
 

 

 

 

Vol. 3 

ANAIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANAIS DO IX CONGRESSO 

INTERNACIONAL DA ABRALIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizadores 

Larissa Lima 

Marília Ferreira 

Eunice Braga 

Jaqueline Reis 

Zerben Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém-PA 

2015 



 

 

 

  



 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DOS ANAIS 

 

Dra. Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira (UFPA) 

Presidente da Associação Brasileira de Linguística 

Docente do Programa de Pós-Graduação em Letras e da Faculdade de Letras 

Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

Profa. MsC. Eunice Braga Pereira (UFPA) 

Docente da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará 

Doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

Jaqueline de Andrade Reis (UFPA) 

Licenciada em Letras pela Universidade Federal do Pará 

Mestranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

Larissa Wendel Afonso de Lima (UFPA) 

Graduanda em Letras da Universidade Federal do Pará 

Bolsista PIBEX/UFPA 

 

Zerben Nathaly Wariss de Aguiar Barata (UFPA) 

Graduanda em Letras da Universidade Federal do Pará 

Bolsista PET/FNDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA - SECRETARIA 

 

Danilo Mercês Freitas – UFPA 

Fabíola Azevedo Baraúna - UFPA 

Gabriela de Andrade Batista – UFPA 

Izadora Cristina Ramos Rodrigues – UFPA 

Jaqueline de Andrade Reis – UFPA 

Larissa Wendel Afonso de Lima – UFPA 

Murilo Coelho de Moura – UFPA 

Pedro Teixeira Lisboa Neto – UFPA 

Sara Vasconcelos Ferreira – UFPA 

Sérgio Wellington Ferreira da Silva – UFPA 

Sheyla da Conceição Ayan – UFPA 

Tereza Tayná Coutinho Lopes – UFPA 

Veridiana Valente Pinheiro – UFPA 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE APOIO 

 

Aliny Cristina Ramos de Sousa - UFPA 

Beatriz Nazaré Pessoa – CESUPA 

Bianca Castro Rodrigues - UFPA 

Caio Mendes Aparício Fernades - UFPA 

Diego Michel Nascimento – UFPA 

Elaine Patrícia do Nascimento Modesto –UFPA 

Jeniffer Yara Jesus da Silva - UFPA 

José Adauto Santos Bitencourt Filho - UFPA 

Luciana Renata dos Santos Vieira - UFPA 

Marília Fernandes Pereira de Freitas – UFPA 

Nandra Ribeiro Silva – UFPA 

Natali Nóbrega de Abreu – UFPA 

Profª Drª Andréa Oliveira - UFPA 

Profª. Drª. Ângela Fabíola Alves Chagas – UFPA 

Profª. MSc. Eunice Braga Pereira – UFPA 

Profª MSc. Maria de Nazaré Moraes da Silva 

Zerben Nathaly Wariss de Aguiar Barata – UFPA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Prof. Dr. Abdelhak Razky - UFPA 

Prof. Dr. Adair Bonini - UFSC 

Prof. Dr. Adair Vieira Gonçalves - UFGD 

Prof. Dr. Alcides Fernandes de Lima - UFPA 

Profª. Drª. Alessandra del Re - UNESP 

Profª. Drª. Ana Flávia Lopes Magela Gerhardt - UFRJ 

Profª. Drª. Ana Paula Scher - USP 

Profª. Drª. Ana Vilacy Galúcio - MPEG 

Prof. Dr. Antonio Carlos dos Santos Xavier - UFPE 

Profª. Drª. Carmem Lúcia Reis Rodrigues - UFPA 

Profª. Drª. Cristina Martins Fargetti - UNESP/Araraquara 

Profª. Drª. Del Carmen Daher - UFF 

Profª. Drª. Eliana Melo Machado Moraes - UFG 

Profª. Drª. Enilde Leite de Jesus Faulstich - UNB 

Profª. Drª. Flávia Bezerra de Menezes Hirata-Vale - UFSCar 

Prof. Dr. Frantomé Pacheco - UFAM 

Prof. Dr. Gabriel de Avila Othero - UFRGS 

Prof. Dr. Geraldo Vicente Martins - UFMS 

Profª. Drª. Gessiane de Fátima Lobato Picanço - UFPA 

Prof. Dr. Guilherme Fromm - UFU 

Prof. Dr. Hugo Mari - UFMG 

Prof. Dr. José Carlos Cunha - UFPA 

Prof. Dr. José Sueli Magalhães - UFU 

Profª. Drª. Juciane dos Santos Cavalheiro - UEAM 

Profª. Drª. Karylleila Andrade Klinger - UFT 

Profª. Drª. Kazuê Saito Monteiro de Barros - UFPE 

Profª. Drª. Kristine Stenzel - UFRJ 

Profª. Drª. Laura Maria Silva Araújo Alves - UFPA 

Profª. Drª. Leonor Cabral Scliar - UFRJ 

Profª. Drª. Lindinalva Chaves - UFAC 

Profª. Dra. Luciana Racanello Storto - USP 

Prof. Dr. Márcio Martins Leitão - UFPB 

Profª. Drª. Maria Candida Drumond Mendes Barros - MPEG 

Profª. Drª. Maria da Glória di Fanti – PUC - RS 

Profª. Drª. Maria das Graças Soares Rodrigues - UFRN 

Profª. Drª. Maria do Carmo Lourenço Gomes - UFRJ 

Profª. Drª. Maria Eulália Sobral Toscano - UFPA 

Profa. Dra. Maria Irma Hadler Coudry - UNICAMP 

Profª. Drª. Maria Odileiz Sousa Cruz - UFRR 

Profª. Drª. Marinalva Vieira Barbosa - UFTM 



 

