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RESUMO: O presente artigo pretende, a partir do escopo teórico dos estudos da Semântica
problematizar os conceitos de pressuposto e subtendido no gênero discursivo entrevista do
candidato à presidência da república Aécio Neves publicada na revista VEJA no ano de 2014,
impresso de circulação nacional. Objetivamos compreender como as teorias do pressuposto
e subtendido orientam a leitura do gênero entrevista, bem como possibilitam análises
linguísticas e políticas nesse gênero discursivo. Ancoramos nosso embasamento nos
postulados de Ducrot (1987), Ilari e Geraldi (2002) de linha investigativa argumentativa, e
Moura (2000), Koch (2004) de linha cognitivo-processual e para uma abordagem discursiva
do gênero pressupomos a teoria bakhtiniana. Optamos por uma escolha metodológica de
abordagem qualitativa e interpretativa, cujos significados e interpretações são construídos no
contexto da investigação interacional. Os resultados apontaram que as leituras de entrevista,
devem ser acompanhadas da observação dos conteúdos semânticos concernetes aos
aspectos da pressuposição e subentendido, buscando desconfiar da construção linguística
desencadeada na produção textual com base na ocorrência dos implícitos existentes, uma
vez que ao realizar uma leitura eficaz e crítica, capaz de captar todos os conteúdos expostos
ou escondidos presentes no gênero entrevista, constatou-se a sobrepujação do caráter
implícito sobre o explícito.
Palavras-chave: Gênero entrevista. Sujeito na língua. Pressuposto e Subtendido.
ABSTRACT: This article aims, from the theoretical scope of Semantics studies; problematize
the assumption and subtentended concepts in the discursive genre interview concerning the
Republic presidential candidate Aécio Neves, published in the magazine Veja in 2014, printed
national circulation. We aim to understand how the assumption and subtended theories can
guide the reading of the genre interview as well as provide linguistic and political analysis in
this discursive genre. We anchor our grounding in the postulates of Ducrot (1987), Ilari&Geraldi
(2002) investigative line of argument, and Moura (2000), Koch (2004) cognitive-line procedure,
and to a discursive approach of the genre, we assume the theory bakhtiniana. We opted for a
methodological choice of qualitative and interpretative approach, whose meanings and
interpretations are made in the context of interactional research. The results showed that the
interview readings must be followed by observation of semantic content, concerning the
aspects of assumption and subtended, in an attempt to suspect of linguistic construction
triggered in textual production based on the occurrence of existing implicit, since on conducting
an effective and critical reading able to capture all exposed or hidden content present in the
genre interview, it was found the relevance of the implicit character over the explicit.
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Introdução
Os sentidos que as atividades linguísticas problematizam nos discursos,
motivam-nos a discorrer sobre os conceitos de pressuposto e subtendido, ancorados
no campo da Semântica, a partir de Ducrot (1987), Ilari e Geraldi (2002) de linha
investigativa argumentativa, e em Moura (2000), Koch (2004) linha cognitivoprocessual. A partir desses campos teóricos, construímos uma análise, cujo foco
centra-se na prática da leitura e análise textual do gênero entrevista, veiculada na
revista Veja de 5 de novembro de 2014, edição 2398, nº45 que vai da página 82 a 85.
Empreendemos nesse estudo as contribuições que a área de conhecimento da
Semântica permite ao ler o gênero entrevista e produzir sentidos em diferentes
suportes e contextos, todavia sempre interpelados pelo sistema linguístico, estrutural,
gramatical, lexical e pragmático da língua.
Nesse sentido, subsidiado pelos ideários teóricos dos conceitos pressuposto
e subtendido, delineamos os implícitos basicamente de dois tipos: pressupostos e
subentendidos. Os pressupostos estão inscritos na língua; não há como fugir ao
sentido que eles determinam. Já os subentendidos dependem de interpretação. Boa
parte do que o texto significa não se mostra explicitamente. Quando escrevemos
deixamos implícitas algumas informações, e cabe ao leitor completar as lacunas
(KOCH, 2004). A partir do exposto, dividimos o artigo em quatro partes: Na primeira,
apresentamos brevemente o escopo teórico da semântica nos constructos
Subtendido e Pressuposto. Na segunda parte, apresentamos a entrevista enquanto
um gênero discursivo e suas especificidades. Nas terceira e quarta partes
abordaremos a metodologia escolhida para a feitura desse trabalho, bem como o
escopo analítico discursivo empreendido nos recortes do gênero entrevista. Por fim,
as considerações finais acerca dos aspectos aqui tematizados.
Pressuposto e Subtendido: breves considerações
A discussão sobre pressuposto e subentendido tem seu início nos estudos de
Frege (1892). É sabido que esse autor é um dos primeiros a distinguir posto e
pressuposto. Contudo, neste trabalho optou-se por abordar a noção de pressuposição
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conforme Ducrot (1987), ciente das mudanças ocorridas no decorrer dos estudos
desse autor. Além disso, definimos os termos posto, pressuposto e subentendido,
nossas principais categorias de análise, seguindo o postulado por Moura (2000), e
Ducrot (1987). Para Moura (2000, p. 13), o “conteúdo posto é a informação contida
no sentido literal das palavras de uma sentença, e o conteúdo pressuposto ou
pressuposição são as informações que podem ser inferidas da enunciação das
sentenças”. Enquanto Ducrot (1987, p.32) apresenta “o subentendido caracterizado
pelo fato de que, sendo observável em certos enunciados de uma frase, não está
marcado na frase”. Estudos desse autor abordam a pressuposição como condição de
emprego de um enunciado, mas em 1972 passa a considerá-la parte integrante do
sentido.
