturais  

repetíveis, inclusive as linguísticas, como os gêneros textuais, por exemplo. Significa  

que “as tradições de uma comunidade, são fruto de um processo de   recorrências na  

criação de objetos culturais que podem ser retomadas de fatos culturais anteriores,  

evocados em novos fatos. Nessa historicidade, os fatos evocados incluem os textos  
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que estabelecem uma relação de tradição com outros textos. Essa relação pode se 

dar   pela repetição de uma determinada finalidade textual, ou de um determinado 

conteúdo, ou também pela repetição de alguns traços  (como no caso do Cartão 

Postal Publicitário).  

É interessante enfatizar que a recorrência de formas textuais compreende  

uma  escala  contínua  a  partir  de  marcações  mínimas,  iniciando  com  uma  dada  

denominação  textual  ou  uma  dada  fórmula  em  um  texto  ainda  não  fixado _  

passando por uma organização formal contínua até chegar a uma completa fixidez do 

texto. Uma carta, por exemplo, como sugere o autor, pode demonstrar fixidez em 

relação às fórmulas de início e fechamento, mas ser flexível no restante. De toda 

forma seja em grau maior ou menor de fixidez,  “em ambos os casos tem-se a 

repetição do que já foi dito” (ZAVAM, 2009, p. 75).  

A  terceira  noção  de  historicidade  refere-se  “a  acontecimentos  individuais  

irrepetíveis e únicos”. Essa forma de historicidade interessa mais especificamente à  

“filologia  tradicional,  porque  características  funcionais  ou  formais  de  um  texto  

individual  servem  como  exemplo  para  outros  textos”.  Em  relação  a  essa  

historicidade  isolada,  Coseriu (1978,  p.118  apud  KABATEK, 2005,  p. 163)  

argumenta que a criação por si própria não revela nenhum desenvolvimento, pois 

está voltada para si mesma, não sofrem as determinações históricas, ou seja, “elas 

permanecem idêntica a si mesma eternamente, e por isso só podem achar seu lugar 

em uma história do homem eterna e atemporal.  

Não é de admirar a importância dos postulados coserianos para noção de TD,  

já que delimita com clareza as dimensões que envolvem o estudo da língua, sem  

entrar na velha armadilha dicotômica entre “langue” e “parole”, mas ajuda a entendê- 

la relacionada com um determinado nível de historicidade. Pois, não há como um  

texto não se concretizar se não for através de uma língua, porém não há como  

acessar  a  historicidade  da  língua  se  não  for  através  de  textos  historicamente  

situados.  
 
 
2.1.3 Aspectos necessários à formação da Tradição Discursiva  
 

A  formação  de  uma  TD  implica  duas  condições:  evocação  e  repetição.  

Segundo Kabatek (2004) 28 uma TD pode se formar com base em qualquer elemento  
 
 
28 Livre  interpretação.   
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significável, tanto formal como de conteúdo, contanto que a evocação estabeleça 

um laço de união entre atualização e a tradição textual.  

É  interessante  frisar  que  uma  TD  pode  adquirir  valor  sígnico,  ou  seja,  a 

própria TD é significável29, porque mantém uma relação com determinado signo. 

Zavam (2009, p. 78) remetendo a Kabatek (2005) explica muito bem como se dá 

essa relação:  
 
 
[...] assim como não é qualquer imagem acústica que constitui um signo  
linguístico, nem toda repetição de um elemento linguístico forma uma TD,  
como  por  exemplo,  a  simples  repetição  de  itens  lexicais (artigos,  
preposições  etc.)  em  vários  enunciados;  é  preciso,  pois,  que  haja  uma 
combinação particular de uma série de elementos ou de forma textual, como 
uma saudação, por exemplo, para tornar possível a inserção de um texto na 
categoria de TD. É preciso, assim, que essa combinação de elementos, 
uma vez evocada, requerida em uma situação concreta de interação verbal, 
produza  efetivamente  uma  repetição  e  esta  concretização  produza 
significado. Chega-se, dessa forma, aos dois fatores definidores das TD, 
evocação e repetição30.  

Destarte, ao trilhar o percurso sócio-histórico do Cartão Postal encontraremos as 

Tradições Discursivas, ou seja, os textos ou traços formais que o constitui. Tais 

elementos permaneceram no “acervo da memória cultural de sua comunidade, nas 

maneiras tradicionais de dizer ou de escrever” (KABATEK, 2003, p. 3), de modo que 

são   reconhecidas   cada   vez   que   aparecerem   em   determinada   atividade 

sociocomunicativa.  

Todavia,  é  bom  esclarecer  que  não  é  a  repetição  de  qualquer  elemento 

linguístico que se constitui uma TD. Segundo Kabatek (2005, P. 161 apud ZAVAM, 

2009, P. 78), “uma Tradição Discursiva é mais que um simples enunciado; é um ato 

linguístico  que  relaciona  um  texto  com  uma  realidade,  uma  situação  etc.,  mas 

também relaciona esse texto com outros textos da mesma tradição”. O Cartão Postal 

Turístico (como  será  visto  no  próximo  capítulo)  é  um  exemplo  de  como  a  TD 

necessariamente se constitui   relacionada com os demais textos das tradições que 

compõem  o  conjunto  de  gêneros  textuais  da  correspondência  postal.  Conforme 

Kabatek (2004, p. 162):  
 
 
 
 
 
29 Essa  questão  do  signo  pode  ser  revista  na  seção  2,  item  três.  A  nosso  ver  considerar  o  Postal  Publicitário  uma   
nova  Tradição  é  compreendê‐lo  como  signo  do  postal  turístico,  pelo  menos  da  situação  que  envolve  essa   
tradição.   
30 Ênfase  nossa.   
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Trata-se  aqui  das  tradições  de  uma  comunidade,  da  recorrência  na  
criação de objetos culturais, da possibilidade de se referir a fatos culturais  
anteriores, evocados em fatos novos por conta de semelhança funcional ou  
formal ou por parcial harmonia. Trata-se aqui daqueles objetos disponíveis  
em uma comunidade para a repetição, a qual sempre inclui a mudança em  
duas direções possíveis: ampliando o modelo anterior ou particularizando-o.  

 

Particularizar é tornar uma tradição reconhecível e atrelada a um momento 

histórico rememorável, ou seja, ligado ao acontecimento histórico concreto.  

Tendo isso em vista, podemos afirmar que todo texto historicamente situado se 

relaciona com uma “constelação” de entornos sobre a qual tenha sido produzido. Tal 

constelação  de  entornos  é  significável,  podendo  adquirir  valor  simbólico,  pois 

embora ocorra de modo diferente ou modificado, o texto tradicional (texto um) está 

presente no texto novo (texto dois).  

Para que isso aconteça não é necessário que o novo gênero apresente todos os 

elementos formadores da TDs mais antiga (forma textual, conteúdo, tópicos etc.), pois  

a  transformação  pode  ocorrer  mantendo-se  determinados  elementos  e  não outros.   

A repetição (sempre parcial) dos entornos da primeira enunciação evoca a repetição 

do texto tradicional (ou, pelo menos, uma parte da presença dele recorda todo o texto, 

ou seja, a TD). Tal relação é demonstrada a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: condição de evocação da Tradição Discursiva. Fonte: Kabatek (2004, p.1)  

Quando uma nova Tradição é criada (Postal Publicitário, por exemplo), além de 

derivar de outra TD, carrega os traços da constelação de entornos, a partir da qual 

cria novos motivos e comportamentos linguísticos. De tal modo que nesse 

dinamismo a relação entre as Tradições não estão separadas completamente, mas 

formam  conjuntos  extremamente  relacionados,  universos  discursivos  que  se 

entrecruzam e tornam a se separar.  
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É  nesse  nível  histórico  das  situações  discursivas  repetíveis  (gêneros  

textuais, estilos, atos de falas etc.) que se funda o critério de  ‘ evocação’ para a 

formação do gênero textual como Tradição Discursiva.  
 
 
2.2 Como conceber os gêneros textuais e as tradições discursivas?  
 

É interessante salientar que Gêneros Textuais e Tradições Discursivas não  

são  sinônimos.  As  TDs  se  referem  à  produção  por  um  falante  de  um  discurso  

baseado  em  “tradições  textuais  contidas  no  acervo  da  memória cultural  de sua  

comunidade, nas maneiras tradicionais de dizer ou de escrever” (KABATEK, 2003,  

p.3 apud ZAVAM, 2009, p. 76). Nesse acervo pode ser encontrado tanto os gêneros 

textuais como as formas textuais e semióticas, de modo que todo gênero textual é 

uma Tradição Discursiva, porém nem toda TD se constitui um gênero textual.  

Como já fora enfatizado, a TD é uma repetição de um texto, de uma maneira de 

dizer, isto é, se refere a “[...] um ato linguístico que relaciona um texto com uma 

realidade, uma situação etc.[...]” (KABATEK, 2005, p. 161). O esquema (quadro 3) 

mostra a relação dos Gêneros Textuais e as Tradições Discursivas no universo das 

tradições culturais históricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3: esquema com as Tradições Discursivas no universo das   tradições culturais históricas.  
 Fonte: elaboração nossa, 2010.  
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Observando  a  figura  acima,  percebemos  que  os  gêneros  textuais  

pertencem ao conjunto das TDs onde também se encontram os atos linguísticos e  

as fórmulas textuais recorrentes. Esses dois últimos, em especial, são Tradições  

Discursivas, mas sozinhos não se configuram gêneros. De toda forma, como TDs  

quando inseridos ao gênero textual relacionam-se com a constelação de entornos  

ligadas aos rituais tradicionais próprios do uso de determinado gênero textual em  

cada situação concreta de enunciação de determinada comunidade de língua, que  

por sua vez também se constitui ‘tradição cultural’ de cada sociedade.  

Sobre esse aspecto, tomemos como exemplo a fórmula fixa Era uma vez, a  

qual quando colocada no início de um texto dentre os textos narrativos da esfera  

discursiva  literária  de  língua portuguesa, por exemplo,  o identifica como gênero  

textual ‘Conto de Fadas’, pertencente ao conjunto histórico de gêneros textuais da  

comunidade de língua e que possui um ritual específico de enunciação quando se  

realiza concretamente. Sendo assim, essa fórmula, sozinha, não se constitui um  

gênero textual, mas uma TD do arquivo textual da comunidade de língua portuguesa  

que pode ser usada em diferentes narrativas gerando determinado gênero textual  

‘conto de fadas’.  

As TDs ficam arquivadas para serem usadas seja como textos repetíveis 

(formulas fixas) ou como Gênero Textual, de modo que elas podem ser usadas para 

garantir  a  renovação  do  estoque  de  possibilidades  textuais  que  atendam  as 

exigências  sociocomunicativas  de  várias  épocas  no  decorrer  da  história.  A 

Transmutação Genérica seria uma das possibilidades de misturar essas   tradições 

arquivadas para criar novas TDs. Sobre ela, versa o próximo tópico.  
 
 
2. 3 Transmutação  

 

Na Alquimia, transmutação31 é a conversão de um elemento químico em 

outro, ou seja, grosso modo, um elemento ao misturar seus componentes, ou parte 

deles, aos de outro elemento se transmuta em um novo elemento. O Dicionário 

Eletrônico Houaiss apresenta o mesmo sentido para o termo:  
 
 
 
 
1 Segundo  a  Wikipédia,  na  Alquimia,   “transmutação  é  a   conversão  de  um  elemento  químico  em  outro.  Este   conceito  é  
também   aplicado   com   características  próprias  na   genética   e  na   física  nuclear”.   Este     “fenômeno  ocorre  na  natureza  
espontaneamente   quando   certos   elementos   químicos   e   isótopos   possuem   núcleos   instáveis.   Em   tais   elementos,   se  
produzem  fenômenos  de  fissão  nuclear  ,  que  se  transformam  em  novos  elementos  de  números  atômicos  inferiores,  até  que  os  
seus  núcleos  se  tornem  estáveis  (  geralmente  adquirindo  a  estabilidade  do  chumbo  )”.   
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Substantivo feminino  

1   ato   ou   efeito   de   transmutar(-se);   transmudação, 
transmudamento  

2  Rubrica:  física  nuclear.  Qualquer  reação  nuclear  que 
transforme um nuclídeo em outro;  

3 Rubrica: genética.  

formação   de   uma   nova   espécie   através   do   acúmulo 
progressivo de mutações na espécie original  

 

 

Araújo  (2006)   verifica   que   na   formação   etimológica,   a   expressão  

transmutação32 possui dois elementos mórficos:  “trans e mutação”  - importantes  

para a noção trabalhada por Bakhtin. O primeiro remete à noção de  “movimento  

para além de” e o segundo a idéia de mudanças. O autor reconhece baseado em tal  

verificação, que o fenômeno do qual fala Bakhtin não pode se referir à simples idéia  

de aglutinação, mas a um processo organizado e sistemático de junção de gêneros.  
 
 
 
 

2.3.1 Transmutação de Géneros: Bakhtin  
 

 

Primeiramente, é importante salientar que um conceito das ciências exatas 

como o de Transmutação, por exemplo, não pode ser aplicado a um objeto cultural 

como o gênero textual exatamente como se aplica a um objeto de natureza física ou 

química.  Analisando  o  contexto  em  que  se  deram  as  análises  bakhtinianas, 

podemos inferir que a ciência da linguagem, ainda não possuindo um repertório 

próprio, tomava emprestados termos das ciências exatas ou naturais.  
 
 
 
 
 
32 Araújo  (2006)  faz  um  excelente  estudo  sobre  a  noção  de  Transmutação,  no  qual  resgata  suas  origens  na  Física  
Nuclear   e  na  Biologia,   verificando  a   relação   semântica   entre  o   tratamento  dado  a   este   termo  pelos   físicos,  
pelos  biólogos  e,  posteriormente,  por  Bakhtin.   
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Diante desse fato, pode-se conceber a Transmutação Genérica como uma  

espécie de metáfora33 daquele fenômeno químico ou físico que acontece com os  

organismos  naturais.  A  partir  dessa  reflexão,  considera-se  o  fenômeno  da  

Transmutação  no  gênero  textual  como  processo  empírico  que  envolve  toda  a  

complexidade subjacente aos objetos culturais e não apenas a mistura de elementos  

linguísticos, estilísticos, semióticos, etc. Haja vista estes estarem submetidos às  

influências de diversas ordens, as quais podem ser sociais, culturais, históricas,  

intersubjetivas que colaboram para sua complexidade, a melhor saída no nível das  

TDs.  

É bom enfatizar que Bakhtin se apropria do conceito de Transmutação para 

explicar não só o fato dos gêneros primários, como os diálogos cotidianos e as 

cartas serem incorporados por gêneros secundários, como o romance, por exemplo, 

mas, principalmente, pelo fato de que tal incorporação os faz perder a relação com a 

realidade existente34.   Postula o autor (2000: 281):  
 

Os  gêneros  primários,  ao  se  tornarem  componentes  dos  gêneros  
Secundários,   transformam-se   dentro   deste   e   adquirem   uma  
característica particular: perdem sua relação imediata com a realidade  
existente e com  a realidade dos enunciados  alheios_  por exemplo,  
inseridas no romance, a réplica do diálogo do diálogo cotidiano ou a  
carta  [...]  só  se  integram  à  realidade  existente  através  do  romance  
considerado  como  um  todo,  ou  seja,  do  romance  concebido  como  
fenômeno da vida literária- artística e não da vida cotidiana. (destaque 
nosso)  

Dentro dessa visão bakhtiniana de Transmutação, podemos dizer em relação ao 

nosso objeto de pesquisa, que os Cartões Postais se configuram um gênero 

primário em relação aos Cartões Postais Publicitários (gênero secundário),pois de 

acordo com Bakhtin (2004: 263), os gêneros secundários:  
 
No  processo  de  sua  formação  eles  incorporam  e  reelaboram  diversos  
gêneros   primários (simples),   que   se   formaram   nas   condições   da  
comunicação   imediata.   Esses   gêneros   primários,   que   integram   os 
complexos, aí se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o 
vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios 
[...]. (ênfase nossa)  

 

Desse  modo,  o  que  importa  neste  momento  é  entender  que  os  gêneros  

textuais sempre surgem de outros, ou seja, cada gênero que surge socialmente tem  
 
 
33 Agradecemos   ao  professor  Doutor  Marlos   Pessoa   a   possibilidade  de   repensar  o   conceito   de   Transmutação   à   luz  da  
contemporaneidade.   
34 A  realidade  que  lhe  é  natural,no  sentido  daquilo  que  lhe  é  próprio,  lhe  é  peculiar.   
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como  base  os  componentes  (totais  ou  parciais)  de  Tradições  Discursivas  

presentes no arquivo discursivo da comunidade linguística. Isso acontece porque 

apesar  de  sua  mutabilidade,  ele  precisa  manter  elementos  que  facilitem  seu 

reconhecimento pela comunidade linguística/cultural onde circula para só a partir de 

então se efetivar como gênero textual. Daí os traços das TDs lhe darem as marcas 

genéricas que os fazem serem o que são. Esse princípio está na base do processo de 

criação de gêneros.  

Todavia, é importante reforçar que não é a ação de misturar os gêneros 

textuais que resultará em um novo gênero discursivo, pois de acordo com   Bakhtin 

(2003) quase todos os gêneros podem sofrer reformulações, ações criativas que lhe 

dêem uma nova expressão, porém o uso criativo e livre sobre os textos não significa 

“uma nova criação de gênero - é preciso dominar bem os gêneros para empregá-los 

livremente (2003, p. 284). Dito de outro modo, não é apenas a ação criativa em si 

que cria um novo gênero e sim o resultado desse processo, ou seja, uma mudança, 

um acréscimo, uma alteração na função comunicativa do gênero.  

Nossa intenção, com essa discussão, é favorecer a compreensão de que a 

criação de um novo gênero textual envolve uma série de ações complexas, de 

ordem pragmática, discursiva, social, cultural, cognitiva etc.  

 

No  próximo  tópico,  tecemos  nossas  observações  em  relação  à  proposta  de 

ampliação do conceito de Transmutação de Bakhtin, sugerida por Zavam.  
 
 
2.3.2 A Transmutação Genérica na visão de Zavam  

 

Iniciamos este tópico reproduzindo os três pontos considerados por Araújo  

(2006) essenciais para o entendimento do que é a Transmutação de Bakhtin, os  

quais  foram  elencados  por  Zavam (2009,  p. 51)  ao  discutir  sua  visão  de  

transmutação:  
 

a)  A formação dos gêneros: o gênero “transmutado” (o que migra) passa a  

 ser componente do “transmutante” 35(o que acolhe);  
 
 
 
 
35 É  o  que  acontece  com  os  elementos  numa  transmutação  na  física,  na  química,  na  biologia.    
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b)  A  mudança  de  esfera:  “os  gêneros  transmutados  adquirem  uma  

característica particular, distanciam-se de suas realidades anteriores, pois 

passam a pertencer a uma esfera da comunicação”  (p.103).  (grifos no 

original).  

c)  A mudança de gênero:  “o fato de haver uma mudança de esfera,  [...]  

 provoca uma mudança de gênero” (p.103)  

 

Zavam (2009), ao retomar esses argumentos de Araújo discorda do segundo 

ponto, justamente para justificar a noção de transmutação que constrói. Todavia, a 

nosso ver, é justamente esse argumento que julgamos ser importante a noção de 

transmutação  por  nós  explorada.  Mas,  segundo  a  autora  a  Transmutação  pode 

ocorrer apenas porque houve um deslocamento ou apenas pela absorção de um 

gênero por outro. Isso, a nosso ver, representa apenas transformações, adaptações, 

metamorfoses. Tal suposição se apóia na própria análise que Zavam   faz sobre a 

afirmação de Bakhtin de que a transmutação só ocorre entre gêneros de esferas 

diferentes. Zavam argumenta que:  
 
 
[...] paralelamente, podemos pensar que a transmutação se dê também  
entre  gêneros  da  mesma  esfera,  seria  o  caso,  por  exemplo,  de  um  
romance que incorpora um poema, para continuarmos dentro da esfera  
literária. Agora estamos diante de outra proposição: a transmutação é  
um fenômeno que ocorre não só entre gênero de esferas distintas, mas  
também entre gêneros da mesma esfera. (2009, p. 51)  

Do nosso ponto de vista, o que ocorre com o poema introduzido no romance é  

diferente daquilo ocorrido com a carta (exemplo de Bakhtin); no caso da carta não  

houve só um deslocamento e sim a transformação nos gêneros envolvidos, como  

por exemplo, a carta passa a ser um gênero ficcional tão  “inventado” quanto o  

romance, isto é, ela perde a essência _a função comunicativa concreta espontânea  

passando a ser um gênero mais elaborado. Enquanto que o poema não perde sua  

essência (expressão artística) ao ser incorporado por um romance, ou seja, dentro  

ou  fora  do  romance  o  poema  cumpre  a  mesma  função,  mesmo  que  ligado  à  

realidade do romance ele é um gênero da esfera literária. Diante disso, a nosso ver  

a mudança de esfera também é um fator determinante para a mudança genérica.  