 

 

Prof. Dr. Mario Eduardo Viaro - USP 

Profª. Drª. Mónica Graciela Zoppi Fontana - UNICAMP 

Profª. Drª. Myriam Crestian Chaves da Cunha - UFPA 

Profª. Drª. Nilsa Brito Ribeiro - UNIFESSPA 

Profª. Drª. Raynice Geraldine Pereira da Silva - UFAM 

Profª. Drª. Regina Célia Fernandes Cruz - UFPA 

Profª. Drª. Rita de Cássia Aparecida Pacheco Limberti - UFGD 

Profª. Drª. Rosângela Hammes Rodrigues - UFSC 

Prof. Dr. Sidney Facundes - UFPA 

Profª. Drª. Silvana Aguiar dos Santos - UFSC 

Profª. Drª. Telma Vianna Magalhães - UFAL 

Prof. Dr. Tony Berber Sardinha – PUC-SP 

Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto - USP 

Profª. Drª. Vanderci de Andrade Aguilera - UEL 

Profª. Drª. Vanice Maria Oliveira Sargentini - UFSCar 

Profª. Drª. Vera Lúcia Vasilévski Santos - UEPG 

Prof. Dr. Wagner Rodrigues Silva - UFT 

Profª. Drª. Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva - UFPA 

Prof. Dr. Xóan Carlos Lagares Diez – UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

Prof. Dr. Carlos Edilson de Almeida Maneschy 

Reitor 

 

Prof. Dr. Horacio Schneider 

Vice-Reitor 

 

Profa. Dra. Maria Lúcia Harada 

Pró-Reitoria de Ensino e Graduação 

 

Prof. Dr.Emmanuel ZaguryTourinho 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Prof. Dr. Fernando Arthur de FreitasNeves 

Pró-Reitoria de Extensão 

 

Prof. MSc. Edson Ortiz de Matos 

Pró-Reitoria de Administração 

 

João Cauby de Almeida Júnior 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 

 

Prof. Dr. Erick NeloPedreira 

Pró-Reitoria de Planejamento 

 

Instituto de Letras e Comunicação 

 

Prof. Dr. OtacílioAmaral Filho 

Diretor Geral 

 

Profa. Dra. Fátima Pessoa 

Diretora Adjunta 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

Dra. Germana Maria Araújo Sales 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

Dra. Marília de N. de Oliveira Ferreira 

Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras 



 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Pará 

 

Instituto de Letras e Comunicação 

 

Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade Universitária Professor José da Silveira Neto 

Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. 

CEP 66075-900, Belém-PA 

Fone-Fax: (91) 3201-7499 

E-mail: mletras@ufpa.br Site: www.ppgl.ufpa.br 

 

 

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Os Anais ora publicados reúnem 249 trabalhos completos resultantes de 

comunicações individuais apresentadas nos simpósios temáticos e de pôsteres dos 

diferentes Eixos existentes no IX Congresso Internacional da Associação Brasileira de 

Linguística (ABRALIN). 

A publicação dos presentes Anais do IX Congresso Internacional da ABRALIN 

marca a gestão de 2013-2015, quando, pela primeira vez, em seus 46 anos de existência, 

a Diretoria da ABRALIN esteve sediada na Região Norte do Brasil, na Universidade 

Federal do Pará, em Belém. 

Os textos aqui apresentados foram elaborados por graduandos, graduados, 

especialistas, mestrandos, mestres, doutorandos, doutores e professores pesquisadores, 

cuja atenção está centrada em algum aspecto da linguagem, que reflete as inumeráveis 

possiblidades de estudo desse fenômeno tão inerente à humanidade.  

A Diretoria da ABRALIN, gestão 2013-2015, tem a alegria de partilhar esta 

publicação com todos os participantes do IX Congresso Internacional da ABRALIN e 

com toda comunidade acadêmica da área de estudos da linguagem. 

 

 

Profa. Dra. Marília de N. de O. Ferreira 

Presidente da ABRALIN 

(Gestão 2013-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

OS CINCO PROCESSOS SINTÁTICOS DAS LÍNGUAS 
OCIDENTAIS 

Afrânio da Silva Garcia 

1547 

  
FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS E A CONSTRUÇÃO DE 
CORPORA HISTÓRICOS 

Aline Peixoto Gravina 

1557 

  
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS DA LIBRAS COMO L1 E SUA 
RELAÇÃO COM PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS. 