Por conseguinte, compreende-se que: “pressupor não é dizer o que o ouvinte
sabe ou o que se pensa que ele sabe ou deveria saber, mas situar o diálogo na
hipótese de que ele já soubesse” (DUCROT, 1987 p. 77). Assim, conforme afirma
Koch (2004), a rejeição dos pressupostos compreenderia uma afronta pessoal, pois
debateria além do conteúdo dito, ou seja, o próprio direito de dizer. Segundo Ducrot
(1987), o conteúdo posto refere-se à informação contida literalmente nas palavras da
sentença, enquanto os pressupostos são as informações que podem ser recuperadas
no implícito das sentenças. Assim, para a proposição (1) “Pedro parou de fumar”, o
pressuposto seria “Pedro fumava antes”. No pressuposto reside uma informação
indiscutível para o falante e/ou ouvinte e nesse âmbito o locutor partilha com o ouvinte
a responsabilidade, sendo, portanto, coextensivo no interior do diálogo. Já o conteúdo
subentendido para Ducrot (1987) não está marcado na frase, e se explica no processo
interpretativo. Portanto, o subentendido da frase (1) poderia ser “Até Pedro parou de
fumar, por que você não se anima? ”.
Em relação à diferença entre ambos, Ducrot (1987) afirma que “a
pressuposição é parte integrante do sentido dos enunciados. O subentendido, por sua
vez, diz respeito à maneira pela qual esse sentido deve ser decifrado pelo destinatário”
(DUCROT 1987, p.41). Este mesmo autor garante que:
Dizer que pressuponho X, é dizer que pretendo obrigar o destinatário,
por minha fala, a admitir X, sem por isso dar-lhe o direito de prosseguir
o diálogo a propósito de X. O subentendido, ao contrário, diz respeito
à maneira pela qual esse sentido se manifesta, o processo, ao término
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do qual se deve descobrir a imagem que pretendo dar de minha fala.
(DUCROT, 1987, p.42)

Para construímos mais caminhos para o entendimento desses conceitos, a
situação conversacional seguinte, permite-nos construir sentidos: Se alguém diz a
uma visita: “Finalmente você apareceu”, pressupõe-se que o interlocutor há tempo
não dava as caras; o advérbio que introduz a oração indica isso. Caso ele
acrescentasse uma observação do tipo: “Deixou o orgulho de lado”, estaria
formulando um subentendido. A ausência do outro teria sido interpretada como
soberba. O subentendido sempre envolve um julgamento, um juízo de valor, e por
vezes leva à distorção da verdade. Para Koch (2004), a manutenção dos pressupostos
constitui um dos fatores de coerência do discurso em detrimento do reconhecimento
do pressuposto estar aliado à aceitação de verdade do que é posto. Ducrot (1981, p.
177) assevera que:
O valor argumentativo de uma frase não é somente uma das
consequências das informações nela trazidas, mas a frase pode
comportar diversos morfemas, expressões ou termos que, além de
seu conteúdo informativo, servem para dar uma orientação
argumentativa ao enunciado, a conduzir o destinatário em tal ou qual
direção.

Em conformidade com o posto acima, Kleiman (1989) ressalta que o trabalho
de Ducrot foi o de incluir o objeto do domínio já-dito, não dito diretamente, e que detém
significado no enunciado, compreendendo que o pressuposto como sentido implícito
é parte decisiva do tratado de obrigações inscritas na língua. Em relação ao
subentendido Ducrot (1987, p. 32) defende que se caracteriza pelo fato de que, sendo
observável em certos enunciados de uma frase, ou texto, em nosso caso, da
entrevista, proporciona ler o que não está dito explicitamente, mas subjaz no implícito,
e perceber a organização linguística de um texto é tornar-se capaz de inferir a partir
do contexto dado pelo texto, seja em contexto semântico e/ou pragmático.
A contribuição sóciointeracionista de Bakhtin para os estudos do gênero do
discurso
Tomamos de Bakhtin (1952[2000]), "os tipos de discurso" de conceitos "troca
verbal", "enunciação", de "atividade responsiva" e de "conotações dialógicas".
Admitimos que a entrevista é marcada por características que a constitui gênero
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discursivo, uma vez que se tem a constituição do gênero em suas configurações
bakhtinianas de composição, estilo e discursividade, o que exerce um efeito normativo
sobre as interações verbais (ou não). Assim, podemos dizer que para Bakhtin os
gêneros também são formas de ação: na interação, eles funcionam como códigos de
referência para construir os enunciados, pois de acordo com o autor é no processo
discursivo, como horizonte de expectativas para o interlocutor, via a compreensão e
interpretação do enunciado, que há a construção da reação-resposta ativa. Dessa
forma, para a interação, é necessário tanto o domínio das formas da língua quanto o
das formas do discurso, isto é, o domínio dos gêneros do discurso (BAKHTIN,
1952[2000], p. 269-270).
