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A constituição do ethos discursivo feminino partilhado em Bordados de 

Marjane Satrapi 

Resumo: Como a novela gráfica autobiográfica tem grande notoriedade hoje em dia, 

tanto pelo conteúdo confessional quanto pelo formato em HQ, a obra Bordados 

(2010) de Marjane Satrapi compõe o corpus da pesquisa. O objetivo é identificar os 

mecanismos linguísticos utilizados pela autora que permitem a constituição do ethos 

discursivo das personagens femininas, a partir dos relatos confessionais femininos. 

A metodologia faz-se por meio de um levantamento bibliográfico e de análise das 

unidades dos livros que compõem o corpus. O estudo está pautado em 

Maingueneau (1993, 2006, 2008, 2011), Dionisio (2011), García (2012), Ramos 

(2012), Koch & Elias (2009) e Bakhtin (2011). 

Introdução  

 Esta pesquisa procura investigar como se constituir o ethos discursivo 

feminino nos relatos confessionais que contornam toda a narrativa de Satrapi. Ao ler 

um texto, o leitor acaba por constituir uma imagem do enunciador, a partir da 

enunciação, no caso deste corpus, as personagens femininas. A essa imagem 

atribui-se o nome de “ethos discursivo”, uma vez que é construído no momento da 

enunciação, seja na produção, seja na recepção do discurso. Em outras palavras, o 

ethos é o que está inserido na imagem que um interlocutor tem de um locutor no 

momento da enunciação, ou seja, as características construídas através do discurso 

proferido.  

O estudo sobre o ethos vem adquirindo importância nos estudos discursivos, 

sobretudo aqueles que visam ao estudo da imagem que se quer retratar a partir de 

um discurso seja ele oral ou escrito. A partir dessa imagem constituída é essencial 

entender que a linguagem como fator social provoca comoção e identificação 

através do contato estabelecido na comunicação entre público e enunciador. O 

processo de interação se constrói a partir da linguagem. 

Um estudo sobre a linguagem conscientiza o ser humano de sua inserção na 

sociedade e das relações um com o outro. A partir do momento em que ele tem um 

domínio da língua, ou seja, compreender suas variações de acordo com as 

situações enunciativas, maior será sua capacidade de entender o funcionamento 



dela e as manifestações culturais que se processam através de seus diferentes 

mecanismos. Um profissional de Letras também precisa estar consciente desse 

fenômeno, sem desconsiderar, evidentemente, a questão da linguagem em sua 

amplitude.  

 

Objetivos 

Identificar, caracterizar e analisar a constituição do ethos discursivo feminino 

a partir dos efeitos de sentido contidos nas diferentes linguagens da narrativa.   

Metodologia 

A pesquisa tem abordagem qualitativa e nela foi feito um levantamento 

bibliográfico que consistirá nos seguintes procedimentos: levantamento da situação 

de produção da obra; identificar os elementos de linguagem – verbal e não verbal – 

que caracterizam o ethos discursivo feminino; analisar as categorias eleitas e 

mostrar os possíveis efeitos de sentido do gênero, a fim de evidenciar a maneira em 

que os efeitos de sentido tornam uma obra com maior aceitação atendendo as 

expectativas dos leitores. 

Desenvolvimento 

No presente momento o trabalho está na etapa da realização de pesquisas 

bibliográficas e de escolha das categorias de análise que servirão de base para 

verificar como se processa a constituição do ethos discursivo; o processo segue 

através das reuniões previamente programadas, com o grupo de estudo a que o 

projeto está ligado, das atividades de orientação de pesquisa, realizadas 

mensalmente pelo orientador do projeto e da elaboração de relatórios parcial de 

trabalho. 

Resultados Preliminares  

 O processo de interação ocorre nas diferentes situações enunciativas, 

portanto, o primeiro passo está sendo focado em análises das cenas da enunciação 

na perspectiva de Dominique Maingueneau, isto é, a identificação da cena 

englobante (inserida no domínio discursivo do texto), cena genérica (o próprio 

gênero textual) e a cenografia (inserida na união das cenas englobante e genérica) 



presentes na narrativa de Marjane Satrapi. A pesquisa ainda está em 

desenvolvimento, mas é possível perceber que a compreensão do ethos discursivo é 

importante para entender o discurso presente no texto.  
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