Ana Maria Zulema Pinto CABRAL 
Wanilda Maria Alves Cavalcanti 
Roberta Varginha Ramos Caiado 

1575 

  
TERMINOLOGIA E TRADUÇÃO: A MOTIVAÇÃO NA NOMEAÇÃO 
DE TERMOS NO CAMPO DAS ERVAS E PLANTAS MEDICINAIS 
DE PIMENTEIRAS-PA 

Antonia Edylane Milomes Salomão 

1591 

  
VOZES SOCIAIS E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A 
REPRESENTAÇÃO DO MOVIMENTO CALDEIRÃO NO JORNAL O 
POVO (1934-1938) 

Benedita França Sipriano 

1609 

  
A DISPUTA PELO SENTIDO NOS TRIBUNAIS: ANÁLISE DE 
NARRATIVAS EM PROCESSOS DE TRÁFICO DE DROGAS 

Carla Leila Oliveira Campos 

1625 

  
O TEXTO ESCRITO COMO PRÁTICA INTERATIVA: UM OLHAR 
PARA PRODUÇÕES TEXTUAIS DO ENSINO MÉDIO 

Débora Bianco Gonçalves 

1642 

  
GÊNEROS TEXTUAIS EMERGENTES E A CONSTRUÇÃO DO 
PONTO DE VISTA POR PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

Edna Maria de Oliveira Ferreira 
Osvaldo Barreto Oliveira Júnior 

1652 

  
PROTOTIPIA E GRAMATICALIZAÇÃO DOS VERBOS VER E 
OLHAR: SOBRE O DINAMISMO E RIGIDEZ DA GRAMÁTICA  

Giselli Freitas Neves 

1667 

  
EXPLOSÃO NA VIBRANTE SIMPLES [r] DA LÍNGUA WAYAMPI 

Fabíola Baraúna 
1678 

  



 

 

 

A CARACTERIZAÇÃO DO VINE COMO RECURSO MULTIMODAL 
NA INTERNET: SURGE UM NOVO GÊNERO TEXTUAL 

Gerlylson Rubens dos Santos SILVA 

1689 

  
O MENSALÃO EM PEQUENAS FRASES: UM OLHAR DISCURSIVO 
SOBRE O POLÍTICO 

Gleice Antonia Moraes de Alcântara 
Roberto Leiser Baronas  

1701 

  
VERBOS MANUAIS EM LIBRAS: UMA ANÁLISE SOB A 
PERSPECTIVA DA INCORPORAÇÃO 

Guilherme Lourenço 
Giselli Mara da Silva 

1716 

  
UM ESTUDO DAS RESTRIÇÕES À MODALIDADE DE RAIZ NOS 
VERBOS PODER E DEVER 

Jakeline Mendes 
Núbia Saraiva Ferreira 

1728 

  
A ARGUMENTAÇÃO EM PRODUÇÃO DE TEXTOS: UMA 
PROPOSTA PARA EJA 

Jardeni Azevedo Francisco Jadel 

1734 

  
TRADIÇÕES DISCURSIVAS EM RESENHAS ACADÊMICAS DOS 
ANOS 1950 

Jorge Luis Queiroz Carvalho 

1747 

  
RESSIGNIFICAÇÃO DO SER PROFESSOR DE INGLÊS DIANTE 
DA LEI 11.161: REFLEXÕES ACERCA DA CONSTRUÇÃO 
IDENTITÁRIA DESSE PROFISSIONAL NO ENSINO MÉDIO DA 
REDE PÚBLICA 

Josane Daniela Freitas Pinto 

1762 

  
DISCURSO, IDENTIDADE E LETRAMENTO NO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

José Ribamar Lopes Batista Júnior 
Denise Tamaê Borges Sato 

1773 

  
OS COMPARATIVOS TIPO, FEITO, IGUAL, COMO E QUE NEM: 
PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Josele Julião Laurentino 

1786 

  
REFLEXÕES SOBRE A PLURALIDADE CULTURAL NO ENSINO 
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM MANAUS (AM) 

Josibel Rodrigues e Silva 

1797 

  
A ESCRITA DO GUARANI: SOBRE AS REDUÇÕES E A 
GRAMATIZAÇÃO DA LÍNGUA DESDE A COLÔNIA 

Joyce Palha Colaça 

1807 



 

 

 

  
A EMERGÊNCIA DE NOVOS COMPORTAMENTOS NO 
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORAL: CONTRIBUIÇÕES 
DA TEORIA DA COMPLEXIDADE 

Kelly Cristina Marques Gaignoux 
Michell Gadelha Moutinho 

1820 

  
TEMPO VERBAL EM APURINÃ (ARUÁK) E SEUS CONTEXTOS 
DE USO 

Laíse Maciel Barros 
Patricia do Nascimento da Costa 

1830 

  
O PAPEL DA LEITURA COMO PRÁTICA DE FORMAÇÃO DO 
PIBID 
Laura de Almeida 

1839 

  
O VELHO DISCURSO DO NOVO: (RE) SIGNIFICAÇÕES EM 
TORNO DA NOÇÃO DE LÍNGUA NO ENEM 
Liana Cristina Giachini 

1849 

  
LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO SUPERIOR E A 
(DES)CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

Lília Alves Britto 
Terezinha Costa da Silva Machado 

1867 

  
A ENUNCIAÇÃO EM CONTEXTO MULTILÍNGUE: UM ESTUDO 
ACERCA DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL 
Lorena Grace do Vale Deissler 
Isabela Barbosa do Rêgo Barros 

1879 

  
A CONSTRUÇÃO DA INTERAÇÃO TEXTUAL DE JORNAIS DO 
FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX E OS 
RECURSOS DA ORALIDADE 

Luciane Braz Perez MINCOFF 

1892 

  
SÂNDI VOCÁLICO EXTERNO NO PORTUGUÊS FALADO POR 
IDOSOS NA CIDADE DE GOIÁS NUMA PERSPECTIVA NÃO 
LINEAR 

Luciane Silva de Souza Carneiro 

1905 

  
O SUJEITO SURDO E SUAS RELAÇÕES COM A LINGUA 
ESCRITA 

Lucimar Bizio 

1922 

  



 

 

 

UMA NOVA REFLEXÃO SOBRE O DICIONÁRIO TEMÁTICO 
INTERNACIONAL DE LÍNGUA DE SINAIS ATRAVÉS DA ÁREA DE 
MATEMÁTICA: COMO PERCEBER OS SINAIS ICÔNICOS E NÃO-
ICÔNICOS DA CONFIGURAÇÃO DE MÃOS PARA ÁREA DE 
MATEMÁTICA? 