Chegamos a tal posição, ao considerar o significado de Transmutação como  

“transforma-se  em”, “converte-se  em”, “mudar”,  não  no  sentido  apenas  de  

deslocamento, porém com sentido de virar-se em algo novo, conforme o exemplo,  
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“mudou-se a tristeza em alegria”, retirado do Dicionário Prático de Regência 

Verbal (2008, p. 373).   Assim, entende-se que em relação ao processo observável da  

mistura  de  gêneros,  ocorre  uma  Transmutação  Genérica,  quando  naquele 

processo, o resultado é um novo gênero textual.   Sob nossa ótica, em outra análise 

feita por Zavam (2009, p. 52) isso fica bastante claro:  
 
 
No momento em que uma carta  [...]  é  inserida no romance, ainda que  
conserve  sua  forma  e  seu  significado,  passa  a  fazer  parte  de  uma  
realidade “fabricada”, “manipulada”, pois é fruto de uma comunicação  
verbal “artificialmente” espontânea, criada pelo autor no desenvolvimento  
de sua obra. Integrado ao romance,  “concebido como fenômeno da vida  
literário-artística e não da vida cotidiana”, (BAKHTIN, 2000, P.281), a carta,  
é, nesse sentido, transmutada. (grifo nosso)  

Portanto, a grande questão aqui, não é apenas o fato de a Transmutação 

ocorrer entre os gêneros de uma mesma esfera ou de esferas diferentes, mas a 

relevância está em entender qual a compreensão se está tendo sobre o que de fato é 

uma Transmutação.  

No  nosso  entendimento,  Transmutação  tem  o  sentido  apontado  no  início 

desta seção (ratificado pelo Houaiss, por exemplo): a conversão de um elemento em 

outro, ou seja, grosso modo, um elemento ao misturar seus componentes, ou parte 

deles aos de outro elemento se transmuta em um novo elemento.  

É levando isso em consideração que,  se por  um  lado  concordamos  com  

alguns aspectos sobre a noção de transmutação de Zavam; por outro discordamos  

em outros pontos. Concordamos, por exemplo, com a autora quando diz que os  

gêneros se reestruturam e se renovam, porém discordamos que todo processo tem  

a ver com o fenômeno da Transmutação, já que renovar e se reestruturar não é  

sinônimo de transmutar-se /transformar-se em, ou seja, mudar de função, virar um  

novo elemento.  

Transcrevemos abaixo os três critérios que a autora (2009, p.54) considera 

inerentes  à  manifestação  do  fenômeno  de  Transmutação,  sobre  os  quais  nos 

colocaremos:  

1º)  o  gênero  incorporado  (ou  transmutado)  é  agregado  à  estrutura  

composicional do gênero incorporante (ou transmutante);  

2º) o gênero incorporante transmuta e é transmutado;  

3º) o gênero incorporado e o gênero incorporante podem fazer parte tanto de 

esferas diferentes quanto de uma mesma esfera.  
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Concordamos  com  o  primeiro  critério,  porém  discordamos  em  parte  do  

segundo, já que nem sempre ocorre uma Transmutação com o gênero incorporante,  

como no exemplo de Bakhtin. Neste caso, o romance continuou sendo romance com  

a incorporação da carta, pois foi apenas a carta que sofreu uma transformação. Já  

em  relação  ao  terceiro  critério  concordamos  em  parte,  por  acreditarmos  que  a  

proposição   seja   válida   para   processos   tais   como “hibridização   e/ou 

intergenericidade” (MARCUSCHI, 2008), “mistura  e  imbricação  de  gêneros” 
(BHATIA, 2009, p. 169), “captação e/ou subversão” (MAINGUENEAU, 2002), mas  

não propriamente para o fenômeno da Transmutação (pelos motivos já enfatizados  

aqui).  

Haja vista os gêneros textuais, como construto histórico, mudarem conforme  

muda a sociedade, tais processos se configuram estratégias usadas para manipulá- 

los, renová-los e adaptá-los às novas exigências, as quais podem se dá apenas  

através da mistura entre traços genéricos, a qual poderá não   levar   à criação de um  

novo gênero.  

Zavam (2009) acrescenta mais um critério a essa lista: “o gênero conserva, 

em sua estrutura composicional, tema e/ou estilo, marcas da Transmutação, que 

podem ser percebidas em sua história [...]” (p. 55), isto é, conservam as marcas dos 

gêneros que contribuíram para sua criação. Concordamos com tal critério, porém 

não como prova da ampliação ou abrangência do fenômeno da Transmutação, como 

pretende a autora (2009 p. 55) quando afirma que:  
 
 
[...] a transmutação [...] responderia pela transformação por que passa um gênero  
(seja primário ou secundário), tanto na absorção de um gênero por outro  
(quer da mesma esfera ou de diferentes esferas), quanto na adaptação a  
novas contingências (históricas, sociais, entre outras). Dito de outra forma, a  
transmutação seria o fenômeno que regeria a possibilidade de transformar e  
ser transformados a que os gêneros do discurso estariam inexoravelmente  
submetidos.  

 

Enfatizamos, mais uma vez, que Transmutar  pressupõe  a  fusão  entre  os  

componentes de diferentes elementos de modo que gere um novo elemento. A  

nosso ver, é compreensível que a renovação ou a adaptação de um gênero a “novas  

contingências”  possa  ocorrer  através  de  misturas  entre  gêneros,  de  modo  que  

deixam sempre marcas. Todavia, elas não são a prova de que a mistura implique  

uma Transmutação.    No próximo tópico  abordamos cada categoria proposta na  
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dilatação conceitual de Zavam e a partir delas construímos a nossa visão de 

Transmutação.  
 
 
2.3.3 Transmutação Inovadora e Criadora: concepção de Zavam  

 

Na perspectiva da estudiosa é possível dilatar o conceito de Transmutação  

(cf. anexo D) uma vez que, ao analisar os editoriais de jornais cearenses, segundo  

Zavam (2009, p.63) os gêneros por ela nfocados passaram por dois processos de  

Transmutação,    distinguindo: “Transmutação    criadora    e    Transmutação  

inovadora”. A primeira refere-se ao fato de um gênero surgir de outros(s), como o 

email, por exemplo. Já a segunda, refere-se ao fato de que todos os gêneros, 

mesmo os mais formulaicos, passam por transformações, sem que isso signifique 

ser transformados em novos gêneros, como sugere, por exemplo, os artigos de 

opinião, os anúncios publicitários.  
 
 
•  Transmutação inovadora  

 

À  instância  da  Transmutação  Inovadora  correspondem  dois  processos  

transmutacionais, os quais podem ocorrer tanto a partir de uma  “transmutação  

externa” (transmutação intergenérica), quando envolve outro gênero textual, quanto  

a partir de uma “transmutação interna” (transmutação intragenérica), quando não  

envolve outro gênero textual e a mudança ocorre entre os elementos do próprio  

gênero.  Sintetizamos  abaixo  tais  categorias  para  facilitar  o  entendimento  dessa  

proposta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: síntese do processo de Transmutação Inovadora proposta por Zavam (2009). Fonte:  
 elaboração nossa, Recife, 2010  
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É interessante observar, antes de analisar essas categorias, que o que a  

autora compreende como Transmutação Inovadora, a nosso ver, na verdade, trata- 

se de processos que adaptam os gêneros e os renovam sem necessariamente  

transformá-los em outro. Eles podem corresponder a um dos processos abaixo:  
 
 
a)  Mistura ou Imbricação (BHATIA, 2009):  

 

Para  Bhatia  (2009),  os  gêneros  são  alvos  de  estratégias  inovadoras  para  que  

atinjam uma diversidade de objetivos complexos. Os gêneros, por situarem-se em  

contextos  sócio-retóricos  específicos,  modelam  futuras  respostas  retóricas  a  

situações similares, por isso são vistos como “lugar de contenda entre a estabilidade  

e a mudança” (BERKENKOTER E HUCKIN, 1995, p.6 apud BHATIA, 2009).   Dessa  

forma, o gênero sempre será espaço de conflitos entre os aspectos que garantem  

sua integridade e a sua condição de construto dinâmico aberto à inovações.  

O autor argumenta, se referindo aos gêneros promocionais, que no mundo  

competitivo de hoje, os gêneros raramente conservam valores estáticos.  “Esses  

valores são cada vez mais explorados pelos profissionais experientes para criar  

gêneros  mais  híbridos,  atividades  promocionais  e  publicitárias” (2009,  p.169).  

Portanto, toda exploração de valores nos gêneros para criação de gêneros “mistos ou  

imbricados”  é  taticamente  uma  estratégia  eficiente,  porém  essas  criações 

híbridas  sempre  se  baseiam  naquilo  já  existente,  ou  seja,  naquilo  que  já  está 

estabelecido  dentro  da  comunidade  profissional  e  de  fala,  é  como  se  fosse  “a 

exploração de um clichê” (2009, p. 170).  

Kathpalia (1992 apud BHATIA, 2009, p. 173), em estudo sobre os gêneros  

promocionais,  ao  se  colocar  sobre  a  variação  dos  propósitos  comunicativos  na  

publicidade valorizando o poder gerativo dos gêneros, chama atenção para os falsos  

gêneros:  
 
[...] os variáveis propósitos comunicativos dos gêneros promocionais, como  
aqueles cujo objetivo é promover a empresa por trás do item anunciado,  
despertando  a  atenção  da  clientela  potencial [...]  tem  feito  surgir  
subcategorias  como  [...]os  falsos  gêneros,  que  imitam  o  formato  de  
outros  gêneros [...]  esse  procedimento  gerativo  da  criação  ou  do  
desenvolvimento  de  gêneros     é  mais  popular  em  publicidade  [...].  
(ênfase nossa)  

 

É interessante para nossa discussão como o autor concebe os gêneros híbridos,  

denominando-os  de  ‘falsos  gêneros’,  um  procedimento  gerativo  da  criação  de  



 
 

87  

gêneros ou do desenvolvimento de gêneros. O que, a nosso ver, significa um 

estado transitório do seu desenvolvimento.  
 
 
b)  Captação ou Subversão (MAINGUENAEU, 2002):  

Em relação à Captação e à subversão, trata-se de duas estratégias em relação ao 

processo intertextual entre gêneros diferentes. A captação se refere ao processo 

onde um determinado texto imita um segundo texto, “tomando a mesma direção que 

ele [...]” (p. 173). Nesse caso, o primeiro texto, ‘o imitador’, ‘esforçar-se para, em 

benefício próprio, apropriar-se do valor pragmático do segundo. A nosso ver, esse 

processo  é  o  que  mais  se  aproxima  do conceito de Transmutação bakhtiniana. 

Enquanto que na Subversão o texto imita outro visando desqualificá-lo, é o caso da 

paródia, por exemplo.  
 
 
c)  Intergenericidade ou hibridismo (MARCUSCHI, 2008):  

Para Marcuschi é “comum burlarmos o cânon de um gênero fazendo uma mescla de  

forma e de funções”  (p.  164). Então, para explicar esse fenômeno da mistura de  

gêneros  o  autor  usa  a  expressão  intergenericidade,  concebido  a  partir  da  

denominação  “intertextualidade  tipológica”,  usada  pela  linguista  alemã  Ulla  Fix  

(1997, p.97) para se referir ao aspecto de hibridização ou mescla de gêneros, que  

ocorre quando um gênero assume a função do outro.   Para Marcuschi, a questão da  

intergenericidade interfere na forma de nomeação do gênero, isto é, especificamente  

na sua identificação. Segundo o autor  (p.  166), a intergenericidade de formas e  

funções de gêneros diversos num determinado gênero se refere ao processo onde  

um gênero assume a forma de outro. Contudo não há uma mudança de gênero, pois  

ele será reconhecido pela função, que segundo o autor, prevalece sobre a forma.  

Explicados os processos acima podemos detalhar   cada uma das categorias 

construída por Zavam.  
 
 
• Transmutação Inovadora Intergenérica 

 

O processo intergenérico ocorre quando há a incorporação de um gênero por  

outro. Apesar de um gênero incorporar detalhes, ou totalmente o outro gênero não  

há o surgimento de um novo gênero.   A figura 15, a seguir, mostra o gênero carta  

incorporada  pelo  anúncio  publicitário.  A  carta  é  trazida  para  o  anúncio  como  
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estratégia publicitária, pois ao inseri-la, a publicidade tenta simular uma realidade  

cotidiana das relações interpessoais de intimidade etc. De modo que o anúncio  

compõe-se por linguagem híbrida, já que a carta não é algo constitutivo do gênero  

anúncio,  mas  uma  linguagem  usada  como  estratégia  na  construção  para  esse  

exemplar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15:  o gênero carta incorporado ao anúncio publicitário. Fonte revista Piauí, n. 41,  
 fevereiro de 2010.  

Outro  exemplo  de  Transmutação  Inovadora  Intergenérica,  é  o  caso  do  

primeiro Cartão Postal Turístico que incorporou a propaganda (capítulo três, p. 108).  

Apesar da incorporação de outra linguagem, o Cartão Postal continuou na esfera da  

correspondência postal cumprindo seu propósito comunicativo, mesmo acrescido de  

outros propósitos próprios da propaganda. Isso pode significar um exemplo de “falso  

gênero”,  referido  por  Kathpalia (1992  apud  BHATIA, 2009).  A  introdução  da 

propaganda ilustrou o progresso social e a modernidade que eram vistos como algo 

extraordinário (um souvenir) pelos usuários turistas que reconheciam a função do 

gênero e continuavam pagando por ele. 
 
 

• Transmutação Inovadora Intragenérica 
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O processo de Transmutação Inovadora Intragenérica acontece quando as 

transformações processadas no gênero textual não envolvem a incorporação de 

outro gênero, mas correspondem às adequações para atender às novas exigências 

comunicativas provocadas pela evolução social, cultural, contextual etc. Ilustramos 

esse processo com as publicidades de sabonetes abaixo (figs 16 e 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura16: publicidade do sabonete Lux, 1972.   Fonte: http://nostalgia.kazulo.pt/2884/sabonete- 
 lux.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Postal publicitário do sabonete Dove, século XXI. Fonte: Mica Cards.  
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Notemos que essas duas publicidades correspondem a épocas diferentes, de 

modo que as mudanças ocorridas no gênero anúncio publicitário se devem às novas 

formas  comunicativas  provocadas  com  a  evolução  social.  São  renovações, 

principalmente, de ordens estilísticas que não implicam mudança de gênero textual, 

mas sua inovação frente a evolução histórica.  
 
 
•   Transmutação Criadora  

Para Zavam  (2009) apenas a Transmutação Criadora36 resulta  “sempre o  

surgimento de um novo gênero” (p.63), de forma que todo gênero revela inicialmente  

as marcas da transmutação criadora. Apenas para ilustrar o conceito da autora  

recorremos  à  própria  gênese  do  Cartão  Postal  (tema  aprofundado  no  próximo  

capítulo).  

Na ocasião do seu surgimento, Correspondezkarte (cf. fig. 21, capítulo 3),  

ele foi submetido à comunidade profissional para se decidir como seria sua forma,  

para qual se tomou como base as TDs do acervo textual da esfera discursiva das  

correspondências interpessoais postais.   De forma que o consenso sobre a forma e  

o estilo desse gênero teve como referência os modelos textuais conhecidos e já  

estabilizados, legitimados pela comunidade profissional disciplinar postal, como por  

exemplo, o formato e o tamanho de um envelope de carta, as marcas textuais  

próprias dos gêneros postais. Assim, da mistura desses elementos surgiu o primeiro  

Cartão Postal. Segundo Zavam (2009, p. 65) esse gênero ao revelar as marcas da  

transmutação criadora  
 
 
[... recordaria o seu passado, e no decorrer de seu desenvolvimento,  
como   prática   discursiva   estabilizada   numa   dada   esfera   da  
comunicação, estaria sujeito a novas transmutações, que poderia ser de  
natureza criadora, vindo a contribuir para o surgimento de novos gêneros,  
e/ou   inovadora,   manifestando   a   sua “adaptabilidade”   às   novas  
contingências, histórica, políticas sociais ou culturais. (ênfase nossa)  

 

Considerando-se a perspectiva da autora, na gênese do Cartão Postal, a  

Transmutação Criadora também envolveu processos da Transmutação Inovadora  
 
 
36  Elaboramos   uma   síntese   da   criação   do   Cartão   postal   e   do   postal   publicitário   de   acordo   com   a   proposta   de  
Transmutação  Criadora  de  Zavam  (cf.  anexo  C)   
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Intergenérica, pois as formas das Tradições Textuais de outros gêneros (mesmo 

sendo da mesma esfera) foram manipuladas, ou seja, transmutadas para um novo 

suporte -cartão de cartolina - resultando no novo gênero.  

A autora aponta três aspectos envolvidos na Transmutação Criadora, sobre os 

quais comentamos a partir do exemplo do surgimento do Cartão Postal.  

 

1º) “O gênero incorporado (ou transmutado37) é agregado à estrutura 

composicional do gênero incorporante (ou transmutante)”.  

• Nesse caso específico não temos a incorporação de um gênero, mas das  

 Tradições  Discursivas  de  gêneros  postais,  tais  como  formas,  padrões  

 textuais, elementos simbólicos (selo, carimbo) ao suporte, cuja materialidade  

 é um cartão de cartolina.  

2º) “O gênero incorporante transmuta e é transmutado”.  

• O incorporante transmuta e é transmutado, porém no nosso caso, apenas um  

 cartão  de  papelão,  ou  seja,  o  suporte  in  natura  que  se  transformou  no  

 gênero Cartão Postal. Esse é o resultado da Transmutação Criadora pela  

 qual passam todos os gêneros.  

3º)  “O gênero incorporado e o gênero incorporante podem fazer parte tanto de  

esferas diferentes quanto de uma mesma esfera”.  

• Nessa transmutação, o processo se deu entre padrões textuais e um suporte,  

 ou seja, entre elementos (TDs) pertencentes aos gêneros da mesma esfera  

 comunicativa.  

A partir desses comentários, construímos graficamente como seria a criação do  

primeiro  Cartão  Postal  através  da  Transmutação  Criadora  (cf.  nos  anexos). 

Contudo, embora foquemos a Transmutação, frisamos que ela é apenas uma entre as  

categorias  que  compõe  a  abordagem  teórico-metodológica  para  análise  de 

gêneros proposta por Zavam (cf. síntese nos anexos).  

 

Neste capítulo construímos a base teórica para a análise do Cartão Postal 

Turístico e Publicitário. A noção de Tradição Discursiva permitirá acompanhar as 

mudanças sofridas pelo gênero Postal na sua relação com a evolução histórica da 

língua e das tecnologias, as quais podem favorecer a percepção da   ocorrência da 

Transmutação Genérica.  
 
37 Termo  emprestado  de  Araújo  (2009).    
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Passemos ao capitulo 3, no qual   abordaremos a história do Cartão Postal, 

tomado como Tradição Discursiva.  