Bakhtin (1952[2000]) postula que: “cada enunciado é um elo na corrente
complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 1952[2000], p. 272), o
essencial, é colocar a ênfase na definição da unidade da troca verbal, o enunciado.
Esse autor afirma que as fronteiras do enunciado são definidas pela alternância dos
sujeitos do discurso. Isso ocorre quando, no instante da comunicação verbal, o locutor
diz tudo o que tinha para dizer naquele referido momento e cede a palavra ao seu
interlocutor, assumindo imediatamente a posição de compreensão responsiva
(BAKHTIN, 1952[2000]).
Na interação de troca verbal Bakhtin enfatiza a atividade responsiva de
destinatário, e tem levado em consideração o enunciado (no sentido bakhtiniano do
termo) como “real unidade de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 1952[2000], p.
274). Encontra-se em outras palavras, o dialogismo bakhtiniano: não reduzir a uma
"dialógica" ou hipóstase "diálogo humano", nem para a "polifonia" no sentido de Ducrot
(1980, 1972), mas perder como experiência, que todo sujeito sabe sobre sua vida
social, o universo discursivo no qual ele tenta construir por si mesmo suas próprias
enunciações (enunciados). A declaração (enunciado) nunca está sozinha no mundo.
O enunciado é atravessado por conotações dialógicas (grifos nossos).
l'acte de la première partie de l'énoncé en est un dérivé, un « acte de
concession », qui consiste à faire entendre un énonciateur
argumentant dans un sens opposé au locuteur, énonciateur dont on se
distancie (tout en lui donnant une certaine forme d'accord). (DUCROT,
1984, p. 230)
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Os enunciados produzidos nas mais diversas esferas sociais de comunicação,
como na esfera cotidiana, científica e jornalística (no nosso caso). possuem “como
unidades da comunicação discursiva certas particularidades estruturais comuns, e
antes de tudo limites absolutamente precisos” (BAKHTIN, 2003, p. 275). Na primeira
peculiaridade a que se refere o autor, a alternância dos sujeitos discursivos, o falante
termina seu discurso para possibilitar ao outro a sua intervenção, seja através de um
enunciado responsivo, seja através de uma ação responsiva.
Também monólogo (uma obra científica ou filosófica), também focado
em seu objeto, poderia ser, o enunciado não pode deixar de ser,
também, em certa medida, uma resposta ao que foi dito sobre
determinado assunto, o problema dado, embora o caráter resposta
não iria claramente aparecer na expressão externa. [...]uma
declaração é atravessada, pode-se dizer, por meio da ressonância
distante e quase inaudível na alternância de alto-falantes e sobretons
dialógicas, mitigado pelos limites extremos entre o declarado e
totalmente permeável à expressão de direitos autorais (BAKHTIN,
(1952[2000], p. 300-301). (Tradução nossa)

Entendemos que a atividade responsiva é uma resposta às enunciações, ou
seja, de tipos de avaliação social do discurso que a comunidade oferece à experiência
dos falantes.
O gênero entrevista
A entrevista é o gênero que tem a função de informar as pessoas sobre algum
acontecimento de ordem social, cultural, política entre outras, além de possibilitar ao
público que conheça as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada (MARCUSCHI,
2001).
Desta maneira, tanto o entrevistado quanto o entrevistador devem se
posicionar de maneira correta, procurando pronunciar as palavras de forma clara, para
causar uma boa impressão diante daqueles que irão assistir ou ler a entrevista. Mas
não podemos nos esquecer de que tudo é planejado com antecedência, e isso dá
mais chances de obter um bom resultado. Dessa forma, é muito importante elaborar
as perguntas de maneira direta e objetiva, procurando sempre facilitar o entendimento.
Leitura não linear e os múltiplos sentidos como recursos de acionamento de
significados, muitas vezes são parâmetros interpretativos. A textualidade construída
pelo entrelaçamento de recursos linguísticos e semânticos em função de um projeto
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de dizer projeta sentidos para um determinado texto, esse é constituído numa dada
esfera social (BAKHTIN, 1952[2000]).

Utilização dos recursos contextuais e

(co)textuais nos efeitos de sentido e na efetivação da leitura crítica do texto assumem
um projeto enunciativo na implicação ideológico-social.
Para essa discussão, os conceitos sobre o discurso na situação de entrevista
são imprescindíveis. A análise que propomos tem como pontos de referência o
conceito bakhtiniano, aquele que define o estudo "dos tipos de discurso". Sobre essa
questão, Bakhtin (1952[2000]) afirma que: "O estudo da demonstração concreta,
entendida como uma unidade da troca verbal são determinados pela alternância dos
sujeitos falantes” é forma precisa, enquanto tomar o extremo cuidado da posição
discursiva particular, não há atividade de linguagem sem uma avaliação pelos
protagonistas de "discurso de gênero" no espaço que vão evoluir as suas práticas
discursivas (grifos nossos).