Luiz Claudio Nóbrega Ayres 
Thais White Dias dos Reis 
Klícia de Araújo Campos 

1940 

  
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E ASPECTOS SÓCIO-AFETIVOS 
COLABORATIVOS DA APRENDIZAGEM 

Maria Cristina Ataide Lobato 

1953 

  
DO PROFESSOR MISSIONÁRIO AO PROFESSOR FLANELINHA: 
REPRESENTAÇÕES E DISCURSOS EM TORNO DA IMAGEM 
DOCENTE NO BRASIL E EM PORTUGAL 

Maria Alzira Leite 

1965 

  
REDUÇÃO E APAGAMENTO DE POSTÔNICA 

Maria José Blaskovski Vieira 
1979 

  
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA: ANÁLISE DE CRENÇAS NO CONTEXTO 
PÚBLICO ESCOLAR 

Maria Teresa Sousa Serpa 

1993 

  
CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO NO PORTUGUÊS 
FALADO N0 CARIRI CEARENSE 

Maria Vanderlúcia Sousa Tabosa 

2008 

  
AUTOETNOGRAFIA EM CONTEXTO JURÍDICO-PROFISSIONAL: 
NARRATIVAS DE ASSÉDIO MORAL E RELAÇÕES DE AFETO 

Mayara de Oliveira Nogueira 

2018 

  
CURTA, COMPARTILHE, DIVULGUE! REFLEXÕES SOBRE 
POSTAGENS DE INTERESSE COLETIVO NO FACEBOOK 

Murilo Coelho de Moura 

2037 

  
PROCESSOS SINTAGMÁTICOS DA TITULAÇÃO DO GÊNERO 
DISSERTAÇÃO 

Rebeca Fernandes Penha 
Medianeira Souza 

2051 

  
A VARIAÇÃO DO ITEM GALINHA D’ANGOLA NOS DADOS DO 
ALIPA, ALiB E ALSLIB 

Regis José da Cunha GUEDES 
Abdelhak RAZKY 

2067 

  



 

 

 

PESQUISA ETNOGRÁFICA NO CONTEXTO DIGITAL: 
NARRATIVAS E SELF EMOCIONAL DE BRASILEIRAS COM 
CÂNCER DE MAMA 

Renata Martins Amaral 

2077 

  
A INFLUÊNCIA DO FATOR “EXTENSÃO DE S” NAS 
CONSTRUÇÕES (X)VS DO INGLÊS ACADÊMICO DE 
BRASILEIROS: INTERLÍNGUA, TRANSFERÊNCIA E FUNÇÃO 

Roberto de Freitas Junior 

2091 

  
BREVE GENEALOGIA DA ADULTERAÇÃO E APAGAMENTO DE 
UMA PEQUENA FRASE POLÊMICA NA MÍDIA BRASILEIRA 

Roberto Leiser Baronas 
Samuel Ponsoni 

2105 

  
AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA E INTERLÍNGUA NA 
SURDEZ 

Sonia Maria Dechandt Brochado 

2120 

  
UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA DA LINGUAGEM DO AUTISTA 

Suenia Roberta Vasconcelos da Silva 
Isabela Barbosa do Rêgo Barros 

2132 

  
COMPORTAMENTOS SOCIOLINGUÍSTICOS ASSOCIADOS A 
GÊNERO COMO CONSTITUINTES DE REPERTÓRIOS VERBAIS 
AMPLOS 

Taís Bopp da Silva 

2142 

  
TRADIÇÕES DISCURSIVAS EM GÊNEROS JURÍDICOS DOS 
SÉCULOS XX E XXI: UM ESTUDO SOBRE O GÊNERO DENÚNCIA 
NO PROCESSO-CRIME 

Ticiane Rodrigues 
Aurea Zavam  

2157 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1547 

OS CINCO PROCESSOS SINTÁTICOS DAS LÍNGUAS OCIDENTAIS 

 

 

Afrânio da Silva Garcia 

 

 

RESUMO: Um problema recorrente no estudo e ensino da língua portuguesa é que a 

nomenclatura referente aos processos sintáticos parece ser sempre insuficiente: ora ela 

não explica corretamente a situação, ora há situações em que mais de uma classificação 

poderiam igualmente ser utilizadas. Dá a impressão de que algo está faltando, e 

realmente está! 

Os quatro processos sintáticos básicos estudados nas gramáticas e nos compêndios de 

português: relação sujeito-predicado, transitividade, complementação e adjunção 

não dão conta de todos os tipos de relações sintáticos do português e das demais línguas 

ocidentais. Falta um quinto elemento, que irá pôr ordem no caos e salvar a sintaxe. 

Este trabalho pretende justamente, através da reflexão necessária e de farta exposição de 

exemplos, elaborar um princípio norteador de todos os processos sintáticos das línguas 

ocidentais, através da discriminação da função de cada um destes processos conhecidos 

e da identificação e explanação do quinto elemento, até então apenas esboçado em 

alguns poucos estudos gramaticais e linguísticos, que manteremos por enquanto em 

segredo, sendo seu desvelamento e sua participação no sistema de processos 

sintáticos o cerne de nosso trabalho. 