 
 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3  

A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE  
 GÊNERO TEXTUAL:  

O Surgimento da Tradição Discursiva Cartão- 
 Postal  

  
“O que é um cartão-postal?  
‘Um   Cartão   selado,   geralmente   com   uma  
fotografia  numa  das  faces  e  espaço  para  
escrita  na  outra,  que  se  envia  pelo  correio  
sem   necessidade   de   envelope’.   Segundo   o  
Houaiss,  é ‘cartão  que  tem  fotografia  ou  
desenho  em  uma  das  faces,  ficando  a  outra  
reservada à correspondencia  [.. remetida sem  
envelope”. Daltozo, 2006, p.67.  
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Capítulo 3  
 

O  SURGIMENTO  DA  TRADIÇÃO  DISCURSIVA  CARTÃO  POSTAL:  a 

construção histórica de gênero  
 
 
Neste  capítulo,  buscamos  “[...]  compreender  a  dinâmica  sociodiscursiva,  

cultural e histórica que possibilitaram o surgimento do cartão postal, identificando os  

gêneros do discurso que colaboraram para sua existência” (SILVA, 2010, p 80). A  

existência  de  uma  multiplicidade  de  gêneros  que  compõem  o  arquivo  coletivo  

permite uma economia na comunicação, pois os usuários não precisarão criar um  

gênero novo para cada ato comunicacional inusitado, porém, se necessário, poderá  

adaptar,  renovar  ou  misturar  os  já  existentes.  É  a  análise  dos  acontecimentos  

históricos  que  reconstruirão  o  surgimento,  a  existência  e  as  transformações  

ocorridas no Cartão Postal Turístico, como Tradição Discursiva, considerando os  

aspectos  sincrônicos  que  interferiram  na  evolução  histórica  do  gênero (eixo  

diacrônico). A análise diacrônica de gêneros nos ajudará a dar conta dos fatores  

externos à formalidade da língua  (GOMES & IAPECHINO,  2009), de modo que  

possamos recuperar o modo de funcionamento e de representação do Cartão Postal  

na esfera discursiva da comunicação interpessoal da correspondência postal  

 

3.1 O surgimento histórico do gênero Cartão Postal Turístico38 como Tradição 

Discursiva  

 

O  surgimento  de  um  gênero  textual  sempre  está  relacionado  ao  seu 

cronotopos, pois é na delimitação espaço/ tempo que se constroem os parâmetros 

para compreender como se relacionam os elementos que constituem o gênero no 

nível  das  categorias  históricas,  aqui  considerado  Tradição  Discursiva.  Segundo 

Bazerman (2005, p. 60):  
 
 
 
38 O  termo  cartão  Postal  Turístico  é  usado  pelas  comunidades  que  usam  o  gênero  como  forma  de  distingui‐lo  do  
Cartão   Postal   Publicitário,   pois   como   diz   Swales     (1990),   os   nomes   dos   gêneros   são   produzidos   pelas  
comunidades  discursivas.   
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[...]  todo  gênero  textual  adquire  sentido  situado  no  Tempo  /espaço  
histórico no qual acontecem as interações [...], pois “o surgimento de um  
gênero está intricadamente ligado às mudanças nas relações e nos papéis  
profissionais,  às  mudanças  institucionais,  ao  surgimento  de  normas  e  
identidades  profissionais,  à  ideologia,  à  epistemologia,  à  ontologia  e  à  
psicologia”  

Tendo  isso  em  vista,  para  compreender  o  surgimento  do  Cartão-Postal  

(doravante CP), é primordial recuperar a histórica dos serviços postais (com ênfase  

no Brasil), das relações entre os indivíduos na instituição Correios, dos gêneros  

produzidos para que o gênero CP tivesse estatuto de gênero, ou seja, recuperar  

todas as atividades sociais relacionadas ao domínio discursivo da correspondência  

postal.  
 
 
3.1.1 Os sistemas de correspondências  

 

A correspondência é uma atividade que remonta aos mais antigos impérios do 

Oriente. O Egito, por exemplo, possuía um sistema postal há 4.700 anos antes de 

Cristo,  época  em  que  os  mensageiros,  denominados  sigmanacis39,  recebiam  e 

repassavam a mensagem oralmente.  

Após o advento da escrita, os mensageiros passaram a levar as mensagens em  

papiros,  as  quais  eram  lidas  em  voz  alta.  Essa  nova  tecnologia  provocou 

mudanças na forma de organização dos indivíduos da sociedade transformando a 

maneira  de  conceberem  e  desenvolverem  as  atividades  as  quais  estavam 

acostumados,  pois  partir  de  então,  para  as  atividades  de  correspondência,  o 

individuo deveria ler.  

No continente americano  (século XV), Cristóvão Colombo foi o primeiro a 

trazer e a escrever uma carta da América. Entre o século XV e XVI, devido à 

expansão militar e política, a Espanha foi um dos primeiros países a organizar o 

Correio Maior das Índias, um sistema de correspondência cujo objetivo era facilitar a 

comunicação entre o reino e as colônias.  

No  Brasil,  o  primeiro  a  escrever  uma  carta  foi  Pero  Vaz  de  Caminha,  

informando  à  coroa  Portuguesa  as  características  da  nova  terra  descoberta.  

Segundo o arquivo dos Correios40, os serviços postais no Brasil Colônia surgiram da  

necessidade, ou melhor, da  “exigência”, de estabelecer contato entre a colônia e  
 
39 Mensageiros  que  levavam  correspondência  a  pé  ou  montado  em  cavalos  ou  camelos.   
40http://www.correios.com.br/institucional/conheca_correios/historia_correios/historia_correios_brasil.cfm.   
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Portugal. Nessa época, os portugueses não dispunham de um sistema postal bem 

organizado, por isso recorriam ao de nações vizinhas. Posteriormente, em  1673, 

Portugal cria o Correio-Mor das Cartas do Mar, que não solucionou seus problemas de 

correspondência. Devido a tantas dificuldades comunicativas entre Portugal e o Brasil 

Colônia, foi instituído oficialmente em  1798 os Correios  Marítimos, sendo 

expandidos, anos mais tarde, para o interior da Colônia.  

A  chegada  da  família  real  ao  Brasil  trouxe  melhorias  ao  sistema  de 

correspondência. Contudo, a elaboração do primeiro Regulamento Postal do Brasil só 

foi efetivado após o progresso comercial, dando início ao funcionamento regular dos 

Correios Marítimos; depois com a emissão de novo decreto foram criados os 

Correios  Interiores.  Quando  D.  João  VI  retorna  a  Portugal,  “houve  um  período 

bastante conturbado que culminou com a independência do País em 1822, quando os  

Correios  desempenharam  importante  papel,  trazendo  informações  do  Velho 

Mundo e aglutinando aqui as forças em prol do rompimento com Portugal” (segundo 

arquivo dos Correios41).  

No Brasil imperial, D. Pedro I reorganizou os Correios do Brasil Independente  

e iniciou o processo de criação de administrações de correios nas províncias. Sob  

seu  governo  foram  instituídos: “o  pagamento  prévio  de  franquia  unificada;  o  

lançamento dos primeiros selos postais; a criação do quadro de carteiros, de caixas  

de coleta de postais   e a distribuição domiciliária de correspondência na Corte e nas  

províncias. Foi também estabelecido o serviço telegráfico, época em que o Brasil  

aderiu,   por   tratados,   aos   recém-criados   organismos   internacionais   de  

telecomunicações,  os  quais  regulamentaram  e  organizaram  a  comunicação  

internacional criando normas universais, que até então era feita entre as províncias  

de cada país.  

Pelo  Decreto  de  5  de  março  de  1829,  foi  determinada  por  D.  Pedro  I  a 

unificação de todas as linhas postais existentes sob uma única administração geral, a 

“Administração dos Correios”, bem como a criação de administrações provinciais nas 

capitais das províncias. Em 1835,foi adotado o sistema de entrega domiciliar de 

correspondência; uso de uniforme com bolsa de cartas para distribuir e outra para a 

introdução de cartas pelos transeuntes.  

Note o leitor como os “atos de fala” moveram os indivíduos entre as diversas  

formas de relações sociais, de forma que foram incorporados a um universo de  
 
41 http://www.correios.com.br/institucional/conheca_correios/historia_correios/historia_correios_brasil.cfm.   
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categorização, de distinções seletivas e de avaliações através dos fatos sociais que 

acreditam serem verdadeiros. Nesse caso, os “sistemas simbólicos são tanto 

estruturantes quanto estruturados” (HANKS, 2008, p. 53) pelas relações de poder da 

sociedade determinando o papel de cada sujeito.  

A partir de tais relações, os sujeitos vão ocupando os espaços que lhe cabem na 

roda social, numa dinâmica cuja linguagem é também um produto social e se 

configura a partir das ações colaborativas (mesmo inconscientes) desses sujeitos, 

pois quando se engajam na prática linguística, em relação as suas intenções ou 

objetivos, os sujeitos são cúmplices das difusas relações de poder às quais sua 

linguagem é incorporada (HANKS, 2008). Nessa cadeia, os gêneros textuais atuam 

como  instrumento  tanto  de  mediação  quanto  de  concretização  das  intenções  e 

objetivos dos atos linguísticos dos atores sociais.  
 
 
3.1.2 A carta, uma tradição discursiva: base social para o Cartão Postal  
 

Ao observar a cadeia comunicativa, na qual se encontra o Cartão Postal, 

encontramos anterior ao seu surgimento, o gênero carta que assim como serviu de 

base social para vários gêneros  (BAZERMAN,  2005), se configura a base social 

para o Cartão Postal.   De fato a origem do CP remete à correspondência escrita 

epistolar, pois a ideia norteadora para sua criação foi a de uma correspondência 

mais barata e baseada na carta. Em relação à carta e sua ligação com os diversos 

gêneros, Bazerman (2005, p. 83) reitera:  
 
 
A carta, com sua comunicação direta entre dois indivíduos dentro de uma  
relação  específica  em  circunstâncias  específicas (tudo  que  podia  ser  
comentado diretamente), parece ser um meio flexível no qual muitas das 
funções, relações e práticas institucionais podem desenvolver  _ tornando 
novos  usos  socialmente  inteligíveis,  enquanto  permite  que  a  forma  de 
comunicação caminhe em novas direções.  

 

É interessante ressaltar que a carta resguarda os elementos primordiais de  

toda comunicação, ou seja, as marcas dessa TD remetem, por exemplo, à relação  

entre o emissor, o propósito comunicativo e o destinatário/leitor, elementos básicos  

que constituem o CP. De acordo com Stowers, as cartas dos seus usos formais  

evoluíram  para  incluir “expressões  de  preocupação  pessoal,  e,  posteriormente,  

mensagens particulares” (STOWERS, 1998 apud BAZERMAN, 2005). O reforço dos  

laços sociais mudou o modo de relacionamento através das cartas de um tom formal  
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para um tom particular, privado. A partir da observação da evolução da carta no 

mundo clássico, Bazerman (2005, p. 87) constata que:  
 

[...] uma vez criada para mediar a distância entre dois indivíduos, fornece 
um  espaço  transacional  aberto,  que  pode  ser  especificado,  definido  e 
regularizado de muitas maneiras diferentes. As transações em curso são 
mostradas para o leitor e o escritor diretamente através de saudações, das 
assinaturas e dos conteúdos da carta.  

Além  do  mais,  nas  cartas  podem  ser  encontrados  diferentes  graus  de 

formalidade, que dependendo do contexto em que se encontram o emissor e o 

possível  destinatário,  pode  ir  do  informal  ao  mais  formal  ou  pessoal.  Segundo 

Barbosa  (2010),  o  texto  epistolar  pode  ser  definido  como  sendo  um  texto  de 

modalidade  escrita  marcado  pela  interatividade,  enviado  por  um  emissor  a  um 

determinado  destinatário,  podendo  ter  diferentes  finalidades,  como  por  exemplo, 

informativa, afetiva, argumentativa, comercial etc.  

É interessante frisar que mesmo com essas diferentes finalidades, a carta  

ainda conserva uma característica peculiar, comum a todo tipo, que define e marca  

sua forma escrita: a complementaridade entre ausência e   presença (GÓMEZ, 2006,  

p.29 apud BARBOSA, 2009), pois no momento em que um sujeito escreve a carta, 

pensa no outro que será seu destinatário. Desse ponto de vista, a carta funciona 

como  os  demais  signos  da  sociedade,  representando  e  constituindo  realidades 

socioculturais, pois sua escrita estará atrelada à relação social entre o emissor e o 

destinatário historicamente situados.  

Por isso, quando as ações dos sujeitos dentro de uma realidade fabricada  

culturalmente e que pertence à coletividade42 (BLISKSTEIN, 2003) ao se efetivarem  

através  da  linguagem (verbal/  não  verbal)  implicam  atos  de  fala  textualmente  

colocados em determinado gênero textual pertencente   uma dada esfera discursiva, de 

onde só foi escolhido por causa dos propósitos comunicativos da situação social 

estereotipada e determinada pelas exigências e condições do contexto.  
 
 
3.2   O Cartão Postal: ações que o levaram ao estatuto de gênero  

Na relação mostrada acima, de acordo com Miller (2009, p.41), o gênero “[...]  

é um meio retórico para a mediação das intenções privadas e da exigência social;  

ele é motivador ao ligar o privado com o público, o singular com o recorrente”.   Esse  
 
 
42 Evidentemente  que  o  circuito  não  é  assim  tão  simplório.   
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caráter  mediador  constitui  o  quinto  elemento  considerado  por  ela  para  a  

compreensão de gêneros como prática social. De acordo com Miller (2009), para a 

comunicação ter êxito é necessário que os participantes compartilhem tipos comuns de 

situações, mas isso só é possível porque os tipos são criados e compartilhados 

socialmente.  

Segundo informa Samuel Gorberg (2002, p. 1), nas décadas iniciais do século  

XIX, os serviços postais eram bastante problemáticos, o custo de uma carta simples  

era muito alto já que era calculado em relação à distância entre o local de envio e o  

local de destino, além disso, o custo era cobrado ao destinatário, de modo que,  

quando esse não podia pagar ou recusava-se, o prejuízo já estava estabelecido.  

Em  1837, Rowland Hill escreveu um relatório sobre a reforma do serviço  

postal inglês: “Post Office Reform: is importance and praticablity” (GORBERG, 

2002,  

p.2). Esse relatório propunha a criação de uma tarifa barata para as cartas, baseado  

no peso das correspondências e não baseado na distância entre o local de envio e o  

de chegada, cujo valor fosse cobrado antecedente ao envio, ou seja, pago pelo  

remetente.  Hill  apresentou  o  relatório  à  Comissão  de  Inquérito  que  analisava  o  

serviço postal britânico. Essa comissão tinha o poder discursivo de aprovar ou não o  

relatório. Sobre essa questão, Bhatia  (2009, p.178) afirma baseado em Goodrich  

(1987):  

O direito a um discurso é organizado e limitado por uma ampla variedade de 
meios,  como  papéis  particulares,  status,  profissões  e  assim  por  diante. 
Semelhantemente, a institucionalização do discurso é limitada em termos de 
sua apropriação legítima e das situações restritivas de sua recepção_ igreja, 
tribunal, escola, campanhas eleitorais, etc.  

Então,  em  maio  de  1839,  Hill,  através  de  outro  relatório,  propôs  que  a 

cobrança postal fosse efetuada por meio de selo: “On the collections of postage by 

means of stamps”, tal ideia foi acatada em julho do mesmo ano. Consequentemente no 

dia 10 de janeiro de 1840, foi implantado o novo serviço postal, com a emissão do 

primeiro selo do mundo   -Penny   Black (cf. figura 18).  

O Brasil foi o segundo país do mundo a adotar o novo sistema postal inglês, 

emitindo  seus  primeiros  selos  postais  em  01  de  agosto43  de  1843,  os  famosos 

Olhos-de- Boi (cf. figura 19) cujos valores eram de 30, 60, 90 réis, respectivamente. 

Posteriormente, os demais países também foram aderindo ao novo sistema postal 

passando a emitir seus próprios selos.  
 
 
43  Dia  nacional  do  selo  postal.   
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Figura 18:   Penny Black. Fonte: Gorberg (2002, p. 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: coleção de selo Olho-de-boi. Fonte: Gorberg (2002, p.1)  

 

É  interessante  ressaltar  a  importância  do  selo  dentro  do  sistema  de  

correspondência postal. Podemos dizer que ele possui uma importância basilar para  

a compreensão do funcionamento do Cartão Postal na esfera discursiva postal, pois  

o selo está diretamente relacionado com as normatizações em relação às condições  

de realização da comunicação utilizando-se o serviço Postal. Em conformidade com  

os postulados de Bazerman (2005, p. 32), o selo seria um documento que pertence  

ao sistema de gêneros do qual faz parte o carimbo postal, por exemplo:  
 
 
Um  sistema  de  gênero  compreende  os  diversos  conjuntos  de  gêneros  
utilizados por pessoas que trabalham juntas de uma forma organizada, e  
também   as   relações   padronizadas   que   estabelecem   na   produção,  
circulação e uso desses documentos. Um sistema de gêneros captura as  
sequências  regulares  com  que  o  gênero  segue  um  outro  gênero,  
dentro de um fluxo comunicativo típico de um grupo de pessoas. (grifo  
nosso)  

Nessa sequência, sugerida pelo autor, o selo tem a função de oficializar o que  

a instituição postal reconhece como correspondência, ou seja, o que ela permite ser  
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postado pelos seus canais. Representando a autoridade da instituição Postal, o  

selo é um documento que funciona como moeda (inclusive sua confecção é feita em 

papel  moeda),  pois  é  o  único  documento44  que  garante  a  “portabilidade”45  de 

qualquer texto pelos serviços postais.  
 
 
3.2.1 Os primeiros traços da Tradição Postal  
 

Em 1861, surge a primeira proposta de cartão postal (seu formato não era 

como  o  que  conhecemos  hoje).  John  P.  Charlton,  na  Filadélfia,  patenteou  o 

“Correspondence  Postcard”,  patente  que  foi  repassada  para  H.  P.  Lipman.  O 

Postcard  consistia  em  um  cartão,  que  de  um  lado  possuía  três  linhas  para  o 

endereço e o local para o selo, o texto “Copyght secured 1861 -Lipman’s   Post Card -

Patent   Applied For”, ainda trazia um texto divulgando as vantagens e a facilidade de 

usar o cartão postal46.Contudo, segundo Gorberg (2002), apesar de em 27 de 

fevereiro ser aprovado pelos correios americanos, o cartão-postal de Lipman só 

começou a circular, conforme único registro de postagem, em outubro de 1870, não se 

tendo mais registro de outras postagens.  

Na Alemanha, houve três tentativas de promover o cartão-postal. A primeira,  

em  1865, quando o Dr. Heinrich Von Stephan, funcionário do correio germânico,  

apresentou  sua  Proposta47  para  introdução  do  cartão  postal  na  5ª  Conferência  

Postal  Germano-  Austríaca  realizada  em  Karlsruhe.  O  documento  sugeria  a  

implantação  de  uma  folha  postal  aberta48,  que  seria  um  cartão  no  formato,  no  

tamanho  de  um  envelope,  já  selado  que  seria  utilizado  pelos  indivíduos  que  

desejassem uma forma de comunicação mais enxuta (sem necessidade de comprar  

folhas de papel, envelope e selo, comum no envio de cartas). A proposta não foi  

aceita,  pois  no  entendimento  das  autoridades  postais  isso  traria  prejuízo  à  

arrecadação.  

Já a segunda tentativa, ocorreu em 1868, na cidade de Leipzig quando dois  

livreiros  Fredllein  e  Pardubitz,  o  primeiro  em  julho  e  o  segundo  em  agosto,  
 
 
44 No  livro  Selos,  Moedas  e  Poder:  o  Estado  Imperial  brasileiro  e  seus  símbolos  (2009),  o  historiador  e  colecionador,  Luciano  Cabral  
usa  tais  documentos  (Imagens  Oficiais  do  Estado.,  encontradas  nos  selos  postais  e  nas  moedas  que  circularam  no  Império  
durante  o  governo  de  Pedro  II)  enquanto  produtos  da  iconografia  do  Império  do  Brasil,  entre  1840  e  1889.    
45 Termo  usado  por  uma  funcionária  dos  Correios  de  Recife  ao  se  referir  ao  valor  do  selo.    
46 This  is  card  enables  fast  Exchange  of  information.  It  costs  just  half  of  the  amount  you  would  espend  for  wrinting  paper  and  an  
envelop.  At  the  same  time,  it  facilitates  postal  manipulation.   
47 Vorschlag   zur  einführung  de  Postkarte.   
48 Offennes  postblett.   
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solicitaram licença para emitirem um “Universal_ Correspondenz_ Karte”, porém  

seus pedidos também foram negados pelos Correios da Alemanha.  

Conforme Gorberg (2002), o Dr. Emanuel Herman, professor de economia na  

Academia  Militar  de  Wienner  Neustadt,  ao  ficar  sabendo  por  um  representante  

austríaco da 5ª Conferência Postal Germano-Austríaca, ocorrida em 1865, sobre a  

ideia do Cartão Postal, achou-a muito interessante. Em 26 de janeiro de 1869, ele  

publicou  no  conceituado  jornal  de  Viena,  o  Neue  Freie  Presse,  um  estudo  

documentado sobre o serviço postal, no qual destacava as vantagens que a adoção  

de Postkart proporcionaria, sugerindo que a tarifa postal fosse a metade da que era  

então cobrada para uma carta comum, pois  presumia que um terço das cartas  

comerciais e pessoais se tratava de breves comunicados, os quais não versando  

sobre assunto de natureza íntima ou secreto, podiam ser postados em cartão 

postal.  

Os  argumentos  do  professor  respaldados  no  levantamento  documentado 

convenceram as ‘autoridades postais’ do Império Austro-Húngaro que chegaram ao 

consenso.  