Lembramos que nas situações de comunicação seja no plano da oralidade ou
da escrita, utilizamos gêneros discursivos a todo o momento, desde uma simples
conversa em sala de aula por exemplo à produção textual de um ensaio. E todo texto
usado em um discurso tem uma finalidade comunicativa, onde locutor e interlocutor
usam os gêneros adequados, cuja função instaura a persuasão, informação, relato,
entre outros objetivos que se adaptam a cada situação conversacional, para que seja
possível a comunicação. Entre os muitos gêneros se encontra a entrevista, um gênero
que tem por base a língua falada, e tem um modo especifico de se construir, tanto por
quem pergunta quanto por quem responde, de forma que as pessoas que estão
assistindo, ouvindo ou lendo entendam o que se passa no momento dos
questionamentos. É um gênero oral, porém perpassado pela escrita, em que
entrevistador e entrevistado constroem juntos a interação, interação essa coordenada
por um determinado tópico construído através de perguntas e respostas. Como se
trata de uma interação, seja no plano oral ou escrito é planejada e organizada
(MARCUSCHI, 2001).
Algumas modalidades de entrevistas
A entrevista com o questionário e observação é uma ferramenta de avaliação
muito comum. Modalidades de entrevistas são diversas e algumas são desenvolvidas
como técnicas de manutenção, por exemplo: entrevista retrospectiva, entrevista
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social, pesquisa, entrevista clínica, entrevista jornalística, conversa, entrevista
biográfica exploratória, entre outras. A entrevista desempenha avaliação do que se
vai fazer e dos resultados que serão obtidos. Certamente, ela não é neutra. Importa
lembrar que a entrevista jornalística, objeto deste estudo consiste em uma elaboração
escrita com veiculação em um expressivo meio de comunicação e divulgação que é a
revista VEJA, cuja circulação é de grande alcance no país,
Carls Rogers (1940) propôs uma abordagem específica para a entrevista: a
entrevista não-diretiva. Sua abordagem é para além de um quadro mais geral: o da
comunicação. A entrevista é tão interessante que assume habilidades especiais por
parte do entrevistado, e também ainda requer outras habilidades, como ouvir,
comentar, empatia, congruência, entre outras. Neste caso, a ênfase deve ser a de
apresentar entrevista não-estruturada, com um duplo objetivo: entender essa técnica
de avaliação ou de investigação, requer do mediador em seu próprio relacionamento
com o entrevistado determinadas habilidades de interpelar no jogo discursivo entre
entrevistador e entrevistado.
Assim, toda abrangência define-se com o dialogismo da problemática sóciodiscursiva, ou seja, a interdiscursividade. Em uma palavra, este conjunto ou análise
de discurso se desenvolve com: 1) o intercâmbio verbal como uma unidade, e 2) que
qualquer troca verbal já foi originalmente concebida com todas as formulações, ou
para vir e cujos os interlocutores fazem um uso calculado de uma interatividade
locutória; permite ver o número de fenômenos específicos de estratégia discursiva que
utiliza todas as possibilidades de interatividade discursiva em um determinado
período. O grande corpus é aquele que permite instaurar o parâmetro de tempo, não
só declarações nunc, mas também o post e ante, deixar emergir os efeitos de
antecipação ou retrolocução e oferecer à competência de comunicação para
alcançar, o mais amplamente possível, as suas potencialidades.
A análise que apresentamos, situa-se na atmosfera do dialogismo bakhtiniano
e na análise semântico-discursiva que o trabalho com o gênero entrevista permite. E
para implementar nossa análise, os princípios metodológicos abaixo, se fazem
necessários.
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Metodologia
Propomo-nos, nesse trabalho, fazer uma análise textual dos discursos
produzidos na entrevista do candidato Aécio Neves, concedida à revista Veja de 5 de
novembro de 2014, edição 2398, nº45, uma semana depois do resultado final e oficial
das eleições para presidente do Brasil. Analisando as perguntas bem como as
respostas, por diferentes olhares. O corpus é, portanto, composto de recortes da
estrutura linguística da mencionada entrevista, onde a jornalista Bela Megale
pergunta, e o presidenciável Aécio Neves responde. Ressaltamos que a entrevista em
análise é resultado do contexto sócio histórico da eleição presidencial entre a
candidatura de Dilma Rousseff do PT, e a candidatura de Aécio Neves do PSDB,
ocorrida no ano de 2014. Após a disputa acirrada no segundo turno, a derrota nas
urnas do candidato psdbista por 48,36% contra 51,64%, da candidata petista foi
confirmada.
Na tentativa de neutralizar uma série de variáveis que possam ser prejudiciais
para a análise, procurou-se encontrar algumas características em comum. Na análise
do corpus focamos na relação entre a identificação social e de linguagem peculiar do
discurso, pressupostos e subentendidos do entrevistado/entrevistadora, discurso
produzido em entrevista.
Nossa escolha metodológica é de abordagem qualitativa e interpretativa,
cujos significados e interpretações são construídos no contexto da investigação
interacional mediadas pela estrutura linguística e semântica da língua. A opção por
esta metodologia de desenvolvimento é necessariamente a adoção de um aparato
teórico e analítico, que oriente nessa análise a compreensão dos fenômenos
linguísticos em uso no discurso. Por isso, a opção por uma abordagem teóricometodológica de cunho qualitativo e interpretativo.