Esperamos que este trabalho cumpra aquilo a que se propõe: trazer um novo enfoque, 

uma outra perspectiva no estudo da sintaxe do português (e, por extensão, das línguas 

ocidentais), explicando de forma cabal os processos sintáticos responsáveis pela 

estruturação das orações e sentenças no nosso idioma. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processos sintáticos. Estruturação de frases. Língua 

portuguesa. 

 

 

TEXTO: 

 

1. A VISÃO TRADICIONAL DOS PROCESSOS GRAMATICAIS 

 

A tradição gramatical do estudo dos processos sintáticos começou com a 

dicotomia tema – rema (na gramática grega) ou sujeito – predicado (na gramática 

latina), a qual se acrescentaram as noções de transitividade, de complementação e de 

adjunção.  

De acordo com essa visão, qualquer oração ou sentença se constrói por dois 

elementos básicos, daí serem chamados de termos essenciais da oração: o sujeito, 

genericamente definido como aquele termo sobre o qual se afirma alguma coisa, e o 

predicado, cuja definição seria, de maneira geral, aquilo que se diz sobre o sujeito 

(sabe-se hoje que existem alguns casos de orações que escapam a esta regra geral). 

Dentro tanto do sujeito quanto do predicado, há outros termos que estabelecem 

relações sintáticas necessárias, razão de esses termos serem conhecidos como termos 

integrantes da oração. Uma dessas relações é a transitividade, que identifica o fato de a 

ação ou situação descrita pelo verbo envolver não apenas o sujeito, mas também 

outro(s) elemento(s) distinto(s) do sujeito, ou seja, a ação ou situação descrita pelo 

verbo transita do sujeito para o(s) objeto(s). A outra relação é a complementação, em 
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que um determinado termo da oração é caracteristicamente incompleto, exigindo que se 

enuncie outro termo que o torne completo, quer em termos de significado, quer em 

termos de elocução: os complementos verbais, divididos em objeto direto e objeto 

indireto, e o complemento nominal. 

Por último, a tradição gramatical identifica um tipo de relação contingente, que 

pode acontecer ou não, que é a adjunção, expressa por dois tipos de adjuntos: o 

adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Como os adjuntos adnominal e adverbial 

constituem processos sintáticos não necessários, eles podem tanto ser omitidos como 

aparecer em grande número, fazendo parte dos termos acessórios da oração. 

Os exemplos abaixo servirão para um melhor entendimento do exposto: 

1) A noite está estrelada. (sujeito – a noite; predicado – está estrelada) 

2) João saiu. (sujeito – João; predicado – saiu) 

3) José gosta de cerveja. (sujeito – José; predicado – gosta de cerveja) 

4) Nós entendemos a lição. (sujeito – nós; predicado – entendemos a lição) 

5) Maria comprou um vestido. (transitividade – um vestido é o objeto direto) 

6) José pensava na garota. (transitividade – na garota é o objeto indireto) 

7) O vovô deu o brinquedo à neta. (transitividade – o presente é o objeto direto 

e à neta é o objeto indireto) 

Observação: note-se que tanto o objeto direto quanto o objeto indireto 

acumulam os processos de transitividade e de complementação. Reparem como 

ficariam incompletas as sentenças seguintes: 

5.a) Maria comprou.  

6.a) José pensava. 

7.a) O vovô deu à neta. 

7.b) O vovô deu o brinquedo. 

É interessante notar que no exemplo 7.a sente-se uma falta de complementação 

mais sintática do que semântica, enquanto no exemplo 7.b encontra-se uma ausência de 

complementação mais marcadamente semântica do que sintática. 

8) Os bebês têm necessidade de carinho. (complementação – de carinho é o 

complemento nominal) 

9) A vontade de poder é uma neurose. (complementação – de poder é  o 

complemento nominal) 

10)  A noite de Belém está estrelada. (adjunção – de Belém é adjunto adnominal) 

11)  José gosta de cerveja gelada. (adjunção – gelada é o adjunto adnominal) 

12)  A bela Maria comprou um vestido curtinho azul lindo. (adjunção – a bela, 

curtinho, azul e lindo são quatro adjuntos adnominais) 

13)  Maria comprou um vestido alegremente. (adjunção – alegremente é adjunto 

adverbial) 

14)  A noite está muito estrelada. (adjunção – muito é o adjunto adverbial) 

15)  Nós entendemos a lição perfeitamente. (adjunção – perfeitamente é o 

adjunto adverbial) 

16)  Infelizmente, nós não entendemos a lição ainda. (adjunção – infelizmente, 

não e ainda são adjuntos adverbiais) 

 

 

2- QUANDO A TERMINOLOGIA É INSUFICIENTE 

 

Embora os estudos sintáticos dos gregos e, principalmente, dos romanos sejam 

dignos de admiração, algumas questões ficaram ainda inexplicadas. Tentativas foram 
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feitas para alcançar um melhor entendimento dos mecanismos sintáticos do português, 

das línguas neolatinas e, por extensão, das línguas ocidentais. 