Assim,  em  1º  de  outubro  de  1869,  surgia  o  primeiro  Cartão-postal,  o  

Correspondezkarte,  o  qual  consistia  em  um  cartão  que  media  85  x  122  cm, 

possuindo “uma face exclusiva para o endereço e a outra face branca para a escrita da 

mensagem (ênfase nossa) (cf. figura 20). Com as vendas do Cartão Postal, davase 

início, também à era do Cartão Postal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20:   frente e verso do Correspondezkarte . Fonte: Gorberg (2002)  
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Cabe salientar sobre o CP, que a forma material e a maneira como ele  

devia  circular,  são  sansões  do  poder  regulador  e  limitador  das  autoridades  da 

comunidade  profissional  disciplinar,  ou  seja,  o  Sistema  Postal  Império  

AustroHúngaro. De acordo com Bhatia (2009, p. 180):  
 
 
Os gêneros  [...] são socialmente autorizados por meio de convenções e  
inserem-se nas práticas discursivas dos membros de culturas disciplinares  
especificas.  Essas  práticas, [...]  refletem  as  convenções  utilizadas  por  
comunidades  disciplinares  especificas,  [...]  e  as  convenções  sociais,  
incluindo mudanças sociais, instituições sociais e conhecimento social. [...] 
Gêneros são produtos de uma compreensão ou de um conhecimento prévio de 
convenções genéricas.  

Se os gêneros são práticas que só se realizam socialmente, o Cartão-postal 

não nasceu da vontade individual, mas de uma exigência socialmente colocada, a 

qual de acordo com Miller (2009, p. 32):  
 
 
[...]  tem  que  estar  localizada  no  mundo  social,  e  não  numa  percepção 
privada nem numa circunstância material [...]. A exigência é uma forma de 
conhecimento  social_  uma  interpretação  mútua  de  objetos,  eventos, 
interesses e propósitos que não somente os ligam entre si, mas também os 
fazem ser o que são: uma necessidade social objetificada.  

Nesse caso, o gênero discursivo pertence ao domínio social e não ao privado, de  

forma  que  é  pura  ilusão  achar  que  ele  é  criação  individual,  pois  embora 

idealizado por um indivíduo sua realização é sempre social e histórica.  

De acordo com Gorberg (2002), a nova forma de correspondência teve uma  

expressiva  aceitação  popular, ”tendo  três  milhões  destes  cartões-postais  sido  

vendidos no Império Austro-Húngaro, nos três primeiros meses da novidade” (p. 3).  

 A Confederação Germânica do Norte, diante do êxito do Postal, em  25 de  

junho de 1870 introduziu o seu cartão-postal, no tamanho de 108 X 163 mm. Na 

ocasião  de  seu  lançamento,  foram  vendidos  45.000  em  Berlim.  Outros  países 

paulatinamente  foram  aceitando  o  Cartão  Postal,  como  por  exemplo,  Bavaria, 

Inglaterra, Luxemburgo  (1870); Holanda, Bélgica; Dinamarca, Finlândia e Canadá 

(1871);  Suécia,  Noruega,  Rússia,  Ceilão  (1872);  França,  Estados  Unidos,  Chile, 

Sérvia, Romênia, Espanha; Japão (1873); Grécia, Portugal, Pérsia (1876); Turquia 

(1870); Argentina (1878), entre outros.  

Em  19  de  julho  de  1870,  a  França  declara  guerra  à  Prússia  (guerra  

francoprussiana). Ao final da guerra, a vitória da Prússia provoca a unificação da  
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Alemanha interfere na circulação dos Cartões-postais nesses países. O diretor  

Geral dos Correios da Alemanha, Dr. Henrich Von Stephan, elaborou um plano para 

implantação de uma união postal internacional. O governo suíço, por sugestão de 

Von Stephan, convoca conferência em Berna, em 15 de setembro de 1874, da qual 

participou 22 países, ocasião em que foi fundada a União Postal Geral, através do 

tratado de Berna em 9/10/1874.  

Posteriormente, em um segundo congresso, ocorrido em 1887, em função do  

grande número de países envolvidos na rede de correspondência através do Postal,  

foi organizada essa rede alterando o seu nome para União Postal Universal (UPU).  

É preciso enfatizar que essa sucessão de eventos e circunstâncias revela o 

fato  de  que  todo  gênero  textual,  na  condição  de  Tradição  Discursiva,  implica 

relações   estabelecidas historicamente. Isso significa dizer que as TDs, o homem, a 

cultura, a sociedade e a história estão indissociavelmente relacionadas.  
 
 
3.2.1   Bilhete-Postal: adaptação ao contexto brasileiro  
 

O Brasil adotou o Cartão-postal49, apenas em  1880, através do Decreto nº  

7695, de  28 de abril de  1880. Isso após o discurso público do então Ministro da  

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conselheiro Manuel Buarque de Macedo a  

D. Pedro II:  
 
Segundo  Vossa  Majestade  Imperial  se  dignará  ver,  a  primeira  de  tais  
alterações  é  a  que  estabelece  o  uso  dos  bilhetes-postais  geralmente  
admitidos  nos  outros  Estados  e  ainda  em  França,  onde,  aliás,  houve  
durante algum tempo certa repugnância ou hesitação em recebê-los; os  
bilhetes-postais50  são  de  intuitiva  utilidade  para  a  correspondência  
particular, e, longe de restringir o número de cartas, como poderá parecer,  
verifica-se, ao contrário que um dos seus efeitos é aumentá-lo.  (ênfase  
nossa)  

 

O valor e a legitimidade do discurso do conselheiro estão relacionados aos  

fatores  que  validam  a  enunciação  na  qual  o  discurso  é  autorizado  para  ser  

reconhecido. De acordo com Bourdier (1975, p.187apud MAINGUENEAU, 1997, p.  

13.) :  
 
 
Este reconhecimento [...] só é atribuído gratuitamente sob certas condições,  
aquelas que definem o uso legítimo: deve ser pronunciado pela pessoa  

 
49 O dia nacional do cartão-postal é 28 de abril.  
50 Primeiro  nome  dado  ao  cartão  Postal  brasileiro.   
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legitimada  para  fazê-lo  [...];  deve  ser  produzido  em  uma  situação  
legítima, ou seja, diante de destinatários legítimos (não é possível ler um 
poema dadaísta em uma reunião do conselho de Ministros); enfim, deve ser 
enunciado sob formas legítimas (sintáticas, fonéticas, etc.).  

Naquela ocasião, Luís Plínio de Oliveira, que havia publicado o relatório sobre  

a  Organização  dos  Correios  da  Inglaterra  e  da  França,  ocupava  a  Direção  da  

Repartição dos Correios, nomeado para o cargo em 1865, influenciando a emissão e  

a maneira de circulação dos primeiros Cartões Postais brasileiros. Aquele decreto de  

1880, determinava que a impressão dos Bilhetes-postais pertencia ao Estado e   que  

a sua forma material deveria ter em uma das faces o seu porte das armas imperiais  

estampadas no ângulo direito superior, indicando três classes (GORBERG, 2000, p.  

6):  

1ª - de cor vermelha - para correspondência urbana, ao preço de vinte réis os 

simples e quarenta réis os duplos, que permitiam a resposta, já paga (cf. figura 21);  

 2ª - de cor azul _ para correspondência no interior das Províncias de todo o  

Império; o simples, por cinqüenta réis, o que representava a metade do porte da 

carta simples (atualmente, carta social), e os duplos, cem réis(cf. figura 22);  

 3ª  - De cor laranja  - para correspondência internacional com países que  

faziam parte da União Postal Universal, custando os simples oitenta réis e os duplos, 

cento e sessenta réis (cf. figura 23).  

Além desses aspectos, o Bilhete devia trazer os seguintes textos impressos: na 

frente, Bilhete Postal / neste lado só se escreve o endereço; na outra face não teria 

nenhum texto impresso, pois era destinado apenas para a mensagem.  

É interessante salientar que o Bilhete-postal exemplifica como as TDs podem se 

adequar às formalidades da comunidade disciplinar de determinada comunidade de 

língua e cultura, haja vista não se encontrar subordinada a uma comunidade de língua 

especifica, mas à historicidade da língua dessa comunidade.  
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Figura 21: Bilhete-postal para correspondencia urbana. Fonte: Gorberg (2002, p.7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22:   Bilhete-postal para correspondencia no interior da provincia. Fonte Gorberg (2002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura23:   Bilhete-postal para correspondencia internacional com países da UPU. Fonte Gorberg  
 (2002)  
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Em relação aos eventos e aos textos produzidos anteriormente ao CP,  

cabe realçar: o poder do decreto, documento emitido pela comunidade profissional 

disciplinar, cujo objetivo foi normatizar a forma assumida pelo Cartão-postal para 

comunidade  de  língua  e  de  cultura  brasileira,  inserindo-o  nas  suas  práticas 

discursivas.  

Na  realidade,  tais  práticas  discursivas,  além  de  refletir  as  convenções 

utilizadas  por  esta  comunidade  específica,  refratam  as  convenções  sociais 

envolvidas na mudança de contexto social, de forma que para o analista de gênero, o  

conhecimento  sobre  as  instituições  sociais  que  regulam  tais  práticas  de  uma 

determinada época, contribui para o reconhecimento do gênero. De acordo com 

Bathia ( 2009, p. 180):  
 
 
[...] somente os membros da comunidade especializada que adquiriram o 
direito  de  apropriar-se  das  formas  dos  gêneros  tem  o  poder  tanto  de 
construir, interpretar e usar seus recursos genéricos como de explorá-los na 
criação novas formas.  

 

A comunidade discursiva profissional postal foi responsável pelas   inovações 

efetuadas no Cartão-postal quando chegou ao Brasil -novo   nome,   introdução de 

cores como meio de identificar o percurso do postal e   valor do porte, a possibilidade de 

pagar a mensagem e sua resposta antecipadamente  (diferentes  dos  demais 

países) -   que apontam   para as adaptações que todo gênero sofre para atender às 

condições sociais de determinado contexto sócio-histórico.  

Entretanto, cabe salientar que essas inovações ocorreram porque houve uma 

mudança de contexto e de situação social, criando as condições necessárias para 

que  as  autoridades  da  comunidade  disciplinar  pudessem  efetuá-las.  Para  Kress 

(1987,  apud. BATHIA,  2009, p.  181), as mudanças no gênero só serão aceitas 

apoiadas ou por uma situação social estável ou por uma autoridade, sem as quais as 

novas formas genéricas dificilmente terão êxito.   Diante desse argumento tanto as 

autoridades  quanto  as  condições  sociais  favorecem  a  aceitação  das  mudanças 

realizadas nos Bilhetes-postais.  

É  bom  frisar  que  tais  adaptações  se  valeram  dos  padrões  textuais51  

consolidados histórica e culturalmente, pois “os padrões fazem parte do inventário  
 
 
51 Segundo  Ulla  Fix  (2002),  os  padrões  textuais  compreendem  os  aspectos  qualitativos  dando  informações  sobre  as   
relevantes  condições  semânticas,  funcionais  e  formais  dos  textos  que  constituem   um  grupo  de  textos.  Enquanto,  gênero  textual  
compreende,  de  maneira  quantitativa,  todos  os  textos  que  seguem  o  mesmo  padrão  textual,  como  por  exemplo,  gêneros  da  
correspondência  postal.    



 
 

107  

comunicativo muito mais abrangente” (BERGMAN, 1994, p.193 apud WIESER,  

2009, p.60), como por exemplo, de um grupo ou de uma comunidade, como a União 

Postal Geral, União Postal Universal. Os padrões funcionaram como matrizes, ou 

seja,  como  conhecimento  prototípico,  ao  mesmo  tempo  em  que  transmitiram  o 

conhecimento  sobre  os  gêneros  em  relação  a  sua  pertença  a  constelação  da 

correspondência postal, orientando o próprio usuário no reconhecimento e uso do 

gênero. Observemos abaixo (figura 24), os padrões textuais que serviram de base 

para a composição do Bilhete-postal, os quais não podiam ficar de fora porque 

comprometeria o reconhecimento do gênero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: padrões textuais do Primeiro Cartão Postal oficial.   Fonte: montagem nossa, Recife,  
 2010.  

 

É interessante salientar que nesses primeiros modelos de Cartão Postal os 

padrões textuais também exerciam uma função Metagenérica, ou seja, já que o 

gênero ainda estava em fase de fixação e reconhecimento pela comunidade de 

fala/cultural, eles funcionavam de forma auto-explicativa de uso. Dito de outro modo, no 

circuito do sistema de gêneros, essas primeiras versões podem ser consideradas 

“meta-gêneros” (BAWARSHI, 2010), os quais são uma espécie de manual para usar 

outros gêneros (cf. figura 25).  
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Figura 25:   Bilhete-postal da série com a esfinge de D. Pedro II e produzido pela Casa da Moeda  
 em 1881. Fonte Gorberg (2002)  

Vale  salientar,  ainda,  que  algumas  dessas  marcas  são  TDs  que  sempre 

estiveram presentes nos gêneros textuais da esfera postal, pois representam essa 

esfera, ou seja, são frutos das convenções que norteiam as atividades e a forma de 

circulação  desses  textos  na  sociedade.  Como  TDs,  essas  marcas  no  corpo  do 

gênero (cf. figura 26), tornam-se formas de manifestação cultural repetíveis, as quais ao 

serem introduzidas no CP o identificam como gênero pertencente à constelação dos 

gêneros da correspondência postal.  

Todavia, como discutimos no capítulo anterior, as formas textuais (indicadas  

na figura  26), não são gêneros textuais e sim Tradições Discursivas, ou melhor,  

dizendo, são formas fixas próprias dos documentos que circulam pelo sistema postal  

de correspondência. Através dessas formas é possível renovar os gêneros ou criar  

novos  gêneros  garantindo  o  reconhecimento  deles  pela  comunidade  de  língua.  

Essas TDs podem constituir a forma de conteúdo temático, o estilo e ou a forma  

composicional, ou seja, um dos três eixos definidores de gêneros, propostos por  

Bakhtin.  
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Figura 26: as marcas da TD Postal em cartão-postal antigo.  
 

3.2.2 O Cartão- postal: renovações e transformações  
 

O crescimento econômico e o avanço tecnológico transformam a sociedade  

surgindo novas exigências comunicacionais e sociais que provocaram alterações  

tanto na forma do Cartão-postal quanto na sua função comunicativa, alterando-as e  

ampliando as possibilidades de sua função comunicativa. Para Kress  (1989 apud  

BALLOCO, 2005, p. 66), os gêneros textuais como práticas sociais são afetados por  

variáveis culturais históricas, de modo que é preciso deslocar a ênfase dos traços de  

sua  estabilidade  para  privilegiar  sua  instabilidade,  enfatizando  seu  estado  de  

mudança.  As  mudanças  ocorridas  no  CP  refletem  as  mudanças  ocorridas  na  

sociedade,  como  sugere  a  análise  de  Gorberg  (2002)  sobre  a  incorporação  de  

ilustrações no CP:  
 
 
Contrapondo-se  à  estética  draconiana  dos  primeiros  cartões-postais,  a  
artisticidade  inerente  ao  ser  humano,  aliada  à  perspectiva  de  maiores  
lucros, quer pela possibilidade de uso da propaganda bem como pela oferta  
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ao público de um produto diferenciado, fez que começassem a surgir 
cartões- postais com alguma ilustração.  

Segundo  o  pesquisador,  não  se  tem  registro  exato  de  quando  surgiu  o 

primeiro CP ilustrado, pois apareceram vários casos isolados em diversos países no 

ano de 1870.   Um desses é o caso do CP (cf. figura 27) confeccionado por Léon 

Besnardeau, dono de uma papelaria na cidade de Sillé Le Guillaume, que em plena 

época da guerra franco-prussiana, tendo o estoque de papel de cartas acabado, 

recorreu aos cartões que tinha em estoque, recortando-os na dimensão de 66 x 98 

mm  e  imprimindo-lhe  “emblemas  das  tropas  em  torno  do  local  destinado  ao 

endereço e o espaço para o selo”.  

A nosso ver esse Postal é uma prova cabal da evidência da plasticidade e 

dinamicidade  dos  gêneros,  pois  tendo  uma  base  estável  que  lhe  garanta  a 

integridade genérica é possível executar inovações sem que o gênero perca sua 

identidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura27: um dos primeiros cartões postais ilustrado em 1870. Fonte: Gorberg (2002)  

Merece destaque para nós, pelos mesmos motivos referentes ao caso do  

postal acima, a incorporação da propaganda no CP, cujo primeiro cartão a circular  

com ela surgiu na Inglaterra. Era um cartão ilustrado com propaganda para a Royal  

Polytechnic de Londres. Outro caso registrado foi o do Cartão com propaganda do  

jornal sérvio Zmaj (cf. figura 28) que surgiu em Viena com desenho de autoria do  

militar sérvio Petar Monojlovic, cujo único exemplar foi postado em 1871.  
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Figura 28: primeiro Cartão Postal com propaganda, em preto e branco. Fonte: Gorberg (2002)  

 

Os  Estados  Unidos  também  utilizaram  o  cartão  Postal  como  mídia  de  

propaganda: “eram  cartões  editados  pelo  Correios,  onde  o  reverso  seguia  a  

identidade visual dos Cartões Postais oficiais, e no anverso seguia a mensagem  

publicitária do anunciante”  (GORBERG,  2002, p.  5). Um dos primeiros a circular  

continha  a  publicidade  do  livro  Steele’s  Hygienic  Physiology, (cf.  figura 29),  

produzido pela firma A. S. Barnes & Co em 1884.  

É  interessante  ressaltar  que  a  incorporação  de  publicidade  no  CP  não 

significou uma mudança de gênero, mas apenas uma renovação ou adaptação aos 

novos tempos (cf. figura 30).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: frente e verso do Cartão Postal americano com propaganda. Fonte Gorberg (2002)  
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Esses CPs editados com ilustrações ainda mantinham as restrições de a  

face posterior ser usada apenas para o endereço restando a frente para imagens e a 

mensagem, Posteriormente, as legislações52 de cada país permitiram a circulação de 

Postais editados por empresas privadas.  

A  linguagem  publicitária  no  Cartão-postal  é  um  exemplo  de  composição 

híbrida, na qual funcionam duas ou mais linguagens:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura30: detalhes da frente do Cartão Postal com publicidade de carro da Chevrolet, colorida 
pelo processo de cromolitografia. Fonte: Gorberg (2002)  

As  tecnologias  ajudaram  a  introduzir  no  CP  linguagens  multimodais  que  

representaram alterações significativas na maneira de usar o gênero como prática  

social.  
 

2.2.3   A   imagem no Cartão-postal: multimodalidade  
 

Nesse universo multissemiótico, a imagem ganha proeminência, pois pode 

criar  mundos  impossíveis,  antes  inalcançáveis  apenas  pelas  palavras.  É  nessa 

dimensão  que  os  gêneros  se  multiplicam  e  se  complexificam,  como  entidades 

capazes de unir tradição e novidade, já que é assim que a sociedade caminha - 

entre  a  tradição  e  a  inovação  -  exigindo  de  nós  uma  melhor  compreensão  do 

funcionamento dos textos que, antes de tudo, são produções sociais.  

Diante disso, com o CP não poderia ser diferente. A evolução das técnicas de  

impressão deu um novo rumo a esse gênero, que surgia com fotos e variadas  
 
 
52 As  datas  em  que  cada  país  permitiu  a  circulação  de  postais  de  empresas  privadas,  consultar  Gorberg,  p.  12.   
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ilustrações  coloridas,  possibilitadas  pelo  processo  da  cromolitografia53  (antes  

monocromática), conforme se pode ver na figura a seguir. De acordo com Gorberg 

(2002, p. 12), esse avanço deu surgimento ao fenômeno “Gruss Aus”, que “significa 

Lembrança de”, iniciado na Áustria e na Alemanha no inicio do século XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura31: detalhes da frente do Cartão Postal com o texto "Gruss aus Leipzig”. Fonte : Gorberg  
 (2002)  

O fenômeno Gruss Aus provocou novas e significativas alterações na forma, no 

estilo, na circulação dos CPs, pois foi incorporado o desenho ou a foto da cidade (ou 

qualquer lugar ou monumento) junto com o enunciado ‘Lembrança de’ e o nome do 

lugar ao qual faziam referência (cf. figuras 31, 32, 33). Os turistas compravam como 

lembrança de viagem, como forma de representar o roteiro da viajem, para enviar 

às pessoas ou para colecionar.  

Em relação a tal fenômeno, é importante salientar que falar é sempre se valer  

do tradicionalmente instituído “quer do ponto de vista do idioma, quer do ponto de  

vista das sucessivas atualizações de uma mesma forma discursiva” (ZAVAM, 2009,  

p.69), como podemos ver nos destaques das figuras 32 e 33, o arranjo particular 

(forma  escrita,  gráfica,  lexical)  que  cada  língua  possui  para  a  mesma  Tradição 

Discursiva.  
 