Por fim, esta análise é de base qualitativa porque de acordo com Erickson
(1992, p.223), “a microanálise proporciona uma visão holística do processo
interacional e […] e as mudanças acontecem nos seres humanos”. No entanto, a
proposta é compreender como a interação verbal, ancorada em pressupostos e
subtendidos está organizada na tessitura do gênero entrevista. Elegemos E1 para
entrevistadora, e E2 para entrevistado
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Análise textual: o pressuposto e subtendido no gênero entrevista
A análise que fizemos, evidencia a complexidade de uma troca da língua e da
inscrição do sujeito nessa língua ao enunciar-se, mesmo que, por sua natureza
altamente codificada. Muitas são as formas, em que um discurso não menos
numeroso, afirmam as causas do dito e não dito, como enuncia Ducrot (1987). Entre
essas formas existem, evidentemente, a língua. Podemos correlacionar as diferenças
discursivas identificadas nesta entrevista com agentes sociais, psicológicos, e
principalmente as conotações políticas e sociais, com fatores diretamente
relacionados com a situação cambial (a modalidade de intercâmbio, tempo da
entrevista e o alcance da pergunta). Para explicar as diferenças discursivas
identificadas, bem como os marcadores discursivos que direcionam o tom dos temas
abordados na entrevista, tem-se os elementos constitutivos da aceitação ou refutação
do discurso. Esta entrevista constitui o corpo da obra, onde entrevistado fala com
membros/representantes de uma revista, seja para defender uma escolha, ou uma
posição desigual, na medida em que é o entrevistador que lidera a conversa, porque
é ele que aborda os temas através das perguntas, e parece claro que para sobreviver
ele tenta usar todas as suas habilidades linguísticas discursivas.
A começar, observamos o segundo titulo da entrevista “O Brasil perdeu o
medo do PT”, esse já denuncia o que Moura (2000) assegura sobre o subtendido, de
certo, afirmamos que se o Brasil perdeu o medo, então havia um medo anteriormente,
logo não há mais esse medo imposto ou instaurado pelo Partido dos Trabalhadores,
de acordo com E2.
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Recorte 1

Na primeira pergunta, a entrevistadora faz a seguinte afirmação o senhor
saiu desta eleição com a maior votação que um candidato do PSDB já teve no
segundo turno1. O excerto em destaque é parte da resposta à pergunta/afirmação
de E1. Vejamos o que E2 comenta, Desvios éticos que na eleição ficaram ainda
mais patentes como o modo de ser deles. O uso despudorado da máquina
pública e o terrorismo com que o PT intimidou os eleitores são manifestações
de uma mesma visão de mundo, a de que eles são donos do país e podem fazer
impunemente tudo o que quiserem.
Observamos a construção do período por meio da referenciação (deles, eles)
(KOCH, 2004), ou seja, o discurso pressuposto do entrevistado é ancorado na
construção que se faz do grupo PT. No sentido posto para as expressões, Desvios
éticos, despudorado, terrorismo, impunemente, corroboram inferências do
subtendido, como as ações maléficas do PT, uma vez que tais palavras significam
atos maldosos. Parece-nos dois lados, assim como as candidaturas, o mal,
representado pelo PT, enfatizado na cor vermelha e o bem na candidatura do PSDB,
representado nas cores da bandeira do Brasil2, logo se tem eles, PT, e nós brasileiros,
1

Neste texto reproduzimos uma das principais perguntas feita pela jornalista Bela Megale, devido o
arquivo total da entrevista ser demasiadamente extenso para compor anexo, optamos por trazer
algumas notas, quando necessário. A pergunta em destaque consta no início do segundo parágrafo da
entrevista completa em análise.
2
A entrevista na íntegra consta na revista Veja de 5 de novembro de 2014, edição 2398,
nº45.Destacamos aqui alguns excertos que na nossa avaliação traduzem a dimensão discursiva e
linguística inerentes ao gênero entrevista, logo nossa alusão aos aspectos simbólicos representados
nas cores vermelho, verde e amarelo ficam a critério da consulta do leitor, pois o formato Word não
comporta o anexo da entrevista completa.
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PSDB, ambos opositores. Embora seja fato a cor vermelha simbolizar o PT, o verde
e amarelo na imagem da revista não é símbolo natural do PSDB, mas construído
nesse contexto, logo as cores da bandeira nacional brasileira pertence a todos e não
a um único partido político.
Além disso, notamos que os enunciados inacabados não são prejudiciais à
comunicação entre os participantes da interação, bem como, envolvem outros
elementos que completam o significado das mensagens, especialmente quando
permitem ilustrar a relação entre falantes, entrevistado e o referente de seu discurso.
A troca da língua envolve não apenas o verbal; na verdade esse é o lugar de encontro
de uma multiplicidade de fatores diversos da natureza discursiva da linguagem.