O estudo da valência dos verbos, principalmente se a considerarmos como 

valência absoluta, ajuda a aclarar alguns problemas sintáticos e suscitar outros. A 

valência de um verbo, entendida aqui num sentido um pouco mais restrito do que o que 

lhe é atribuído por Lyons (1979, p. 486-8), equivaleria ao número total de elementos, 

ou argumentos, na terminologia de Mateus (1983, p. 52-4; 222-239), que constituem o 

domínio desse verbo, ou seja, o número de elementos pressupostos pelo verbo, mesmo 

que nem sempre eles venham expressos. Não se deve incluir, no entanto, entre os 

elementos que constituem o domínio do verbo, certos adjuntos adverbiais que podem, 

ou não, se juntar a praticamente qualquer verbo: os argumentos opcionais da 

terminologia de Mateus (1983, p. 233). 

A noção de valência é de grande importância para a sintaxe dos verbos, pois, ao 

contrário da transitividade, a valência de um verbo é invariável, ou seja, um 

determinado verbo domina sempre o mesmo número de elementos, mesmo que algum 

elemento não venha expresso ou que venha algum elemento extra associado ao verbo. 

Os verbos do português podem ser: 

a) Monovalentes – acordar, morrer, brilhar, etc. 

b) Bivalentes – ser, haver, comer, gostar, etc. 

c) Trivalentes – dar, comparar, ir, emprestar, etc. 

d) Quadrivalentes – transferir, traduzir, transformar, mover, etc. 

Se considerarmos a existência de orações sem sujeito, haveria também verbos de 

valência zero, como chover, amanhecer, nevar, etc. Os verbos haver e existir, no 

entanto, são, respectivamente, monovalente e bivalente, conforme os exemplos: 

17)  Os fantasmas não existem. (apenas um argumento, o sujeito) 

18)  Não há fantasmas. (onde?) (dois argumentos: fantasmas e onde) 

A valência dos verbos torna mais fácil entender a enorme variabilidade da 

transitividade, visto que os verbos pressupõem até quatro argumentos, embora não 

sejam obrigados nem costumem apresentar todos os argumentos. Assim sendo, um 

verbo como sair tem valência três, mas é orientado para o processo em si, podendo ser 

usado com verbo intransitivo, como em: João saiu; já um verbo como levar tem 

valência quatro, sendo orientado tanto para o objeto direto quanto para o destino, 

sendo normalmente usado com três argumentos: A mãe levou o menino para casa 

(poderia ser usado com quatro argumentos: A mãe levou o menino da escola para 

casa, ou, mais raramente, com dois argumentos: A mãe levou o menino).  

O estudo da valência leva-nos à conclusão de que a terminologia tradicional é 

insuficiente para descrever os processos sintáticos que ocorrem no português, 

principalmente no tocante à complementação, restrita aos complementos verbais. 

Quando estudamos a lista dos verbos bivalentes, trivalentes e quadrivalentes, torna-se 

óbvio que o processo sintático de complementação no português abrange muitos outros 

elementos, além do objeto direto e do objeto indireto. 

Um primeiro problema que se impõe é o caso dos predicativos, que, embora se 

refiram a um determinado termo: o sujeito ou o objeto, completam o sentido do verbo, 

sendo sua presença imprescindível nos verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, 
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continuar, parecer, virar (sem sentido locativo), bem como andar e viver (quando 

equivalem a estar temporariamente e estar frequentemente). A postura tradicional 

considera-os uma classe à parte, visto que os predicativos são responsáveis pelo sentido 

do predicado nominal, mas o núcleo sintático do predicado já foi preenchido pelo 

verbo de ligação, cujo complemento verbal é o predicativo do sujeito. Quanto ao 

predicativo do objeto, seria forçar muito a realidade a adequar-se à nomenclatura dizer 

que eles são núcleo do predicado ou configuram o predicado, haja vista a frequência 

com que podem ser omitidos. Muitos autores, Os exemplos abaixo servem para 

confirmar as observações acima expostas: 

19)  O Brasil é enorme. (predicativo do sujeito – enorme) 

20)  O Brasil é. (embora contenha um predicado: é, a sentença está incompleta, 

pois falta um complemento verbal: o que o Brasil é) 

21)  O povo está contente. (predicativo do sujeito – contente) 

22)  O povo está. (embora contenha um predicado: está, a sentença está 

incompleta, pois falta um complemento verbal: o que o povo está) 

23)  A noiva ficou linda. (predicativo do sujeito – linda) 

24)  A noiva ficou. (embora contenha um predicado: ficou, a sentença está 

incompleta, pois falta um complemento verbal: o que a noiva ficou) 

25)  Ela parecia triste. (predicativo do sujeito – triste) 

26)  Ela parecia. (embora contenha um predicado: parecia, a sentença está 

incompleta, pois falta um complemento verbal: o que ela parecia) 

27)  O menino virou uma fera. (predicativo do sujeito – uma fera) 

28)  O menino virou. (embora contenha um predicado: virou, a sentença está 

incompleta, pois falta um complemento verbal: o que o menino virou) 

29)  Maria chegou contente. (predicativo do sujeito – contente) 

30)  Maria chegou. (a sentença já contém um predicado; o predicativo do 

sujeito pode ser omitido sem problemas) 

31)  O sol surgiu radiante. (predicativo do sujeito – radiante) 

32)  O sol surgiu. (a sentença já contém um predicado; o predicativo do sujeito 

pode ser omitido sem problemas) 

33)  Os alquimistas transformavam metais em ouro. (predicativo do objeto – em 

ouro) 

34)  Os alquimistas transformavam metais. (embora contenha um predicado: 

transformavam metais, a sentença está incompleta, pois falta um 

complemento verbal: em que eles transformavam os metais) 