 
 
 
 
53 Cromolitografia   é  um  método  da   litografia   através  da  qual  os  desenhos   são   impressos   em   cores.  Os   
exemplares  mais   refinados   conseguem  uma  boa  aproximação  do  efeito  da  pintura.  O   termo  deriva  do  grego   
chroma  (cor),  lithos  (pedra)  e  gráfico  (de  graphein,  desenho).  http://pt.wikipedia.org/wiki/Cromolitografia.   
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Figura 32: Cartão-postal da China (1900). Fonte:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schoenen_Gruss_aus_Kiao_Tschau_1898.jpg  

É  bastante  interessante  verificar  que  esse  texto  fixo  como  elemento 

referencial de um espaço geográfico determinado, relaciona-o com outros espaços em 

tempos históricos diferentes. Assim como a carta, o CP materializa a intenção do 

emissor em compartilhar o vivido no tempo presente de sua escrita com aquele outro 

‘destinatário’ ausente, mas que se fará presente ao compartilhar desse momento, 

mesmo situado em um espaço-tempo diferente.  
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Figura33: cartão-postal de Pernambuco com publicidade da revista Malho. Fonte Gorberg,  
 2002.  

Sobre essa fórmula fixa que foi incorporado pelo CP, vale ainda salientar que  

ela assume determinada intenção comunicativa independente da tradição linguística,  

das construções oferecidas pela língua, podendo   fixar-se em tradição do discurso,  

dos textos constituídos (ZAVAM, 2009, p.69). Ao fixar-se em tradição do discurso,  

dos textos constituídos, como alega Zavam, acaba ligando o CP à ação concreta,  

que ele enquanto prática social realiza, ou seja, a todo ritual de enunciação que está  

relacionado  ao  envio  de  um  Cartão  Postal  como  lembrança  da  visitação  a  um  

determinado lugar.  

Tal ritual como tradição cultural realizado através da TD Cartão Postal, no  

qual se pode encontrar a mesma TD (texto) de acordo com os diferentes sistemas  

linguísticos (alemão, espanhol, francês etc.) se mantém nos Postais atuais (figura  

34).  
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Figura 34: detalhes da frente dos Cartões   Postal contemporâneo de Portugal, postado em  
 27/12/2010   e de Madrid, postado em 30/12/2010 . Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

Em  1899,  a  Inglaterra  permitiu  que  as  dimensões  do  Postal  fossem 

aumentadas, medida que acabou virando padrão para a indústria que os produz. 

Posteriormente, foi permitida a divisão da face posterior em duas partes: uma para o 

endereço e a outra para a mensagem, sendo permitida que a outra face fosse 

inteiramente ocupada pela ilustração. Não demorou muito para que todos os países 

integrantes do UPU54 também adotassem a medida, inclusive o Brasil. A partir daí os 

Cartões-postais  passaram  a  circular  com  belíssimas  paisagens,  reproduções  de 

obras de artes (cf. figura 35).  
 
 
 
 
 
 
 
54 União  Postal  Universal.   
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Figura35:   cartão-postal   com reprodução de pintura com a técnica da cromolitografia. Fonte,  
 Gorberg (2002).  

Com a descoberta da fotografia, os Cartões-postais passaram a incorporar 

fotos de eventos, representações temáticas55, personalidades ou fotografias de nu 

artístico, etc. (figura 36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura36: Postais com foto de nu artístico e de um evento de natação em Uberlândia,  1937. 
Fonte: Gorberg, 2002.  
 
 
55 Os   postais   neste   período,   principalmente   no   Brasil,   promoveram   a   comercialização   da   fotografia,   divulgando‐a   e   
padronizando   seu   formato   em   dimensões   9x14cm  ou   14x9cm   (Fabris,   1991;   Turazzi,   1995;  Kossoy,   1980).  As  designações  de   
"anos  dourados"  ou   "idade  de  ouro",  utilizadas  para   identificar  este  período  do  modismo  dos   cartões‐postais,   coincidiria   
com  o  sentido  que   foi  atribuído  a  esta  época,  denominada  de  belle  époque.  Um   tempo  em  que  se  vivia  a  euforia  do   
progresso,   proporcionado   pelos   resultados   da   revolução   científico‐tecnológica   que   teria   ocorrido   entre  meados   do   século   
XIX  e  a  década  de  1870   (Sevcenko,  1998).  A  partir  da  aplicação  de  descobertas   cientí‐ficas  aos  processos  produtivos,   são   
desenvolvidos   novos   potenciais   energéticos,   como   a   eletricidade   e   os   derivados   do   petróleo.  A   fotografia,   o   cinematógrafo,   
a   telefonia,   o   fonógrafo,   o   automóvel,   entre   outros   inventos,   surgiriam   como   desdobramentos   deste   avanço   da   ciência   e   
das  técnicas,  tornando‐se  símbolos  da  modernidade  (Verônica  Pimenta  Velloso,  pesquisadora  da  FIOCRUZ).    
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Digamos que a fotografia deu ao homem a possibilidade de registrar a visão  

“real” do mundo, tornando-se assim, um instrumento capaz de captar e arquivar  

vários  momentos  da  História (cf.  figura 37).  De  acordo  com  o  pesquisador  e  

colecionador José Carlos Daltozo (2006), o cartão-postal significou a popularização  

da fotografia, pois anterior a seu surgimento, a fotografia só era acessível aos muitos  

ricos, nos famosos retratos de família. Segundo Pietro Maria Bardi, idealizador do  

MASP56,  in  Daltozo  (2006,  p. 26): “[...]  o  cartão-postal  teve  na  divulgação  do  

conhecimento  do  mundo  uma  função  [...]  preponderante.  Desde  seus  primeiros 

aparecimento até sua ainda presente atualidade, as imagens de vistas de cidades, 

paisagens  e  até  obras  de  arte,  sempre  representaram  [...]  uma  documentação 

informativa”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Frente do Postal histórico comemorativo da inauguração de Brasília, em 21 de abril  
 de 1960. Fonte: Daltozo (2006, p. 65).  

Ainda, sobre a incorporação da imagem no Postal, chamamos a atenção para  

as funções de “intensificação”, “esteticização” e “emocionalização” (SANDIG, 1989,  

1991apud FIX,  2002) que a linguagem imagética misturada a outros padrões de  

linguagem exerce sobre o observador. Isso ocorre com os CPs contemporâneos da  

(cf. figura 38), os quais fazem parte da coleção Projeto Café com Arte que reproduz  

obras  de  artistas  plásticos  pernambucanos,  cuja  venda  ajuda  o  IMIP (Instituto  

Materno Infantil de Pernambuco).  
 
 
56 Museu  de  Arte  de  São  Paulo.   
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Figura 38: Cartões   Postais com reprodução do artista plástico Sandro Maciel e da artista 
plástica Tereza Costa Rego, 2009 respectivamente. Fonte: Café com Arte.  

 

Ao incorporar imagens, o CP também passou a circular com imagens de teor  

ideológico político, religioso etc., isto é, imagens de conteúdo tendencioso (cf. figura  

39).  Através das imagens, os CPs registraram diversos fatos históricos, sociais,  

culturais,  políticos  e  humanísticos,  fazendo  dos  Postais  um  rico  e  vasto  

documentário sobre a sociedade de diferentes épocas. Almeida (2009, pp. 34-35),  

baseada  em  Kress  &  Leeuwen,  afirma  que  as  estruturas  visuais  não  apenas  

reproduzem  as  estruturas  da  realidade,  porém  reproduzem  imagens  de  uma  

realidade ligada aos interesses das instituições sociais, pois não deixam de ser  

ideológicas.  
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Figura 39: detalhes da frente dos Cartões-postais brasileiros com de teor tendencioso de cunho 
ideológico Fonte: Gorberg, 2002.  

De acordo com Fiorin (2003, p.73), “não existem representações ideológicas 

senão  materializadas  na  linguagem”,  porém  a  linguagem  não  precisa  ser 

exclusivamente verbal, por isso é preciso  
 
 
[...]  desmistificar  uma  percepção  generalizada  das  imagens  enquanto  meios  de  
entretenimento desprovidos de significados ideológicos, ao propor investigá-las a  
partir de perspectiva crítico-social, na qual os elementos composicionais de uma  
determinada estrutura visual se correlacionam para comunicar significados política 
e  
socialmente embasados. (PEREIRA & ROCA, 2009, p. 178)  

 

O código verbal, como verifica Machado (2001), não se configura mais como  

o meio principal na construção das mensagens, como fora enfatizado no primeiro  

capítulo. Ele sozinho não abrange a definição de Linguagem, de forma que, ao  
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analisar  os  gêneros  com  linguagens  híbridas,  se  faz  necessário  a  teoria  de  

gêneros que “minimiza as classificações e aumenta a clarificação e a interpretação” 

(COHEN,  1988, p.  13 apud MACHADO,  2001, p.  13), ou seja, uma análise que 

considere todos os elementos sociossemióticos envolvidos na construção discursiva de 

suas mensagens.  

A criação de um novo gênero textual, como vimos, implica conhecimento das  

TDs estabelecidas, já que “a novidade” é fruto da dinâmica entre o antigo e o novo.  

Essa mistura entre novo e antigo, supomos ser fruto da Transmutação Genérica  

Provocada ocorrida com o Cartão Postal Publicitário, foco do próximo capítulo.  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

CARTÃO POSTAL PUBLICITÁRIO:  
um caso de Transmutação Provocada  

 
 
 
 
Os     Postais     Publicitários são 
“Criativos  e  surpreendentes, [...] 
atingem  o  público  num  momento  de 
lazer e descontração”.  

(Mica Postais Publicitários)  
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Capítulo 4  
 
 
CARTÃO POSTAL PUBLICITÁRIO: um caso de Transmutação 
Provocada  

Os   Cartões   Postais   Publicitários   tem   despertado   o   interesse   de 

pesquisadores  de  diversas  áreas,  como  por  exemplo,  da  comunicação  social 

(CORREIA, 2008; SOUZA, 2008), do Marketing e da Publicidade (MASSARANTE, 

2001); e da Linguística Aplicada (BARBOSA, 2009).  

O principal objetivo deste capítulo é apresentar a noção de Transmutação  

Genérica Provocada, responsável, a nosso ver, pelo surgimento do Cartão Postal  

Publicitário. Iniciamos a primeira seção abordando a história do Postal Publicitário no  

universo da esfera publicitária, já que essa esfera transmutou o CPP, procuramos  

mostrar como funciona tal universo à luz de, principalmente, Maingueneau (2002),  

de modo que identifiquemos o Postal Publicitário dos outros gêneros da colônia de  

gêneros  promocionais (BHATIA, 2009)  que  compõem  a  esfera  do  domínio  

publicitário. Uma vez que transmutar pode significar transgredir ou violar cânone  

(FIX, 2002), fazemos uma rápida abordagem de como a publicidade se utiliza de tais  

procedimentos  que  culminam  na  Transmutação  Provocada -tema  da  segunda  
seção.  
 
 
4.1 O universo da publicidade  
 

O grande propósito da publicidade é encontrar formas de impactar e seduzir o  

consumidor através de um meio que tenha relevância para ele -o   Cartão Postal  

Publicitário parece cumprir tal função.  
 
 
 

• O Cartão Postal Publicitário é propaganda? 

Na visão da Pop Cards é, 
 
 
mas  tem  gente  que  não  percebe.  Isso  porque  uma  das  principais  
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características do cartão postal publicitário é seu apelo estético. Não  
vale  ter  cara  de  anúncio,  com  foto  do  produto,  preço  e  endereço  do 
anunciante na frente. Deixe isso para o verso do cartão. Na frente, o postal 
tem que ser conceitual, bonito, original, inteligente e sutil para ter o impacto 
desejado junto à audiência.  

De  acordo  com  Swales  (1990  apud  BIASI-RODRIGUES,  2009,  P.  23),  o  

analista de gêneros não deve definir ou nomear um novo gênero textual sem a 

colaboração   das   comunidades   discursivas   que   o   utilizam.   Elas   detêm   o 

conhecimento sobre a funcionalidade e sobre o propósito comunicativo de cada 

gênero de determinada esfera da atividade comunicativa, de modo que os nomes 

desses construtos são herdados e transmitidos às outras comunidades. De acordo 

com  Bhatia (2009),  os  gêneros  são  produtos  de  uma  compreensão  ou  de 

conhecimento prévio sobre as convenções genéricas apreendidas socialmente que 

preservam a integridade genérica, de modo que:  
 
 
Somente  os  membros  da  comunidade  especializada  que  adquiriram  o  
direito  de  apropriar-se  das  formas  dos  gêneros  tem  poder  tanto  para  
construir, interpretar e usar os recursos genéricos como de explorá-los na  
criação de formas, misturar padrões de gêneros e também controlar as  
respostas dos que estão fora da comunidade. (BHATIA, 2009, p.180)  

As informações sobre o Postal Publicitário se encontram com a comunidade 

disciplinar profissional que o explora. De acordo com a Mica Cards, os primeiros 

Cartões Postais Publicitários, também chamados de freecards, surgiram na Espanha 

por volta de 1985. Chegando à França se espalharam por toda a Europa; nos anos 

1990 circulavam na América, na Ásia, na África e na Austrália.  

No Brasil, o Postal Publicitário surgiu em São Paulo, por volta de  1998. A 

Mica Cards é a pioneira na produção dessa nova mídia (BARBOSA, 2009, p. 17), 

que logo se estendeu pelo país. Desde 1999, essa produtora é representante oficial 

brasileira na International Freecard Alliance, organização que atua na regulação e 

divulgação das empresas de mídias e que também é responsável pelo International 

Freecard Awards, evento que premia as melhores e criativas produções de Postais 

Publicitários entre os países associados.  

Desse modo a International Freecard Alliance, estabelece as convenções que  

regulam a produção e circulação dos CPPs, como, por exemplo, o estabelecimento  

de  categorias  que  enquadram  o  tipo  de  publicidade  veiculada  nos  freecards:  
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alimentos  e  bebidas,  saúde  e  cosméticos,  automotivo  &  eletrodomésticos, 

serviços social & sem fins lucrativos, serviços etc. (cf. figuras 40 a 44)57.  
 
 
Categoria alimentos e bebidas  

Categoria saúde e cosméticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: frente do CPP “Faça o verão”.  
Empresa Blanche. Cliente: Coca-cola  

 

Categoria  serviços  social  &  sem  fins 
lucrativos 

 
 

Figura 40:  frente  do  CPP “Tente  o  Corpo”. 
Empresa: 
Cart Com. Cliente: Roche 
 
 
 
 
 

Categoria Serviços 

Figura 43: frente do CPP "Eu amo nicotina. 
Empresa: Edgar Medien. Cliente: Mindzone - 
Campanha contra o tabagismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57  São   Postais   Publicitários   ganhadores   do   International   Freecard   Awards   2004   nas   respectivas   categorias   estabelecidas   
pela  organização.   Fonte:  http://www.freecardalliance.com/    

 
 

Figura 41: frente do CPP: “Respeitando a  
juventude”.  
Empresa: Boomerang Bélgica. Cliente: DEXIA.  
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Categoria automotivos & eletrodomésticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44: frente do CPP "Devore-me".  
Empresa: Cliente: Citroen.  

Considerando a opinião das produtoras e dos consumidores58, as grandes 

características  do  CPP  é  ser  uma  mídia  atraente,  não  invasiva,  criativa  e 

surpreendente.  Expostos  em  display,  podem  ser  recolhidos  gratuitamente59,  nos 

locais  frequentados  por  um  público  das  classes  A  e  B60,  como,  por  exemplo, 

restaurantes, boates, teatros, museus etc.  

Para a Pop Cards o publico alvo possui “estilo de vida próprio e não é aberto  

a qualquer apelo. Ele é urbano, cosmopolita, antenado com as novidades e lançador  

de tendências”. Os Postais Publicitários promovem a relação direta entre produto e  

público-alvo.  Eles  estão  presentes  nos  pontos  de  lazer,  isto  é,  estão  junto  do  

consumidor  nos  momentos  de  entretenimento  e  diversão.  Já  na  concepção  da  

produtora Jokerman, os CPPs “[...] combinam o charme do cartão tradicional a uma  

mídia moderna de alto impacto, índice mínimo de dispersão e circulação constante”.  

Isso posto, podemos arriscar nossa própria descrição para o gênero: Gênero  

constituído por textos multimodais de impacto, utilizando uma imensa variedade  

imagética, veiculado no suporte de papelão, cujos tamanhos e formas podem variar,  

mas quase sempre tem formato retangular. Nele, uma face traz uma imagem, ou  

produção gráfica, dependo do trabalho do Design; na outra face, geralmente vem as  

demais informações sobre o produto ou serviço que divide espaço com as marcas  

da Tradição Discursiva dos gêneros postais.   Sua função comunicativa é veicular  

publicidade,  mas  pode  atender  a  outros  propósitos  comunicativos,  como,  por  
 
 
58 Colhidas  nos  Blogs,  nos  sites  e  nas  comunidades  de  colecionadores  (cf.  anexos  A  e  B)    
59 Um  dos  diferenciais  entre  Cartão  Postal  e  Postal  Publicitário  é  o   fato  do  segundo  ser  distribuído  gratuitamente,  enquanto  o  
primeiro  é  vendido  nas  agências  de  correios  ou  em  bancas  de  revistas  etc.   
60 Segundo  o   IBGE,  2009,  as  classes  A  e  B  são  consideradas  a  elite  brasileira,  são  grupos  de   família  composta  por  grupos  
familiares  com  renda  superior  a  R$  4.559.  IBGE,2009.   
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exemplo,  servir  de  lembrança  de  um  momento  ou  lugar  marcante,  como  

comunicação interpessoal, como objeto de colecionismo. As marcas postais não só 

ajudam o reconhecimento e a nomeação desse gênero, como também possibilitam 

sua portabilidade pela instituição dos Correios.  

No  próximo  tópico  abordamos  o  funcionamento  da  esfera  discursiva 

publicitária.  
 

4.1.1   O mundo criado pela publicidade: jogo entre Ethos x anti-ethos  
 

Na  esfera  publicitária,  como  verifica  Dell’Isola  (  2007),  os  membros  da  

comunidade profissional exploram os valores genéricos  (TDs) já estabelecidos e 

reconhecidos     para criar novos “construtos genéricos”, mesclados ou misturados, 

que permitam uma maior eficiência para alcançar seus objetivos comunicativos.  

Sendo  assim,  eles  podem  ser  considerados  signos  que  a  publicidade  usa  para 

convencer o consumidor. Reflete Charaudeau (2009, p.16) que  
 
 
[...]  trata-se  da  maneira  pela  qual  os  indivíduos  regulam  as  trocas  
sociais,  constroem  as  representações  dos  valores  que  subjazem  a  
suas  práticas,  criando  e  manipulando  signos  e,  por  conseguinte,  
produzindo sentido. Não deixa de ser paradoxal que no final das contas,  
que seja essa lógica que governe as demais. O estudo do sentido social  
através do funcionamento dos signos é complexo, pois o sentido “põe em  
jogo a mistura, a pluralidade, o fato de que vivemos em muitas esferas ao  
mesmo tempo, de circulamos de uma esfera para outra”61.  

Tal manipulação dos signos é estrategicamente eficiente para que o discurso 

publicitário materialize seus propósitos nos mais variados textos distribuídos em 

diversas mídias, sempre de forma adequada. Daí a importância de saber qual é o 

envolvimento do consumidor potencial com os meios, quais são suas aspirações, 

quais são suas crenças, quais são seus valores etc., assim poderá atingi-lo através 

dos estímulos que cada meio possa lhe provocar.  