Recorte 2

Na pergunta: Esse sentimento cívico que o senhor despertou vai durar
quanto tempo? O uso do verbo despertar e a sua condição de movimento, tendo em
vista a categorização aspectuais das classificações verbais, na interrogação permite
inferir a relação com o verbo adormecer, ou que algo estava adormecido, e ainda por
inferência linguística, esse adormecido era o lado cívico de alguns brasileiros, logo
despertado pela candidatura de Aécio Neves. Ancoramos essa discussão em Moura
(2000) quando afirma que o subtendido é construído por pistas que o interlocutor dá
na interação, despertar em oposição a adormecer provoca o subtendido no jogo
interlocutivo da linguagem. Além do mais, ao trazer os sentidos em a sociedade está
imune ao discurso raivoso dos petistas, considera-se, possibilitado pelo posto
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(DRUCOT, 1984) que o adjetivo raivoso é acrescentado por E2 a fim de denominar
e categorizar o discurso da sua opositora, mas ao fazer isso não se coloca como
aquele que diz, mas faz uso do substantivo sociedade e classifica essa como
responsável pelo ato de proferir o pressuposto externado da sua ação linguística.
Na resposta da segunda pergunta, no recorte acima, tem-se: os 51 milhões
de brasileiros esperam uma oposição de seus representantes no Congresso, o
pressuposto é, E2 é senador da república, logo parte do Congresso Nacional, dessa
forma representante da oposição, nas palavras dele vigilantes e firmes.
Atentemo-nos também ao dualismo entre cívico/desvios éticos, esses
vocábulos denotam o pressuposto do civismo dos 51 milhões de brasileiros que
votaram no candidato do PSDB, e rejeitaram e questionaram os “desvios éticos” do
governo da candidata do PT, a vencedora das eleições presidenciais 2014. No
entanto, o candidato do PSDB, derrotado nas eleições, obteve um percentual de
48,36%, logo é contraditório discorrer em sua entrevista acerca de 51 milhões
eleitores se puseram à oposição, se esta tem seu representante maior o candidato do
PSDB e esse recebeu algo em torno de 48,34% dos votos válidos? Seriam esses 51
milhões, eleitores da candidata petista, desejosos de que o psdbista torne-se firme e
vigilante ao governo? De acordo com o discurso de Aécio Neves parece que sim, o
que fragiliza a credibilidade da informação.
Observa-se no âmbito do subtendido, de acordo com Ilari e Geraldi (2002),
que ao fazer uso do resultado expressivo que a candidatura teve no segundo turno
E2 aproveita esse discurso para desferir julgamentos contra a candidatura que o
derrotou nas urnas, mas sempre com a ressalva de que não é ele locutor Aécio Neves
que fala, mas os milhões de brasileiros que a ele deram seus votos. A inscrição na
língua para substituir o eu, candidato de um dado partido, em oposição ao nós,
milhões de brasileiros, o eu individual se isenta e assume o que supõe o nós, (KOCH,
2004), os brasileiros desejosos de que os representantes do poder legislativo tornemse vigilantes no Congresso.
Em outra parte da entrevista, observa-se também que as perguntas são
perguntas duplas, ou seja, em dois momentos ou dois tempos, como se fizesse uma
introdução do assunto a ser perguntado, e só depois a pergunta de fato. Assim,
pretendemos tratar essa análise sobre as noções básicas de ordem semântica
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cognitiva processual inscritas na escolha verbal: o Perfectivo, o Imperfectivo e o
Perfeito, Telicidade.
Recorte 3

No recorte três, os aspectos notados são as respostas dadas em detrimento
das perguntas, correspondentes ao gênero entrevista, o discurso se realiza em seu
projeto de dizer (BAKHTIN, 2004) para E1 e para E2, onde o entrevistado parece
divergir, mas segue em plena concordância com a entrevistadora. Algumas dessas
convergências, por exemplo as perguntas desse recorte, cuja ideia possa parecer
divergência é mais uma chance a E2 para justificar suas estratégias télicas
ocasionadoras da sua derrota. Observemos a última pergunta da jornalista: Dilma
disse que espera “ser uma presidente e uma pessoa melhor”. O senhor acredita
nisso? Tem-se a resposta do político: Um bom começo é ser mais verdadeira, mais
atenta à sua consciência e menos ao seu marqueteiro e agir acima das
conveniências políticas, pondo em primeiro lugar o interesse dos brasileiros. A
leitura desse trecho exige do leitor algo mais para compreensão dos enunciados, do
que somente conhecimento do código linguístico, pois o trecho em destaque não é
apenas um amontoado de palavras e frases, e sua interpretação não é produto da
decodificação de um receptor passivo. Isso significa que não contém o sentido em si,
apenas. A ideia de implícito nesse trecho está naquilo que está presente pela
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ausência, ou seja, o conteúdo implícito pode ser aqui visto como o conteúdo que fica
à margem, porque não vem explicitado na entrevista, como assegura Drucot (1984):
1. O que não está dito, mas que, de certa forma, sustenta o que está dito;
2. O que está suposto para que se entenda o que está dito;
3. Aquilo a que o que está dito se opõe;
4. Outras maneiras diferentes de se dizer o que se disse e que significa
com nuances distintas do dito. Pressupomos o sentido dicionarizado,
“circunstância ou fato em que se considera um antecedente necessário do
outro”.