35)  Supunha-a livre. (predicativo do objeto – livre) 

36)  Supunha-a. (embora contenha um predicado: supunha-a, a sentença está 

incompleta, pois falta um complemento verbal: o que supunha-a) 

37)  O júri julgou-o culpado. (predicativo do objeto – culpado) 

38)  O júri julgou-o. (a sentença já contém um predicado; o predicativo do 

objeto pode ser omitido sem problemas) 

39)  O amigo o xingou de preguiçoso. (predicativo do objeto – preguiçoso) 
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40)  O amigo o xingou. (a sentença já contém um predicado; o predicativo do 

objeto pode ser omitido sem problemas)  

41) Nós o achamos desmaiado. (predicativo do objeto – desmaiado) 

42)  Nós o achamos. (a sentença já contém um predicado; o predicativo do 

objeto pode ser omitido sem problemas) 

Outro tipo de complementação verbal que salta à vista é aquela representada por 

um advérbio, ainda chamada pela tradição gramatical de adjunto adverbial. No Brasil, 

o professor Rocha Lima foi o primeiro a tratar do assunto em sua Gramática Normativa 

da Língua Portuguesa (2010, p. 311-313), criando o sugestivo termo complemento 

circunstancial (embora muitos estudiosos modernos prefiram a denominação 

complemento adverbial). Trata-se do complemento verbal que indica o lugar, o tempo, 

a duração, a distância, o modo, a medida, etc., cuja presença é essencial para a boa 

formação do sintagma verbal, como podemos ver abaixo: 

43)  A festa é aqui. (complemento circunstancial – aqui) 

44)  A festa é. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um complemento 

verbal: onde é a festa) 

45)  O doente está bem. (complemento circunstancial – bem) 

46)  O doente está. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um 

complemento verbal: como está o doente) 

47)  Paris fica na Europa. (complemento circunstancial – na Europa) 

48)  Paris fica. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um complemento 

verbal: onde fica Paris) 

49)  Irei à Roma (apud rocha Lima). (complemento circunstancial – à Roma) 

50)  Irei. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um complemento verbal: 

aonde eu irei) 

51)  A prova é hoje. (complemento circunstancial – hoje) 

52)  A prova é. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um complemento 

verbal: quando é a prova) 

53)  A guerra durou cem anos (apud rocha Lima). (complemento circunstancial 

– cem anos) 

54)  A guerra durou. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um 

complemento verbal: quanto tempo durou a guerra) 

55)  O ônibus virou à direita. (complemento circunstancial – à direita) 

56)  O ônibus virou. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um 

complemento verbal: para onde virou o ônibus) 

57)  Ele pesa 70 quilos. (complemento circunstancial – 70 quilos) 

58)  Ele pesa. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um complemento 

verbal: quanto ele pesa) 

59)  A camisa custa 129 reais. (complemento circunstancial – 129 reais.) 

60)   A camisa custa. (o sintagma verbal está incompleto, pois falta um 

complemento verbal: quanto custa a camisa) 

Em virtude do exposto nos parágrafos anteriores, uma nova classificação dos 

verbos quanto à transitividade faz-se necessária: 
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a) Verbo intransitivo: viver, existir, amanhecer, etc. 

b) Verbo transitivo direto: amar, dizer, fazer, etc. 

c) Verbo transitivo indireto: gostar, interessar, depender, etc. 

d) Verbo transitivo circunstancial: ir, voltar, morar, durar, etc. 

e) Verbo transitivo direto e indireto: dar, receber, roubar, etc. 

f) Verbo transobjetivo ou transitivo predicativo (objeto + predicativo do 

objeto): tornar, eleger, julgar, etc. 

g) Verbo de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, parecer, etc. 

Observação: através do estudo dos verbos trivalentes e quadrivalentes, 

chegamos à conclusão de que poderia haver outras classificações, como verbo 

bitransitivo circunstancial, verbo bitransitivo indireto ou verbo tritransitivo, como nos 

exemplos abaixo: 

61)  O avião partiu do Rio para Florianópolis. (bitransitivo circunstancial – do 

Rio para Florianópolis) 

62)  O motorista acelerou de 60 quilômetros por hora para 120 quilômetros por 

hora. (bitransitivo circunstancial – de 60 km/h para 120 km/h) 

63)  A professora reclamou do Zezinho com a diretora. (bitransitivo indireto –

do Zezinho com a diretora) 

64)  Os haitianos dependem do Brasil para sua segurança. (bitransitivo indireto 

– do Brasil para sua segurança) 

65)  O juiz de menores levou a criança do pai para a mãe. (tritransitivo – a 

criança do pai para a mãe) 

66)  Vinicius de Moraes traduziu os poemas do inglês para o português. 