Segundo  Baronas  (2003),  o  discurso  como  objeto  simbólico  não  é  uma 

etiqueta que representa um objeto específico, pois ao criar seus signos, cria também 

diferentes leituras da realidade, cujos sentidos precisam ser validados com aquilo 

que  se  apresenta  no  mundo  concreto,  já  que  a  interpretação  não  preexiste  à 

significação (BARONAS, 2003, p. 83)  
 
 
 
 
61 Citado  pelo  autor  de  Judith  Schangler,  filósofa,  Le  Monde,  30  de  abril  de  1996.   
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Essas construções de realidade, na verdade são refrações do mundo real  

que precisam ser interpretadas pelo interlocutor/consumidor, pois essa é a condição 

necessária  para  que  o  discursivo  publicitário  alcance  seu  objetivo:  fazer  o 

consumidor consumir. Sendo assim, o texto publicitário é  
 
 
[...] uma fonte informativa com "função de agilizador do consumo" (...). Suas  
duas funções são, portanto, conotativa e referencial. Intenção conotativa  
porque objetiva constantemente controlar o comportamento do consumidor  
ou  receptor  da  mensagem,  fazendo  com  que  ele  assimile  as  idéias  
divulgadas ou consuma o produto/serviço propagado. Intenção referencial  
porque sempre informa o receptor da mensagem sobre um produto, (…).  
Mas, além da função referencial e conotativa, é muito freqüente, nos  
anúncios, a função poética, não com a intenção de emocionar o leitor,  
mas para despertar a atenção do usuário por meio de uma linguagem  
não convencional, que recorre às figuras de retórica, como elemento  
surpresa. [...]. (Gonzales, 2000, p. 22-23). (destaque nosso)  

 

A função poética pode ser estendida para além das figuras retóricas que 

constituem o material textual, pois o elemento surpresa pode ser o próprio produto62, ou 

seja, o próprio meio, como é o caso do Cartão Postal Publicitário.  

Os  sentidos  para  os  objetos  simbólicos,  incluindo  o  gênero  textual,  por  

exemplo, são construídos nas relações sociais contraditórias e conflituosas podendo  

gerar,  inclusive,  mal  entendidos,  como  por  exemplo,  o  caso  de  um  enunciado  

dirigido ao destinatário errado ou proferido no momento inadequado, ou qualquer  

desvio às leis do discurso (falar fora do assunto, não dar informações solicitadas,  

usar um gênero textual inadequado, etc.). Tais ocorrências significam a exposição  

das  faces63  do  locutor,  posto  que  o  mundo  social  é  uma  encenação  onde  os  

indivíduos representam vários papéis. Por isso, toda comunicação sempre envolverá  

no mínimo dois sujeitos, na qual cada interlocutor possui duas faces, uma positiva e  

outra  negativa,  estando  sempre  em  jogo,  portanto,  no  mínino  quatro  faces  

(MAINGUENEAU, 2002).  

Tendo isso em vista, a face negativa corresponde “ao ‘território’ de cada um,  

seu  corpo,  sua  intimidade,  ou  seja,  a  tudo  aquilo  que  não  pode  ser  revelado  

socialmente, o que poderia causar o não prestígio do enunciador. Já a face positiva  

refere-se à “fachada social” (2002, p. 38), à própria imagem positiva apresentada ao  
 
 
 
62 Produto  aqui  tem  dada  pela  semiótica  do  Design,  vista  no  tópico  do  capitulo  1,  o“  [...]resultado  de  um  projeto  de  design,  seja  ele  
um   objeto   de   uso,   máquina,   mobiliário,   jóia,   seja   uma   peça   de   comunicação   visual,   material   impresso,   página   de   internet,  
embalagem.   
63  Teoria  desenvolvida,  principalmente  por  P.  Brown  e   S.   Levinson,   inspirados  nos   trabalhos  de  Goffman   (   apud.  
MAINGUENEAU,  2002,  p.  38)   
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outro da comunicação buscando uma valorização. De acordo com Maingueneau 

(2002, p. 38):  
 
 
 
 
 
Todo ato de enunciação pode constituir uma ameaça para uma ou várias 
dessas  faces:  dar  uma  ordem  valoriza  a  face  positiva  do  locutor, 
desvalorizando  a  do  interlocutor;  dirigira  a  palavra  a  um  desconhecido 
ameaça a face negativa do destinatário (é uma intrusão no seu território), 
mas também a face positiva do locutor (que pode ser visto como sendo 
excessivamente desinibido). (ênfase nossa)  

O jogo enunciativo no discurso publicitário implica a preservação das faces, já 

que a enunciação é por natureza ameaçada pela exposição das faces negativas ou do 

emissor ou do receptador.   A face positiva implica o processo de construção do  Ethos  

(SILVA,  2009),  que  segundo  Maingueneau  (2008)  é  uma  noção  que permite  

refletir  sobre  o  processo  que  envolve  a  adesão  dos  sujeitos  a  um 

determinado posicionamento, pois ele “é particularmente evidente quando se trata de 

discursos como a publicidade, a filosofia, a política etc. [...] que devem ganhar um 

público que está no direito de ignorá-los ou de recusá-los” (p.64). A noção de Ethos, 

trabalhada pelo autor, remete à noção de fiador que através de um “tom” comprova 

aquilo que é anunciado (de forma oral, de forma escrita ou multimodal). Quanto a 

isso, afirma Maingueneau (2008, p. 64):  
 
 
A instância subjetiva que se manifesta por meio do discurso não pode ser  
concebida como um estatuto, mas como uma “voz”, associada a um “corpo  
enunciante” historicamente especificado.  [...] uma  “vocalidade” específica  
que permite relacioná-la a uma caracterização do corpo do enunciador (e  
não, bem entendido, ao corpo do locutor extra discursivo) [...].  

 

Nessa perspectiva do autor, o ethos ganha uma concepção “mais encarnada”,  

pois se relaciona com toda a dimensão verbal e todo o conjunto de marcas físicas e  

psíquicas associadas ao “fiador” através das representações coletivas. Dessa forma,  

o fiador recebe um “caráter” (conjunto de traços psicológicos) e uma “corporalidade”  

(compleição física e a forma de vestir). Para o autor, o ethos é o resultado de  

determinada ocupação social, implica uma forma de mover-se no mundo exigindo do  

corpo determinado comportamento (cf. figura 45). Cabe ao destinatário identificá-lo  

“apoiando-se no conjunto de representações sociais, avaliadas positivamente ou  
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negativamente,  de  estereótipos,  que  a  enunciação  contribui  para  reforçar  ou 

transformar” (p. 65).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45: frente e verso do postal publicitário. PUC Minas. Fonte: Pops Cards.  

Utilizando-se de várias linguagens e elementos de sedução e de persuasão, o  

discurso publicitário tenta atrair o receptor /consumidor para o mundo ético do qual o 

fiador participa. Esclarece Maingueneau (2008, p. 65):  
 
 
 

Esse  “mundo  ético”,  ativado  pela  leitura,  é  estereótipo  cultural  que  
subsume determinado número de situações estereotípicas associadas a  
comportamento. A publicidade contemporânea apóia-se maciçamente em 
tais estereótipos (mundo ético dos executivos, dos esnobes, das estrelas 
de cinema, etc.) [...].  

 

Na publicidade do CPP da PUC Minas (fig. 45), podemos dizer que a imagem  

do fiador representa o ethos positivo daqueles que pertencem ao mundo ético dos  

universitários, que pertencem ao mundo acadêmico dos intelectualizados, de forma  

que o destinatário/ leitor pode pertencer a esse mundo ético, estudando na PUC  

Minas.  

A incorporação64 desse destinatário transcende a simples identificação a uma  

personagem fiadora, mas o leva à incorporação da imagem lançada como verdade.  

Conseguir a adesão do consumidor ao mundo ético que foi criado é o resultado  

esperado pela publicidade, pois todo texto publicitário visa a eficácia discursiva, de  

forma que mostra de maneira exagerada e redundante aquilo que provavelmente  

constitui a tentativa de toda formação discursiva, convencer atestando o que é dito  
 
 
 
64  Termo   utilizado   por  Maingueneau   (2008)   para   designar   a  maneira    certa   pela   qual   o   destinatário   se   apropria   
do  ethos.   
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na própria enunciação, permitindo, de tal modo, a identificação com uma certa 

determinação do corpo (MAINGUENEAU,1997, p. 49)  

Todavia, ao falar do Ethos, face positiva, não se pode esquecer o anti- 

ethos, face negativa, dado ao fato de serem inseparáveis (MAINGUENEAU, 1997).  

No discurso publicitário, de acordo com a situação, o anti-ethos pode ser aludido  

apenas para enaltecer e reforçar o Ethos (cf. figura 46). Essa estratégia serve para  

chamar  o  destinatário/consumidor  sobre  a  imagem  negativa,  a  qual  não  deverá  

aderir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46: frente e verso do CPP com publicidade da FACIPE. Fonte: Mica Cards.  

 

Notem nessa publicidade que a mensagem trabalha o anti-ethos, pois    a 

intenção é causar repulsa, é levar o destinatário a não querer fazer parte desse 

mundo dos desqualificados profissionalmente, que por isso aceitam qualquer tipo de 

serviço. Caso não queira aderir à imagem desse fiador, a saída será a FACIPE, 

informação  que  se  encontra  no  verso  do  CPP:  “A  FACIPE  prepara  você  para 

melhores oportunidades”. É nesse jogo de significados que a publicidade procura de 

forma divertida seduzir o destinatário.  

É  interessante  mostrar  que  nessa  publicidade  a  imagem  do  fiador  é 

constituída por desenho animado, justamente para não representar nenhum sujeito 

específico, já que a imagem poderia ser vinculada a um estereótipo social. Enquanto 

que no primeiro caso, (cf. figura 45), o fiador é pessoa “real”, podendo ser qualquer 

um, já que não é identificado fisicamente. O trabalho com as imagens produz um 

efeito  significativo  para  a  proteção  das  faces,  tanto  do  produtor  quanto  do 

destinatário,  pois  não  trabalha  com  estereótipos  explícitos,  de  forma  que  a 

mensagem não viola a intimidade de nenhum dos participantes.  
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É interessante notar que na construção do Ethos, o anti-ethos poderá ser  

escondido,  mascarado,  camuflado,  pois  em  determinada  situação  sua  revelação 

poderá destruir a imagem positiva do fiador (SILVA, 2009) prejudicando a relação de 

proximidade com o receptor. Isso ocorre, por exemplo, com publicidades de bebidas, (cf. 

figura 47).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: frente e verso do CPP com publicidade da cachaça Pitu65. Fonte: Mica Cards.  

 

Cabe  observar,  que  o  conselho  dado  através  do  enunciado  Beba  com  

Moderação  (destacado no canto superior direito na frente do CPP) faz uma sutil  

referência  ao  anti-ethos,  sem  necessariamente  expô-lo.  Entre  o  conselho  e  as  

consequências que a bebida traz, há uma lacuna, preenchida apenas pelo silêncio.  

No  sentido  dado  por  Orlandi  (2007,  p.26),  falar  também  pode  significar  

silenciar, uma vez que pode haver significação no silêncio, cuja linguagem serve  

para ocultá-lo, estabilizando “o movimento dos sentidos”.   A nosso ver, os conselhos  

dados pelo discurso publicitário, como o dessa publicidade, funcionam como uma  

“língua-de-espuma” (ORLANDI, 2007, p. 26), ou seja, um enunciado que é vazio de  

sentidos, ou que pelo menos não exprime o sentido real, pois se trata de  
 
 
[...] uma língua em que os sentidos batem forte mas não se expandem, em  
que não há ressonâncias, não há desdobramentos. Na língua-de-espuma  
os sentidos se calam. Eles são absorvidos e não produzem repercussões.  
Se, de um lado, não se comprometem com nenhuma “realidade”, e de  
outro, impedem que vários sentidos se coloquem para essa mesma  
“realidade”. (p. 99) (destaque nosso)  
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De fato, não revelar a totalidade da realidade é uma estratégia do discurso  

publicitário, favorecendo o processo de proteção das faces, tanto a do enunciador 

quanto a do destinatário/consumidor. Segundo De Plas e Verdier (1979, 32, apud 

CARVALHO,  1996), o processo realizado pela publicidade pode ser dividido em 

cinco etapas:  

1. Impacto   fisiológico -   escolha   do   meio,   do   lugar,   visibilidade, 

legitimidade, audibilidade. 

2. Impacto psicológico  - efeito surpresa, despertar do interesse, riso e 

agrado. 

3. Manutenção da atenção - reação mnemônica e criação de ambiente 

otimista. 

4. Convencimento -   desenvolvimento   da   argumentação   e   da 

credibilidade.  

5.  Determinação de compra - fim último da mensagem, que busca manter  

a clientela por meio da convicção (persuasão) ou da simpatia (sedução).  

 

Esse processo também envolve, naturalmente, a escolha de uma mídia adequada à 

proposta do produtor.  
 
 
4.1.2 Publicidade e mídias  

Pensar  em  mensagem  publicitária  nos  remete  a  pensar  em  mídia,  pois  

vivemos  “uma explosão de mídias, em busca de impactar e relacionar-se com o  

público,  de  modo  a  provocar  relevância  da  mensagem  junto  ao  consumidor”  

(MASSARANTE,  2001,  p.  5).  Hoje,  tudo  pode  virar  mídia66  para  a  publicidade:  

telefone, ônibus, paradas de ônibus, painéis em metrô, banheiros, a internet, são  

exemplos bem atuais. Esse é o caso ilustrado a seguir (figuras 48 e 49).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 Mídia  aqui  não  se  confunde  com  suporte  do  gênero,  pois  seu  sentido  é  tomado  conforme  aquele  dado  por  Debray,   
citado  no  capitulo  2.   
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Figura 48: publicidade de fermento para  bolo, 
cuja  mídia é a fachada de 

um prédio. Fonte: 
http://lafora.com.br/category/pp/ 

Figura49: mídia de banheiro com 
propaganda contra desperdício de água. 

Fonte: 
http://ideavertising.blogspot.com/200611/ba  

 

Podemos  notar  que  a  própria  imagem  é  a  mensagem  e  não  uma  mera  

ilustração de um texto verbal. De acordo com Massarante (2001, p.16), “o conteúdo  

é  fundamentalmente  o  que  está  sendo  expresso,  e  o  caráter  da  informação,  a  

mensagem”.  Essa  mensagem  pode  funcionar  para  contar,  expressar,  explorar,  

dirigir, inspirar ou afetar, porém seu objetivo real é sempre levar a uma ação que  

pode ser de consumo ou de mudança de atitude. Assim, o significado é construído  

tanto pelo “olho do observador quanto no talento do criador” (DONDIS, 1997, p.131),  

pois toda comunicação exige um contrato de comunicação para que a compreensão  

aconteça.  

Nessas mídias, é interessante observar seu poder de impacto prendendo a  

atenção do observador através do inusitado, de modo que, pelo menos alguns dos  

passos  apontados  acima,  foram  atendidos  perfeitamente:  o  impacto  fisiológico  

(através do meio, a mídia); o impacto psicológico (efeito surpresa); a manutenção da  

atenção (no prédio pela imponência do ‘bolo’;   na pia, porque não tem como lavar as  

mãos sem prestar atenção na mensagem); o convencimento (pelo menos no caso  

da pia, o argumento é o próprio uso da água ao lavar as mãos -Usamos   mais do  

que o necessário?  

Produzir o inusitado é objetivo de todo projeto publicitário, por isso que a 

transgressão de padrões textuais (FIX, 2000) se constitui uma estratégia para inovar e 

chamar a atenção muito eficiente.  
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4.1.3 Transgressão e violação na publicidade  
 

A  intertextualidade  entre  os  gêneros  textuais,  as  formas  textuais,  as 

linguagens, o suporte etc., se constituem a base da nossa discussão sobre a criação do 

CPP, já que o processo da Transmutação Genérica se inicia a partir da mistura de 

diferentes textos, gêneros.  

De acordo com Fix (2000), os gêneros funcionam como uma compreensão  

ordenadora  do  mundo,  porém  alguma  violação  significativa  dessa  ordem  pode  

provocar a dissolução ou violação de cânone ou uma transgressão de padrões. Tais  

termos mantêm uma relação de oposição a outros termos da Linguística, como por  

exemplo: regra x transgressão, padrão x mistura de padrões, norma x desvio da  

norma,  convencionalização.  Como  reconhece  a  própria  autora (2000,  p.2),  as  

palavras transgressão e violação já sinalizam que estamos falando de alguma coisa 

intencionada, ou seja, um produto da vontade.  Transgredir padrões, segundo Fix 

(2000),  é  um  fenômeno  pós-moderno,  logo  bastante  explorado  pela  publicidade 

contemporânea.  

Levando isso em conta, é importante lançar um olhar sobre os novos gêneros, 

diferente  do  olhar  lançado  aos  textos  como  estrutura  convencional.  Sobre  isso, 

alerta a autora (2000, p.11):  
 
 
No âmbito de um conceito de estilo relacionado com atividade e o efeito (SANDIG,  
1986;  FIX, 1996),  deveria  ser  natural  dar  atenção  à  semiose  dos  textos,  aos  
processos sígnicos, à recepção do complexo de signos que compõem o texto. Se  
certas formas textuais se distinguem, então, pela dissolução do cânone, é  
possível pressupor um tipo específico de semiose que embora provocada 
pela  
violação  de  uma  regra_  tem  que  ter  sua  origem  na  intenção  do  produtor. 
(ênfase nossa)  

 

Contudo, uma nova semiose, uma nova forma de significação transgredindo  

as regras dos gêneros, só se torna realmente “um processo sígnico diante do pano  

de fundo da padronização sempre subentendida” (FIX, 2000, p. 10). Tomando como  

ilustração o CPP, percebemos que ele só se constitui um signo quando chama  

atenção  para  si  mesmo  enquanto  representação  de  outra  Tradição  Discursiva  

canônica, ou seja, diante do pano de fundo da padronização e das ações tipificadas,  

(figura 50).  



 
 

135  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50: frente e verso do postal publicitário auto-promcional. Fonte: Bee Mídia.  

 

 

Em outras palavras, o CPP mantém uma relação sígnica com o outro gênero, ou 

seja, com o Cartão Postal, pois  “todos os gêneros hoje existentes são variações 

estabilizadas  e  especializações  de  gêneros  prévios  que,  em  parte,  estão 

sobrevivendo e, em parte, estão extintos”  (LEMKE,  1994, p.  11). Nessa fusão67 

(Transmutação), o limite entre um e outro é bastante sutil, pois o  
 
 
[...] encanto da transgressão das fronteiras baseia-se, justamente, no  
conhecimento da existência dessas fronteiras. Somente diante desse  
pano  de  fundo,  é  possível  que  a  transgressão  dos  limites  receba  
valor  
estilístico e assuma o caráter de um signo. (FIX 2002, p. 10) (ênfase 
nossa)  

 
67 Nesse  caso  especifico,  o  sentido  de   fusão  é  parecido  com  a  combinação  de  dois  ou  mais  elementos  em  contato  no  
interior  de  uma  palavra,  ou  entre  palavras,  o  que  torna  difícil  a  análise  dos  elementos  fundidos  [A  aglutinação  é  esp.  um  caso  
de  fusão  tão  íntima  que,  em  algumas  ocorrências,  somente  a  análise  histórica  pode  chegar  aos  elementos  que  entraram  
na  composição  da  palavra.  No  sentido  figurado:  união  íntima  resultante  de  combinação  ou  interpenetração  de  seres  e  coisas;  
aliança,  interpenetração,  pacto,  reunião  (DICIONÁRIO  ELETRÔNICO  HOUAISS)    
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Desse modo, usando as palavras de Fix (2000), a sedução do CPP é efeito de 

sua semiose especial, de uma semiose do estranhamento que está ligado ao fato do 

Postal Publicitário burlar o texto já convencionalizado.  

O CPP é o resultado da dissolução de um cânone, tornando-se um ambiente 

livre  para  exploração  de  vários  sistemas  sígnicos  (uma  semiose  desordenada68) 

capaz de despertar e reter a atenção e o olhar do leitor para esse texto maior 

tempo possível. Conforme Fix (2002, p.12):  
 
 
Sempre quando os signos são desatrelados da “arquitetura ordenada das  
relações  convencionais”  e “quando  estabelecem  novas  e  inesperadas  
relações”  (ASSMAN,  1988, p.238). Cada rompimento pode provocar uma 
semiose desordenada. Uma nova percepção pode ser obtida por uma 
relação extraordinária entre tipo (type) e exemplo (token), ou melhor, 
pelo jogo do padrão.  

 

Tome-se, como exemplo, desse jogo de padrão, referido por Fix, o CPP com 

publicidade  do  desodorante  Axe  em  parceria  com  a  revista  Playboy®,  cuja 

campanha apresentou, além de outros, uma coleção de dez CPPs com fotos de 

modelos sensuais. Ao usuário caberia votar na garota que desejava ver em um 

ensaio fotográfico na revista, e para isso bastava acessar o site ou enviar o CPP (cf. 

figura 51). Nesse caso, o observador/consumidor bem poderia quebrar as regras e 

votar em todas, afinal de contas é essa a proposta do gênero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: postais Publicitários da campanha do desodorante Axe. Fonte: Bee Media.  
 