Aprofundamos aqui o trecho da entrevista:
Recorte 4

Vejamos algumas divisões sobre a pergunta acima: uma pessoa melhor, e
na resposta: atenta à sua consciência […] agir acima […] em primeiro lugar o
interesse dos brasileiros. Acreditamos que para ser aceita como verdadeira essas
assertivas, a entrevistadora, o entrevistado e o leitor precisam concordar como
antecedente a informação verdadeira de que Dilma (antes) não era uma boa pessoa
e que não se interessava pela vida dos brasileiros, a fim de perceber ou
compreender o que não está bem claro ou explicado, mas apenas sugerido na
tessitura do texto e do discurso. Importa ressaltar que a revista VEJA deliberadamente
forma opinião, um leitor desavisado aceita o discurso da má pessoa, da mentira dita
aos brasileiros pela candidata do PT e constrói a sua opinião e representação da
presidente eleita, discursivamente e intencionalmente formada e mediada pelo
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referido meio de comunicação.
O trabalho discursivo realizado pelo gênero entrevista é corroborado no livro
“Para Entender o Texto”, quando os autores definem os subentendidos a serem
encontrados nesse gênero, como: “[…] as insinuações escondidas por trás de uma
afirmação. São insinuações, (não) marcadas linguisticamente, contidas numa frase ou
num conjunto de frases” (PLATÃO; FIORIN, 2000, p. 310). Nessa perspectiva, o
subentendido difere do pressuposto num aspecto importante: o pressuposto é um
dado posto como indiscutível para o falante e para o ouvinte, não é para ser
contestado; o subentendido é de responsabilidade do ouvinte, pois o falante, ao
subentender, esconde-se por trás do sentido literal das palavras e pode dizer que não
estava querendo dizer o que o ouvinte depreendeu (PLATÃO; FIORIN, 2000, p. 244).
Para a abordagem das noções básicas de categorias verbais acima citadas,
em uma análise textual, cujo teor metodológico é analítico-interpretativo, a descrição
verbal, com base em Moura (2000), cujos princípios tratam de regularidades
interpretativas nas relações paradigmáticas e sintagmáticas de ocorrências
metafóricas com verbos de mudança de estado imprime múltiplos sentidos.
É nosso propósito também introduzir os termos que diz respeito ao tratamento
do aspecto. Abordando aqui as principais noções de aspecto, que permitirá distinguir
noções como (a)telicidade e (im)perfectividade, e dessa forma nos permitem pensar
mais categoricamente as relações postas entre pressuposto e subtendido mediadas
pelos aspectos verbais.
Ao falar de aspecto, podemos nos referir a diferentes fatos linguísticos que
nos levam à interpretação de uma sentença. Há dois domínios que se relacionam
intimamente e frequentemente se confundem: o domínio do aspecto lexical que, em
geral, não se limita ao nível lexical, e o domínio do aspecto gramatical que, de modo
geral, pode ter uma manifestação morfológica mais efetiva (MOURA, 2000). O aspecto
lexical está relacionado às classes aspectuais ou classes acionais ou Aktionsarten e
diz respeito a propriedades lexicais que ou são caracterizadas por uma morfologia
derivacional ou não são lexicalmente caracterizadas. É aí que localizamos a oposição
télico vs. atélico.
O aspecto gramatical, por sua vez, é caracterizado, em algumas línguas, por
uma morfologia flexional que acarreta eminentemente a distinção perfectivo vs.
imperfectivo. Esses domínios também interagem com o tempo verbal, acrescenta
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Moura (2000), as noções verbais e seu papel no discurso representa uma escolha
linguística e semântica. No gênero entrevista, o uso de alguns verbos e não de outros
demonstra a escolha do interlocutor, vejamos a construção dos verbos: disse e agir
para o efeito de sentido de uma dada pergunta.
Recorte 5

No recorte cinco destacamos a pergunta (1): Como recebeu a notícia da
derrota? A estrutura ‘recebeu a notícia’ se refere a um evento télico, pois representa
um evento com um fim previsível, portanto pressuposto, que é a da informação do
resultado final das eleições, e como tal, comporta-se em relação aos testes de
telicidade mais usados: é compatível com o adjunto adverbial em tempo terminado e
gera o paradoxo do imperfectivo quando o verbo principal está no gerúndio, que não
é o caso aqui.
No entanto, em (1) ele aparece ao lado do adjunto considerado como uma
das principais ferramentas para a identificação de eventos atélicos, que não visam um
ponto final e que podem prolongar-se indefinidamente. Tal compatibilidade é
responsável pela sua detelicização, ou seja, ao afirmar a sentença (1) não podemos
também afirmar que E2 acabou de receber a notícia, isto é, que atingiu a meta usual
e previsível daquele predicado télico, apesar de usarmos o pretérito perfeito (aspecto
perfectivo) de “recebeu”.
A resposta de E2 (2): Eu me preparei pessoalmente e em termos de equipe
para isso.
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Lembramos que a noção de telicidade pode ser retraçada, mais antigamente,
até Aristóteles e mais recentemente, até filósofos contemporâneos e outros, ganhando
contornos cada vez mais sistemáticos e, principalmente, sendo associada a correlatos
distribucionais, como a (in)compatibilidade com alguns adjuntos, notadamente o
tempo nesta frase não está explicita, mas pensamos no período da campanha
eleitoral.