 
 
 
 
68 É  preciso  desordenar  para  reestruturar  o  conhecimento  daquilo  que  é  observado  (no  caso  a  dissolução  do  cânone  Postal).  Em  
seguida  equilibrar  e  tornar  conhecido  o  que  estava  bloqueado  pela  materialidade  do  novo  gênero.    
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Notemos  que  a  nova  percepção  provoca  no  observador  (pelo  menos  

deseja provocar) um certo encantamento, uma certa sensação de prazer desprovido de 

razão  (cf. figuras  51,  52    e  53), isso faz parte do contrato de comunicação 

estabelecido através do novo gênero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52: detalhes da frente do CPP da série  
Samurais. Fonte: Bee Media Postais Figura 53: detalhes do CPP da série personagens 
Publicitários de Mangás. Fonte Bee Media Postais 

P  bli itá i  

O CPP, apesar de encantar pelo jogo sedutor entre transgressão e regras, é  

uma publicidade, logo o produto anunciado tende a não se perder. Haja vista, no  

capitalismo  nada  acontecer  por  pura  fruição,  o  indivíduo  ao  se  envolver  

emocionalmente com o CPP, consequentemente acaba se engajando no projeto do  

anunciante.  

O Cartão Postal Publicitário, portanto, é fruto de uma manipulação intencional 

que  envolve  padrões  textuais  de  duas  esferas  diferentes,  cujo  processo, 

acreditamos, ocorreu através da uma Transmutação Provocada.  
 
 
4.2   Cartão Postal Publicitário: um caso de Transmutação Provocada  
 

Já enfatizamos que, a nosso ver, só ocorre Transmutação Genérica quando há a  

transformação de um gênero em outro.   Esse novo gênero é reconhecido, nomeado  

e usado pela comunidade profissional disciplinar, passando em seguida para toda a  
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comunidade de língua e cultura. Sobre isso, retomamos a citação de Bhatia 

(2009, p. 180), que postula:  
 
 
Somente  os  membros  da  comunidade  especializada  que  adquiriram  o 
direito  de  apropriar-se  das  formas  dos  gêneros  tem  o  poder  tanto  de 
construir, interpretar e usar os recursos genéricos como de explorá-los na 
criação de novas formas, misturar padrões de gêneros e também controlar as 
respostas dos que estão fora da comunidade.  
[...] o poder de usar, interpretar, explorar e inovar formas genéricas é 
uma função do conhecimento genérico a que somente têm acesso os 
membros legitimados das comunidades disciplinares69.  

Esse poder foi usado para criar o Cartão Postal Turístico  (como vimos no 

capitulo  2) e certamente também ocorreu com    a criação do CPP. No caso da 

comunidade publicitária, os profissionais autorizados são os publicitários, designers 

que  respondem  pelas  inovações  e  transformações  genéricas.  E  foram  eles  que 

provocaram a Transmutação Genérica entre os dois gêneros.  

Contudo,   antes   de   explicarmos   o   funcionamento   da   Transmutação  

Provocada, tendo em vista o fato de ela ter ocorrido entre o cartão-postal e um  

gênero da esfera discursiva publicitária se faz necessário fazer algumas distinções  

entre os gêneros da colônia de gêneros promocionais publicitários à qual pertence o  

CPP.  

 

4.2.1 O Cartão Postal Publicitário no universo da constelação de gêneros do 

discurso promocional  

 

Bhatia (2009), ao considerar o âmbito do discurso promocional, compreende 

que os gêneros textuais promocionais se constituem uma constelação de gêneros 

intimamente relacionados e dotados do mesmo propósito comunicativo de promover 

algo. Assim, para o autor (p. 165), do discurso promocional (o nível mais alto da 

generalização),  fazem  parte  gêneros  como:  propagandas,  cartas  promocionais, 

inscrições  para  emprego,  sinopses  de  livros,  panfletos  comerciais,  panfletos 

turísticos, por exemplo.  

Conforme  o  autor (p. 165)  pode-se  chegar  a  um  nível  mais  baixo  de 

categorização  para  observar  cada  um  desses  gêneros,  como  por  exemplo,  os 

anúncios (publicidades,   propagandas),   diferenciando   suas   realizações   mais 
 
 
69 Ênfase  nossa.   



 
 

139  

específicas, de modo que teremos, por exemplo, anúncios impressos, anúncios  

televisivos e radiofônicos etc. Mas, nesse estágio, ainda não é possível discerni-los 

em termos de propósitos comunicativos, apenas em relação ao meio de realização.  

 Tendo isso em vista, é preciso considerar um nível mais baixo que esse, como,  

por exemplo, os anúncios impressos (onde se enquadra nosso objeto):  
 
 
[...]  é  possível  considerá-los  em  termos  de  categorias  como  anúncios  
diretos,  anúncios,  com  associação  de  figuras  e  legendas,  anúncios  
baseados  em  imagem,  testemunhos,  falsos  gêneros,  etc.  (KATHPALIA,  
1992).  Seja qual for a subcategoria, esses anúncios servem ao mesmo  
conjunto  de  propósitos  comunicativos,  embora  a  maioria  deles  utilize  
estratégias diferentes para promover o produto ou serviço.  (pp. 165-166)  

 

Diante  disso,  os  gêneros  textuais  podem  ser  identificados  pelos  seus  

propósitos  comunicativos,  porém “esses  propósitos  comunicativos  podem  ser  

caracterizados em diferentes níveis de generalização”. Neles pode ser observada 

uma  combinação  de  processos  retóricos  que  “também  podem  ser  considerados 

como valores genéricos primários” (BHATIA, 2009, p. 165).  

Tais  gêneros  apesar  de  serem  similar  em  relação  à  forma,  ao  uso  de  

elementos multissemióticos, “estímulos visuais” e ao tipo de suporte, compartilhando  

o mesmo propósito comunicativo a promoção de produtos, serviços etc., podem  

apresentar significativas diferenças. Segundo Bhatia, (2009), essas diferenças, em  

relação  aos  outros  gêneros  da  constelação (embora  que  sejam  sutis  em  sua  

realização),  sinalizam  gêneros  diferentes,  implicando,  por  sua  vez,  diferenças 

significativas nos propósitos comunicativos (p. 166).  

Neste  momento,  nosso  propósito  é  justamente  destacar,  no  âmbito  da 

colônia, detalhes que diferenciem o Cartão Postal Publicitário do Cartão Publicitário, 

tomando como critério os gêneros promocionais publicitários impressos em formato de  

cartão,  mais  ou  menos  com  o  mesmo  tamanho  e  estilo  do  Postal.  Assim, 

seguimos a orientação de Bhatia (2002, p. 16) que diz:  
 
 
À medida que nos movemos do nível mais alto aos níveis mais baixos de  
generalização,  precisamos  definir  o  propósito  comunicativo  em  uma  
crescente   ordem   de   especificidade  e   detalhamento,   se  desejamos  
realmente  distingui-los  como  gêneros  ou  subgêneros.  [...]  o  analista  de  
gêneros  pode  enfocar  tanto  as  semelhanças  como  as  diferenças  entre  
vários membros da colônia de gêneros de uma colônia de gêneros. Se o  
interesse é enfocar as sutilezas do gênero, ele ou ela terá que definir  
os propósitos comunicativos em um nível propriamente mais baixo de  
especificidade [...]. (destaque nosso)  
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Desse  modo,  podemos  observar  que  o  Cartão  Publicitário  é  um  gênero 

impresso, cujo suporte é um cartão de cartolina, papelão, etc., de forma retangular, 

mas que pode ter diferentes facas de cortes  (cf. figura  54 e  55). Nele, a frente 

geralmente traz uma imagem ou outra semiose de impacto, e o verso, as demais 

informações sobre o produto ou serviço que promove.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  54:  frente  e  verso  do  Cartão  Publicitário “Deslocamentos”.  Fonte:  Mica  Cartões 
Publicitários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55: Frente e verso do Cartão Publicitário com faca de corte especial, no formato do livro 
divulgado.  Faca  de  corte  diferenciada  no  formato  de  livro.  Fonte:  Jokerman  Postais 
Publicitários.  
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Quanto ao Cartão Postal Publicitário, apresentado a seguir (cf. figura 56),  

seguindo a mesma lógica, pode ser definido quase da mesma forma do Cartão  

Publicitário, porém não completamente, ou seja, é um gênero impresso, cujo suporte  

é um cartão de cartolina, papelão, etc. de forma retangular, que também pode ter  

diferentes facas. Nele, na frente, traz imagens de impacto, e no verso as demais  

informações sobre o produto ou serviço que está promovendo mais as marcas  

genéricas   do   Cartão   Postal (gênero   da   comunicação   interpessoal   da  

correspondência postal).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56:   Cartão Postal Publicitário . Fonte: Mica Postais Publicitários.  

 

Observe  como  são  sutis  as  diferenças  entre  os  dois  gêneros,  já  que 

apresentam muito mais semelhanças. Entre as já citadas, incluímos a forma de 

interação com o suporte70, o uso da linguagem própria do discurso promocional, o 

uso de recursos multissemióticos etc.  

Todavia,  as  sutis  diferenças  os  tornam  gêneros  distintos,  interferindo  não 

apenas na sua forma material, mas principalmente, no propósito comunicativo, pois 

são marcas que os individualizam no âmbito da colônia de gêneros promocionais, 

indicando se tratar de gêneros diferentes.  

Assim  sendo,  é  interessante  enfatizar  que  a  noção  de  repropósito 

comunicativo de Swales  (2004, apud BIASI-RODRIGUES,  2009, p.  29) mostra-se 

muito útil na análise desses gêneros, que apesar de pertencerem à mesma colônia, 

possuem diferenças que interferem no seu propósito comunicativo.  
 
 
70 Visto  no  capitulo  1,  desta  dissertação.   
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De  acordo  com  Swales,  nada  melhor  do  que  a  própria  comunidade  

profissional disciplinar para (re) conhecer os gêneros. Observemos os enunciados  

dos quadros destacados ao lado de cada cartão, reproduzidos abaixo (figuras 57 e  

58):  
 
 
 
 
 

Figura57: logomarca com o nome 
do gênero textual "Cartão 

Publicitário”. Fonte: Mica Cards. 
Figura 58: logomarca com o nome do 

 

De acordo com Bhatia (2009, p. 167), devemos encarar esses gêneros “[...]  

como resultado das práticas discursivas convencionadas e institucionalizadas” pelos  

membros profissionais e experientes dessa comunidade discursiva disciplinar.  

Esclarecidos as diferenças entre os gêneros, passemos, finalmente, à nossa 

concepção de Transmutação Genérica Provocada.  
 
 
4.3 Transmutação Genérica Provocada: o que é e como ocorre?  
 

 

Como  foi  abordado  no  capitulo  2,    para  Zavam  (2009)  o  fenômeno  da  

Transmutação genérica de Bakhtin (2000) pode ser desdobrado em dois planos:   o  

da Transmutação Criadora e o da Transmutação Inovadora, ao qual correspondem  

duas operações   -Transmutação intergenérica e Transmutação intragenérica.  

A  nosso  ver,  dentre  as  categorias  apresentadas  pela  autora,  apenas  o 

processo  de  Transmutação  Criadora  corresponde  de  fato  ao  fenômeno  da 

Transmutação Genérica, haja vista resultar em um novo construto genérico. Por 

esse motivo, consideramos desnecessária a especificação “Criadora”, já que, como foi  

comprovado  no  início  da  segunda  seção  do  capitulo  2,  Transmutar  algo  é 

transformá-lo em um novo elemento.  

Isso posto, retomamos a definição do termo Transmutação do Houaiss para em 

seguida explicar o que é uma Transmutação Provocada.  

Assim, Transmutação corresponde a:  
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Substantivo feminino  

1 ato ou efeito de transmutar(-se); transmudação, transmudamento 

2 Rubrica: física nuclear. Qualquer reação nuclear que transforme um 
nuclídeo em outro;  
 
3  Rubrica: genética. formação de uma nova espécie através do  
acúmulo progressivo de mutações na espécie original  

 

 

Apesar  de  a  Transmutação  ocorrer  de  forma  espontânea  na  natureza, 

segundo  os  estudos  da  Física,  a  Transmutação  também  pode  ser  provocada 

articificialmente. De acordo com   Serra (2002),   a Transmutação passa a ser um 

fenômeno físico no início do século XX. Esse fato tem haver com o ramo da física -a 

radiotividade- nascida   no fim do século XIX que revolucionou a Física do século 

XX. A radiotividade originou a microfísica, uma nova área na Física, que de acordo 

com  Serra  (2002),  “  veio  finalmente  permitir  a  realização  de  um  dos  sonhos 

alquímicos -a   transmutação dos metais em ouro” (p.1).  

A pesquisadora (2002) destaca quatro momentos   principais desse encontro  

entre alquimia e física: 1.descoberta da radiotividade  (1896);  2.interpretação da  

radiotividade como resultante da transmutação de um elemento em outro (1902);  3.  

Transmutações provocadas (1919);   4. Transmutação e aceleradores de partículas 

(1928-1932).  

Interessa-nos,   evidentemente,   o   terceiro   momento  -transmutações  
provocadas71, dado ao fato de que o produtor do CPP, a nosso ver, provocou uma 

transmutação, ou seja o CPP é um produto artificial fruto de uma ação intencional.  

 Então,  foi  de  uma  das  experiência  do  físico  Ernest  Rutherford,  que  se  

descobriu  a  possibilidade  de  se  provocar  uma  Transmutação  artificialmente. 

Segundo Serra (2002) :  
 
 
[...]Rutherford o autor de mais um episódio importante do ponto de vista da  
transmutação dos elementos. Em 1919, bombardeando certos elementos  
com partículas alfa,  [...] descobre que eles se transformam noutros  
elementos, ou  seja, que  se podem provocar  transmutações  que de  
outra  maneira  não  ocorreriam  na  natureza.  São  as  chamadas  
transmutações   artificiais.    Estava   aberta   a   via   para   
transformar,  

 
 

71  Lembrando   que,   como   já   fora   comentado,   ao   nos   apropriarmos   de   um   fenômeno   das   ciências   exatas,   não   
podemos   conceber   sua   ocorrência   tal   qual   a   que   ocorre   com   os   elementos   químicos   e   físicos,   de   forma   que   na   
verdade,   é   de   forma    metafórica   que   o   usamos   para   explicar   fenômenos   culturais,   como   o   gênero   textual,   por   
exemplo.     
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artificialmente,   uns   elementos   noutros,   em   particular   em   ouro. 
(Destaque nosso)  

É a partir dessa possibilidade de provocar Transmutações artificialmente que  

respaldamos   nossa concepção de Transmutação Genérica Provocada.  

Assim, esclarecida a noção de Transmutação Genérica Provocada, assumida neste  

trabalho, podemos, então,    abordar como ocorreu esse fenômeno na criação do  

Cartão  Postal  Publicitário.  Iniciamos  pelas  circunstâncias  que  envolvem  esse  

gênero.  

 

4.3.1  Do Cartão-postal ao Cartão Postal Publicitário: mudanças e  

 permanências  

 

Vimos, no capitulo anterior, que a criação do Postal Turístico passou por  

processos  de  mistura,  captação,  imbricamento,  intergenericidade  de  padrões  

textuais  entre  os  gêneros  textuais  já  estabelecidos  na  colônia  de  gêneros  da  

comunicação  interpessoal  da  correspondência  postal,  que  foram  agregadas  ao  

suporte  de  cartolina  retangular.    Todavia,  tal  processamento  resultou,  de  início,  

numa forma híbrida -uma   mistura de traços epistolares, elementos do mídium  

envelope e de outros textos próprios do serviço postais (capitulo 3, p. 104). 

Sobre isso, Miller (2009, p. 42) informa que:  
 
 
O  híbrido_  uma  combinação  transitória  de  formas  baseada  numa  
situação não recorrente  (ou ainda não recorrente)_ não é em si um  
gênero, mas a adaptação de um gênero às “necessidades   idiossincráticas  
de uma particular situação, instituição ou retor. (CAMPBELL & JAMIESON,  
1978, p. 157).  

Sendo assim, passando à fase transitória, o resultado foi um novo gênero, o  

Cartão Postal, ocorrendo finalmente uma Transmutação Genérica Provocada, que  

só pôde ser realizada pelos profissionais experientes da esfera discursiva à qual  

pertence o gênero. Daí em diante as renovações  e inovações ocorridas com o  

cartão-postal, como a introdução de imagens e de propagandas, por exemplo, foram  

realizadas  para  adaptá-lo  aos  avanços  e  às  mudanças  da  sociedade,  ou  seja,  

usando  as  palavras  citadas  por  Miller,  uma  adaptação  às “necessidades  

idiossincráticas  de  uma  particular  situação,  instituição  ou  retor”  (p.  157),  porém  

apesar de modificá-lo não resultou em um novo gênero.  
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Todo  esse  processamento  ocorrido  com  a  criação  do  CP  aconteceu  

também com o Cartão Postal Publicitário, conforme veremos na próxima seção.  

 

4.3.2 Transmutação Genérica Provocada no Cartão Postal Publicitário: passo a 

passo do processo  

 

A transmutação artificial requer dos produtores a manipulação planejada dos  

gêneros, pois a intenção é que o produto desse processo seja reconhecido e aceito  

pelos interpretantes. O CPP como novidade se fugir a certas convenções genéricas  

corre o risco de não ser aceito, como já enfatizado, ele surge do jogo entre a  

inovação e a tradição. Observamos que a Transmutação provocada que gerou o  

CPP se deu através de uma sequência de ações possíveis de sistematização.  

Primeira fase:  

• O gênero primário Cartão Postal, da esfera da comunicação interpessoal da  

 correspondência postal, é captado pela esfera discursiva publicitária, sendo  

 seu padrão textual incorporado ao Cartão Publicitário.  

• Então, nesse primeiro momento ocorre uma imbricação/mistura de gêneros.  

 Nesse período, a forma híbrida “não é em si um gênero, mas a adaptação de  

 um gênero às necessidades”  (MILLER,  2009, p.42) da esfera publicitária,  

 que viu no CP a possibilidade de ampliar o poder de persuasão do seu  

 discurso.  

• Segundo os próprios usuários, de início o gênero não foi reconhecido como  

 Postal Publicitário. Havia muita confusão sobre a função dessa nova forma,  

 prevalecendo a função publicitária.  

• Para  analisar  esse  fato  recorremos  a  Swales  (1990)  quando  diz  que  os  

 gêneros não são criados da noite para o dia, pois se desenvolvem por certo  

 tempo e não são reconhecidos até que se tornem bastante padronizados.  

• No  caso  do  CPP,  coube  à  comunidade  discursiva  profissional  nomear  e  

 apresentar o gênero aos usuários, valendo-se até da publicidade sobre si  

 mesmo (figura 59):  
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Figura59: postal publicitário auto- promocional. Fonte: Jokerman Postais Publicitários,  
 Fortaleza  

Todo   esse   processamento,   na   visão   de   Zavam,   corresponderia   à 

Transmutação Inovadora Intergenérica e Intragenérica. Todavia, na nossa visão, tais 

processos  correspondem,  apenas,  à  utilização  de  estratégias  de  “mixagem”  ou 

“hibridização” de linguagens, de padrões textuais etc.  

Com muita propriedade, Zavam constata que, apesar dos sinais de inovações 

que os editoriais no seu estágio atual apresentam, a base do gênero se mantém 

garantindo a sua integridade genérica.  

Segunda fase:  

•   De acordo com Ulla Fix  (2000, p.3),  “os padrões textuais funcionam como  

 instruções para as ações que  [...] transmitem um conhecimento prototípico  

 sobre um gênero textual e [...] permitem espaços livres para as atividades”  

•   É na relação de alteridade que o gênero é identificado. O sujeito terá que (re)  

 significar a realidade para reconhecer a ação linguística que o novo gênero  

 discursivo  permite  realizar.  Todavia,  o  sujeito  deve  acionar  não  só  o  

 conhecimento enciclopédico, mas seu conhecimento genérico para fazer as  

 relações necessárias ao reconhecimento da nova forma.  
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•  Os gêneros discursivos promovem uma certa compreensão do mundo. Na  

verdade eles promovem uma “análise ordenadora” que lhe são inerentes (FIX, 

2000,  p.04)  ajudando  a  compreensão  de  todas as outras formas textuais 

surgidas numa sociedade.  

•  Quando o usuário consegue (re) significar o CPP baseado na compreensão  

 ordenada do mundo social, onde ocorrem as situações enunciativas, que no  

 caso do CPP, implica aceitar o jogo entre as funções comunicativas do Cartão  

 Postal e a função publicitária do Cartão Publicitário, ampliando a capacidade  

 de propósitos comunicativos da nova forma genérica. Quando isso ocorre,  

 essa forma deixa de ser híbrida e passa a ser reconhecida como um gênero  

 textual específico.  

• Assim, temos finalmente a Transmutação Genérica Provocada -o gênero 

Cartão Postal Publicitário, que pertence à esfera discursiva publicitária cf. 

figuras 62 e 63). 

•  Para  cada  gênero,  associam-se  determinados  momentos  e  lugares  de  

 enunciação  com  seus  rituais  comunicativos  específicos  (MAINGUENEAU,  

 1997, P. 36).  

•  Assim, uma nova Tradição Discursiva quando surge, evoca toda uma situação  

 de outra TD já existente no arquivo coletivo. Por isso cada vez que o usuário  

 aceitar  a  função  comunicativa  de  correspondência  interpessoal  do  CPP  

 ocorrerá uma evocação da Tradição Discursiva Cartão Postal (cf. figura 60).  
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Figura 60: Situação de evocação no uso do CPP. Fonte: elaboração nossa, Recife, 2010.  

É importante frisar que ao usar o termo Transmutação Genérica Provocada72, 

não  tratamos  apenas  de  diferenças  terminológicas,  mas  de  um  fenômeno 

comprovado empiricamente, com o qual conseguimos explicar a criação do Postal 

Publicitário.  

O  que  conceituamos  como  Transmutação  Genérica  Provocada,  na  visão  de  

Zavam corresponde a Transmutação Criadora. Embora, a versão de Zavam   nomeie  

o mesmo fenômeno -a   transformação de um gênero em um novo -, mantemos  

uma certa reserva em relação a terminologia usada pela a autora, porque,   a nosso 

ver, transmutar é criar (cf. capítulo 4, pp. 76-79), por isso não vemos a necessidade do 

uso do especificador73 “criadora”.  
 
 
 

72Consideramos  a  mesma  definição  de  Bechara  para  respaldar  o  uso  do  especificador  ‘provocada’,  haja  vista  a  necessidade   
e  diferenciar  a  Transmutação  que  ocorre  naturalmente  segundo  as  leis  da  natureza  da  Transmutação  Provocada,  a  qual  é   
um  processo  artificial,  ou  seja,  provocada  pelo  homem.   Tal  distinção  colabora  para  a  compreensão  do  leitor.   
73  Amparados   em   Bechara  (2009),  consideramos   o   lexema  ‘criadora’   na   função   de   especificador   do   substantivo   
Transmutação,  ou  seja,  o  que  Coseriu  chama  de  uma  especificação  distintiva.    
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Sintetizamos no esquema74 a seguir todo o processo da Transmutação 

Genérica Provocada, descrito acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61:    Transmutação    Genérica 
Provocada   geradora   do   CPP.   Fonte: 
nossa elaboração, Recife, 2010. 

Figura 62:  continuação  da  Transmutação 
Genérica Provocada.  

 

É importante deixar claro que a adoção da nova categoria se deu em função  

da ‘ontologia’ do CPP e não pela invalidação das outras categorias aqui discutidas.  

Não desconsideramos o fato de que os gêneros sofram modificações no continuum  

de sua existência, pois certamente  “[...] as formações retóricas, no contexto dos  

gêneros nos quais são usadas, desenvolverão gradualmente formas sucessórias  
 
74 Esse  esquema  pode   ser   comparado   ao  que   fora  elaborado  para  a  mesma   análise   segundo  a  proposta  de  
Transmutação  Criadora  de  Zavam,  (cf.  anexo  D).   
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divergentes,  precisamente  porque  estão  evoluindo  em  diferentes  contextos 

funcionais” (LEMKE, 1999, p.11).  

Tendo isso em vista, embora o fato tratado nesta pesquisa foi verificar o  

fenômeno específico que provocou o surgimento do novo gênero, a sua formação é  

definida numa dada comunidade, num dado momento histórico com características  

que o distinguem dos outros gêneros   construídos históricamente, de modo que para  

analisar o CPP, foi preciso lançar mão de termos descritivos que englobassem suas  

formações antecedentes e as prováveis   formações sucessoras. Certamente, isso  

exigiu  o  abandono,  usando  as  palavras  de  Lemke  (1999,  p.11),  de “[...]  uma  

descrição sincrônica, sinóptica e    tipológica para    uma    descrição 
evolucionária,dinâmica e topológica”.  

De acordo com Bazerman (2005), cada gênero é um universo particular de 

objetos  que  povoam  sua  dimensão  enunciativa,  vindos  de  outras  dimensões 

discursivas. Esses objetos juntos com outros elementos constituem a razão de ser do 

gênero. Portanto, a análise da criação do Postal Publicitário tomado na sua 

realização concreta revelou a impossibilidade de seu encaixamento dentro de uma 

conceituação preconcebida nos levando a considerar a categoria da Transmutação 

Provocada  como  fenômeno  que  melhor  explicou,  dentre  todos  aqueles  em  que 

ocorreram transformações, o momento da criação do CPP, isto é, o que ocorreu com a 

mudança de esferas discursivas.  



 
 

  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
        
O gênero textual é a mediação  
entre   o   mundo   objetivo,   o 
mundo    social    e    o    mundo 
subjetivo.  

(Xênia Silva)  
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Considerações Finais  
 

 

Os gêneros textuais se manifestam como prática social condensando uma 

série de conhecimentos que ajudam os indivíduos a agirem nas múltiplas situações 

linguageiras da vida social.  

Compreende-se, dessa maneira, que na medida em que a sociedade avança e 

se modifica motivada por fatores culturais ou históricos, novos gêneros textuais são  

gerados  para  atender  as  diferentes  formas  de  interações  das  relações 

sociocomunicativas.  Os  gêneros  que  surgem  se  instauram  e  são  novamente 

transformados,  num  processo  contínuo,  pelo  qual  o  arquivo  textual disponível a 

comunidade de língua/ cultura, é sempre atualizado.  

Foi  a  partir  desse  entendimento,  que  o  gênero  Cartão  Postal  Publicitário 

chamou nossa atenção, pois se configurou um exemplo concreto, e empiricamente 

acessível, de como as mudanças e as transformações, que qualquer gênero sofre no 

decorrer de sua existência, acontecem.  

Essa  problemática  das  transformações  nos  gêneros  textuais  nos  levou  a  

investigar os processos pelos quais ocorrem essas modificações. Primeiramente,  

supomos que o Cartão Postal Publicitário (postais publicitários) fosse um caso de  

‘hibridismo’, porém seguindo a constatação de Miller (2009) para quem nos gêneros  

novos, esse estado é provisório, ou seja, é transitório, abandonamos essa hipótese,  

a revisão da literatura nos levou a observar que o caso do postal era mais complexo,  

nos conduzindo ao fenômeno bakhtiniano da Transmutação. De modo que ao nosso  

questionamento  inicial -  O  Postal  Publicitário  é  um  caso  de  hibridismo? - 

acrescentamos: A Transmutação foi o fenômeno responsável pela criação do Cartão 

Postal  Publicitário?  Como  explicar  a  criação  desse  gênero  a  partir  dessa 

concepção?     De  que  forma  o  conhecimento  sobre  as  Tradições  Discursivas 

ajudaram os profissionais da comunidade profissional disciplinar no processo de 

criação  desse  novo  construto  genérico?  E  como  esse  conhecimento  ajuda  os 

sujeitos sociais no reconhecimento do novo gênero?  

Vimos que entre os estudos que abordavam o fenômeno da Transmutação, o  

de  Zavam  (2009)  nos  pareceu  bastante  interessante.  A  autora  propôs  em  sua  

pesquisa (tese de doutoramento) uma dilatação do conceito bakhtiniano, construindo  
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um modelo operacional para a categoria de Transmutação no qual ela estende  

esse conceito para outros processos que ocorrem com o gênero. Assim, ela cria as 

categorias da Transmutação Criadora, e da Transmutação Inovadora, a qual pode 

ocorrer de forma externa  (intergenérica, mistura de gêneros) ou de forma interna 

(intergenérica, sem envolver outro gênero).  

Contudo, ao aplicar esse modelo operacional na análise do nosso objeto 

(anexo), infelizmente, verificamos que as categorias não correspondiam aquilo que 

era  observado  empiricamente  com  os  postais  publicitários.  Segundo  nosso 

entendimento, não se confirmou a ocorrência da Transmutação genérica em todas as 

etapas de mudanças ocorridas no gênero observado.  

A partir de então, assumimos, na pesquisa, uma postura histórica, ou seja,  

um estudo diacrônico que possibilitou entender os processos que geraram o novo  

gênero (contemporâneo). Aliamos o estudo da Tradição Discursiva às concepções  

de  análise  de  gênero  textual,  pois  na  perspectiva  das  Tradições  Discursivas,  

principalmente desenvolvidos por Koch  (1994), e Kabatek  (2001), os textos são  

construídos de acordo com um código e não surgem de um vácuo temporal; pelo  

contrário, surgem ‘modelados’ a partir de outros gêneros já estabilizados  (como  

verificou, Araújo, Zavam e Gomes) ou seja, são criados recorrendo-se às tradições 

textuais que compõem o acervo da memória cultural de uma comunidade.  

Identificamos como base social do Postal Publicitário a Tradição Discursiva  

Cartão Postal Turístico presente desde a época de sua gênese (1869) até os dias  

atuais. Esse percurso nos levou a uma determinada compreensão: tanto o Postal  

Turístico quanto o Postal Publicitário não surgiram do nada, mas a partir de uma  

base social estabelecida; assim como o Postal Turístico serviu de base para o Postal  

Publicitário, o gênero  ‘carta social’ também serviu de base social para o Postal  

Turístico; o gênero não surgiu de uma para outra, ou seja, ele passou por uma fase  

de adaptação e reconhecimento antes de se estabelecer como gênero textual; o  

gênero  não  foi  uma  invenção  individual,  mas  um  objeto  social  e  constituído  

coletivamente  regulado  pela  comunidade  profissional  disciplinar;  a  comunidade  

disciplinar de cada esfera das atividades humanas controla as renovações ou as  

transformações ocorridas no gênero através de convenções e sanções instituídas  

sócio historicamente; as sanções e as convenções colaboraram para que o gênero  
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não perdesse sua identidade genérica; é baseado nos traços que identifica o 

gênero antigo que outros gêneros são criados e assimilados pelos usuários.  

Percebemos que os Postais (Turísticos e Publicitários) funcionam como uma  

organização de signos, constituídos a partir de elementos linguísticos, semióticos,  

sociais e simbólicos influenciados por vários fatores que não se limitam à expressão  

linguística da comunicação humana. Ao se constituírem signos refratam a realidade  

de uma determinada época, ou melhor, refratam realidades, requerendo para sua  

interpretação uma ação axiológica dos sujeitos.   A ação realizada por eles se dá  

atrelado  às  esferas  das  atividades  humanas  e  às  comunidades  discursivas  que  

operam com os gêneros no âmbito da sociedade, as quais dispõem de uma série de  

elementos  e  suportes  tecnológicos  que  possibilitam  a  manutenção  de  todas  as  

características e   funções genéricas que distinguem os textos uns dos outros.  

Verificou-se que o Postal Turístico no decorrer de sua existência passou por 

diversos processos de mudanças em prol de sua adaptação às demandas sociais. 

Todavia, só observamos (como dito acima) a ocorrência de Transmutação genérica na 

ocasião de sua gênese; as outras, a nosso ver, não passam de processos de 

imbricamento de linguagens, intergenericidade, captação etc.  

Encontramos respaldo para essa visão nos postulados de Bakhtin, quando 

afirma que só ocorre Transmutação entre gêneros de esferas discursivas diferentes; 

que ao migrar de uma esfera para a outra o gênero é incorporado por outro se 

transmutando.  

Considerando isso, observamos que o Postal Turístico, ao sofrer mudanças,  

não migrou para nenhuma esfera discursiva, mas permaneceu na   própria esfera,  

esfera  discursiva  interpessoal  da  correspondência    postal,  mesmo  incorporando  

outras linguagens continuou cumprindo seu   propósito comunicativo. As renovações  

e  as  adequações  próprias  da  tecnologia  de  cada  época  histórica  contribuíram  

naturalmente para sua evolução, mas no sentido de ampliação das possibilidades  

funcionais, como por exemplo, as mudanças ocorridas com o Postal para se adaptar  

a realidade brasileira, a veiculação de propaganda indicando   o progresso industrial  

e  econômico,  a  incorporação  da  imagem  (primeiro  em  preto  e  branco)  colorida  

através do processo de cromolitografia indicativo do avanço tecnológico, o fenômeno  

Gruss aus, indicativo de mudanças, principalmente, sócio-culturais tornando-se uma  

tradição textual compartilhada por diferentes comunidades de língua e cultura.  
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A partir dessas observações, respaldada no próprio Bakhtin (2003), Araújo  

(2006),  Houaiss  e  por  outros  estudos  das  ciências  naturais  (SERRA,  2002),  

defendemos que só ocorre ‘Transmutação’ com uma determinada mistura textual se o 

resultado for um novo gênero.  

Essa hipótese se confirmou na análise dos Postais, tanto o Turístico quanto o 

Publicitário. Fato que nos levou a concordar com Bakhtin (2003), quando afirma que a 

transmutação de gêneros ocorre com o deslocamento do gênero primário de uma 

esfera para outra e dentro desta é absorvido por um   gênero secundário passando a se 

relacionar com a realidade ambientada pela nova esfera.  

Inferimos de Bakhtin, portanto, que o gênero transmutado é fruto da vontade de 

algum produtor, ou melhor, dizendo, é uma transgressão produzida de modo 

intencional,  visando  determinado  fim.    É  nesse  sentido,  pois,  que  propomos  o 

conceito de Transmutação Genérica Provocada como resposta às questões que 

nortearam nossa pesquisa.  

Assim, diante da problemática de saber se o Postal Publicitário é um caso de 

hibridismo, chegamos à conclusão de que não é. Pois o hibridismo do CPP tratou-se 

de uma fase transitória devido à falta de estabilidade de sua identidade genérica, a 

qual  só  foi  adquirida  no  processo  interativo  sócio-histórico  entre  comunidade 

discursiva profissional e comunidade de língua.  

A noção de Transmutação Genérica Provocada serviu de baliza também  

para analisar o surgimento do Postal Turístico, o qual, como foi visto, surgiu devido  

às exigências sociais, porém só foi criado a partir da mistura de padrões textuais dos  

gêneros  da  esfera  da  correspondência  interpessoal  dos  serviços  postais  com  o  

suporte de cartolina pelos profissionais da esfera. A Transmutação foi bem sucedida  

quando o gênero foi reconhecido, recepcionado e usado pelos usuários.  

Agora, se a Transmutação foi o fenômeno responsável pela criação do Cartão  

Postal Publicitário? Defendemos que sim, porém ela não corresponde a todas as  

mudanças  ocorridas  no  gênero.    A  nosso  ver,  a  idéia  de  que  a  Transmutação  

Genérica Provocada acontece em um determinado momento, permitiu verificar que  

cada processo de mudança -hibridismo, intergenericidade, captação ou subversão - 

corresponde às diferentes etapas na evolução do gênero. Contudo, cabe salientar,  

que cada mudança pode não culminar numa Transmutação Genérica. Considerando  
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isso,  entendeu-se  que  o  gênero  primário  (Cartão  Postal)  foi  apreendido  pela  

esfera discursiva publicitária, que ao migrar foi incorporado pelo Cartão Publicitário,  

gênero  pertencente  à  colônia  de  gêneros  promocionais  publicitários.  Nesse  

andamento  ocorreu  uma  imbricação/mistura  de  gêneros  que     por  um  tempo  

permaneceu uma forma híbrida e não um gênero em si, pois ainda não havia o  

reconhecimento   por   parte   da   comunidade   de   língua/   cultura.   Todo   esse  

processamento,  que  para  Zavam  corresponde  a  uma  Transmutação  Inovadora  

Intergenérica e Intragenérica, para nós trata-se apenas de metamorfoses operadas  

com a utilização de estratégias de “mixagem” ou “hibridização” de linguagens ou de  

padrões textuais.  
 
Por  volta  de  1985,  uma  determinada  comunidade  discursiva  profissional  

(publicitários, designes etc.) gestou os primeiros Cartões Publicitários com função 

postal explicitada.   Então, coube a essa mesma comunidade nomear e apresentar o 

novo gênero aos usuários, por intermédio, em especial, da publicidade sobre si 

mesmo, num processo de captação da função do Postal Turístico, o novo gênero se 

propaga e se padroniza.  

Propagado e padronizado, o gênero Cartão Postal Publicitário foi aceito pelo  

usuário. Ao reconhecer sua proposta comunicativa publicitária agregada a função  

social do cartão postal e, aceitando o jogo desse contrato comunicativo faz uso do  

CPP  na  função  de  correspondência,    estará  evocando  não  apenas  a  situação  

imediata de comunicação, mas todo o ritual de enunciação da Tradição Discursiva  

Cartão Postal. Assim, está configurada a sua identidade genérica, que passa a ser  

reconhecida como um gênero textual específico da esfera publicitária: Cartão Postal  

Publicitário.  
 
Portanto,  o  gênero  foi  resultante  da  “provocação"  artificial  de  uma  

Transmutação  Genérica,  esse  novo  gênero  se  estabeleceu  de  acordo  com  as  

convenções  da  comunidade  profissional  disciplinar (os  publicitários)  mais  o  

reconhecimento da comunidade discursiva, público alvo, ou seja, os usuários, os 

freqüentadores de bares, teatros, restaurantes, os colecionadores etc.  

Embora, a esfera publicitária seja aquela que mais utilize a criatividade em  

maior  grau,  percebeu-se  que  a  criação  do  Postal  Publicitário  como  uma  

transgressão, nas palavras de Fix, não foi algo aleatório, pois teve como pano de  

fundo a Tradição Discursiva, isto é, um gênero já estabilizado, posto do contrário  
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correria o risco do novo gênero não ser compreendido e aceito, de modo que  

para transgredir é necessário conhecimento sobre o já estabelecido e estabilizado.  

 Durante a pesquisa percebemos como é difícil encaixar um objeto cultural,  

como é o Postal, numa determinada teoria pré-existente, haja vista sua existência 

implicar numa série de relações construídas na dinâmica social. Daí a importância 

de se recorrer à outras teorias que respondessem pelos fenômenos observados. 

Obviamente  que  isso  não  anula  a  idéia  de  serem  os  gêneros  textuais  objetos 

culturais os quais, estando em constante mudança, não se deixam abordar a partir de 

fórmulas prontas e de maneira estanque.  

Diante do constante surgimento de gêneros textuais bastante complexos e de  

difícil  de  compreensão,  classificar  ou  criar  taxionomias  não  é  suficiente  para  o  

estudo  de  gêneros  textuais  que  vise  compreender  o  funcionamento  social  dos  

gêneros.   Compreender   como   os   gêneros   textuais   são   criados   traz   mais  

contribuições para a compreensão de como as práticas linguísticas são organizadas  

em  gêneros,  os  quais  se  tornam  o  meio  de  ligar  o  que  é  tradicionalmente  

estabelecido  com  o  que  de  fato  ocorre  nas  interações  concretas,  revelando  

possivelmente as intenções e os propósitos que muitas vezes são velados pelos  

produtores.  

Enfim, essa pesquisa fica aberta à complementação, ou melhor, dizendo, a 

novas pesquisas que busquem confirmar se a Transmutação Genérica Provocada é 

um  mecanismo  usado  por  outros  produtores  na  criação  de  novos  gêneros  que 

constantemente surgem nas outras esferas discursivas da sociedade.  
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ANEXOS          
Todo processo 
comunicativo   revela   um  
acoplamento  de  múltiplas 
semioses. 

(Xênia S. Silva)  
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ANEXO A  

 
 
Noticias sobre os Cartões Postais  
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ANEXO B  
 
 

Perfil do receptador: Público Segmentado  
 
Das pessoas que frequentam os  
estabelecimentos:  
 
94% vê os postais  
62% retira regularmente  

Daqueles que retiram:  
 
 

32% coleciona (heavy users)  
84% conserva os postais por 1 mês ou mais 
82% acha os postais uma mídia útil e  
simpática  
49% utiliza os cartões como peças 
decorativas  
25% presenteia ou envia para um amigo 
76% tem entre 21 e 45 anos  

Fonte:   http://www.jokerman.com.br/jokerman.html)  
 

Comunidades discursivas: Blogs, encontros de colecionadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://ppbrasil.wordpress.com/tag/encontros/  
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ANEXO C  
 

Esquema da Transmutação Criadora segundo a proposta de   Zavam.  
 
 
 

CARTÃO POSTAL PUBLICITÁRIO CARTÃO-POSTAL TURÍSTICO 
 
 
 
Fonte: Elaboração nossa, Recife, 2010.  
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Anexo D  
 
 

Categorias da Transmutação segundo Zavam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Zavam (2009, p.64)  
 