Os adjuntos aplicados a um evento télico, medem o tempo que levou para que
esse evento atingisse seu telos, seu fim. Os eventos atélicos são, por sua vez, aqueles
que não têm um fim ou uma meta previsível a ser atingido e podem, devido a isso,
continuar indefinidamente. ‘Preparar pessoalmente’ em (2) é um exemplo de evento
atélico; a atelicidade é revelada pela incompatibilidade com tempo. O evento atélico e
uso dos verbos na situação comunicativa é importante ao analisar a inscrição do
sujeito na língua, ao perguntar ou responder na situacionalidade de uso da linguagem.
Acreditamos que no gênero entrevista as relações verbais ressaltam-se em
construções como: recebeu a notícia e preparei pessoalmente.
Pretendemos nesse trabalho, entender como se constrói a leitura efetiva, a
partir de orientações da Semântica argumentativa e cognitiva processual, bem como
alguns questionamentos propostos no gênero entrevista, como é possível ler esse
texto que circula fora e dentro da sala de aula? Quais processos mostram a
textualidade do encadeamento significativo desse gênero? Notadamente, os
significados produzidos entre interlocutores tornam a entrevista interessante de ser
analisada, as marcas argumentativas que definem o encadeamento discursivo, e
direcionam para compreensões diversas por parte dos leitores assíduos desse
gênero, adicione-se a isso o veículo de comunicação no qual a entrevista é publicada.
Considerações finais
Após a análise textual da entrevista da revista VEJA, percebemos que é
menos saber do que reconhecer, como defendeu Flahault (1978). Os aspectos
semânticos do texto não se limitam aos sentidos que ele suscita durante a leitura, por
isso concordamos com Flahault (1978) quando explicita a prioridade em reconhecer
em um texto os seus caminhos de interpretação, reconhecer para nós, por exemplo,
incide produzir sentido considerando a semântica argumentativa e cognitiva
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processual mediante os usos linguísiticos da telicidade, tempo e aspecto verbais, pois
esses mecanismos constituem entender a discursividade do pressuposto e
subtendido, elementos essenciais à leitura do gênero entrevista.
Ao demonstrarmos e analisarmos as perguntas e repostas da entrevista: O
Brasil perdeu o medo do PT, tendo em vista o meio de comunicação no qual foi
divulgada, é emblemática a frase escolhida para conferir um dos títulos da entrevista,
a qual traduziu e explicitou termos como: vigilância, raivoso, combate, oposição,
líder da oposição entre outros destacados no artigo. O uso dessas palavras na
entrevista não se explica apenas linguisticamente, mas semanticamente em especial,
pois o caminho que se iniciou com a primeira entrevista do candidato derrotado, ainda
em 2014, resultaram nos inúmeros pedidos de impeachment da presidenta
democraticamente eleita Dilma Rousseff, orquestrados pelos vigilantes firmes do
PSDB na Câmara Federal, principal frente do desfecho do impeachment, ação que
culminou na interrupção do mandato da então presidente da República em meados
de 2016.
Na verdade, a veiculação de informações não parece ser o principal objetivo
da entrevista. O que está em jogo é sim o reconhecimento de status quo, ou seja, há
um lugar na troca e em comparação com outro, Dilma venceu as eleições, fato, todavia
a entrevista enuncia que o candidato do PSDB saiu forte do resultado e pronto para
fazer sua oposição durante o mandato de sua opositora. Isso se confirma, quando a
entrevistadora dá o tom vitorioso ao discurso do entrevistado e esse a toda resposta
enfatiza o legado. Afirmamos não se tratar de entrevista, cuja intenção é apenas ouvir
o candidato que perdeu e interrogá-lo a reconhecer quais pontos sua campanha
falhou, bem como a possível assimilação da derrota e assim informar o leitor. A
entrevista em análise enaltece o percurso da ida do primeiro ao segundo turno e exalta
o placar apertado que definiu o resultado da eleição presidencial e isso é perceptível
na leitura analítica verificada.
Percebe-se que a entrevista pode ser resumida brevemente na assertiva:
perdemos ganhando, ora perder é perder e ganhar é ganhar, na disputa eleitoral
presidencial de 2014 houve um candidato ganhador e um perdedor, apenas isso.
Entretanto, entrevistado e entrevistador apropriam-se dos jogos dúbios metafóricos
que dispõem a língua portuguesa (ganhar perdendo e perder ganhando) em sentidos
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de atribuição semântica e pragmática da situação comunicativa e deliberam usos e
discursos conscientes do pressuposto e subtendido.
Sendo assim, fica evidente que cabe ao leitor, no momento em que se depara
com o gênero entrevista, abordar os conteúdos semânticos e discursivos que se
referem à pressuposição e ao subentendido, buscando desconfiar no processo de
leitura dos implícitos existentes, ao realizar uma leitura eficaz e crítica, capaz de captar
todos os conteúdos expostos ou escondidos presentes no texto, lembrando sempre
que nada é ressaltado ou silenciado de maneira neutra, pois sempre estará presente
uma intencionalidade por de trás de um texto, e cabe ao interlocutor exercer a
criticidade nessa busca e nesse aprimoramento do processo de leitura, que o guiará
a uma leitura efetiva e crítica.
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