(tritransitivo – os poemas do inglês para o português) 

Outro problema que a terminologia tradicional carrega é não dar conta das 

variantes, perfeitamente possíveis dentro das possibilidades da língua. Assim sendo, o 

fato de uma determinada função sintática ser normalmente representada pela classe 

morfológica dos substantivos faz com que se acredite que ela deva sempre ser 

representada por uma expressão substantiva. Isso ocorre tanto com os complementos 

verbais, como acabamos de ver, quanto com relação ao sujeito e ao complemento 

nominal. Frases extremamente comuns no português são inclassificáveis ou 

classificadas erroneamente por causa deste equívoco, como é o caso de Agora é tarde, 

Hoje é dia de rock ou Já programou sua ida a Petrópolis? e A volta para casa Nas 

duas primeiras sentenças, temos um caso claro de predicação equativa, em que se 

identifica um sujeito e um complemento que compartilham o mesmo referente através 

de verbos equativos específicos, como ser, significar, equivaler, etc., cuja característica 

principal é poder ter qualquer classe de palavra como sujeito (cf. Lyons, 1979, p. 177-

197). Desse modo, tanto Agora quanto Hoje são sujeitos. O professor Bechara também 

aceita advérbios de base nominal e pronominal como sujeitos, como podemos verificar 

nos exemplo abaixo (Bechara, 2014, p. 88): 

67)  Hoje é segunda-feira. (sujeito – hoje) 

68)  Aqui é ótimo para a saúde. (sujeito – aqui) 
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Nas duas sentenças seguintes, temos um complemento nominal circunstancial 

ou adverbial: a Petrópolis e para casa, respectivamente. Mais uma vez, contamos com 

a anuência do professor Bechara nas nossas interpretações, uma vez que ele declara (cf. 

Bechara, 1999, p. 452): “em ida a Petrópolis, teremos um complemento nominal 

circunstancial”, reiterada mais adiante pelos exemplos de complemento nominal em 

“ida à cidade” e “penetração na floresta” (op. cit., p. 454). 

 

 

3- SURGE O QUINTO ELEMENTO 

 

Revisando o que dissemos sobre os processos sintáticos tradicionalmente 

abordados nas gramáticas, teríamos o seguinte quadro: 

1. Relação sujeito-predicado – que poderíamos chamar, mantendo a etimologia, 

de subjeção ou sujeição, já que existe uma relação dúplice de domínio, em que o verbo 

tem que concordar com o sujeito, mas o sujeito tem que estar “colocado” (concordar 

semanticamente) com o verbo. No entender do Autor, este seria o processo sintático 

primordial de todas as línguas ocidentais e seria imprescindível, ou seja, nenhuma 

oração ou período (quiçá nenhum enunciado) existiria sem a relação sujeito-predicado. 

Aquilo que a gramática convencionou chamar de oração sem sujeito constituiria apenas 

uma oração sem sujeito aparente, como nos exemplos abaixo: 

68)a. Há pessoas na sala. (sujeito – pessoas) 

     b. Existem pessoas na sala. (sujeito – pessoas) 

69)  Está chovendo. (sujeito implícito – chuva) 

70)  Agora é tarde. (sujeito – agora) 

71)  São dez horas. (sujeito implícito – agora) 

72)  Assim é gostoso. (sujeito – assim ou fazendo assim) 

73)  Glauco é verde-mar. (sujeito – glauco) 
 

2. Transitividade – que indica o fato de a situação descrita pelo verbo transitar 

do sujeito para outro elemento, diferente do sujeito, embora a língua tenha meios de 

tornar idênticos esse outro elemento e o sujeito, através da forma reflexiva dos verbos 

e dos pronomes reflexivos, compreendendo o objeto direto e o objeto indireto, sendo 

que um verbo poderia comportar até dois objetos indiretos (optamos por não utilizar a 

nomenclatura complemento relativo, por acharmos que esta carece de utilidade 

prática). Quanto aos verbos tritransitivos citados anteriormente (cf. 65 e 66),  um 

estudo mais aprofundado nos leva a crer que eles contenham um objeto direto e dois 

complementos circunstanciais, os quais estariam mais ligados ao processo sintático de 

complementação, embora a presença de seres humanos como complemento 

circunstancial cause uma certa estranheza (mais estudos se fazem necessários), como 

podemos constatar no exemplo 65 acima e nos exemplos abaixo: 

74)  O júri transferiu o prêmio do Manuel para o Joaquim. (verbo tritransitivo – 

objeto direto: o prêmio; complementos circunstanciais: do Manuel e para o Joaquim) 



 

 

 1554 

75)  A herança converteu Aurélia de uma moça pobre numa dama riquíssima. 

(verbo tritransitivo – objeto direto: Aurélia; complementos circunstanciais: de uma 

moça pobre e numa dama riquíssima) 
   

3. Complementação – consiste no fato de um termo precisar de outro para 

completar sintática ou semanticamente seu enunciado. Ela abrange os seguintes tipos de 

complemento: predicativo do sujeito, predicativo do objeto (ambos completam o verbo, 

embora estejam relacionados a uma expressão substantiva: sujeito ou objeto), 

complemento nominal, complemento circunstancial, objeto direto e objeto indireto. A 

complementação ocorre junto com a transitividade, mas são processos distintos. 

Embora a complementação seja uma relação sintática necessária, isto não quer dizer 

que não se possa omitir um complemento, se ele não estiver em foco. 

76)  O boêmio voltou. (omitiu-se o complemento circunstancial: de onde) 

77)  Ele tinha muito ódio. (omitiu-se o complemento nominal: a quem ou a quê) 

78)  Obrigado, eu já comi. (omitiu-se o objeto direto: o quê) 

79)  Ela já recebeu o presente. (omitiu-se o objeto indireto: de quem) 

80)  Todos o julgavam. (omitiu-se o predicativo do objeto: o quê) 

Embora seja raro, pode-se omitir até o predicativo do sujeito com verbo de 

ligação, como no seguinte provérbio: É melhor ser do que ter. (omitiu-se o predicativo 

do sujeito do verbo ser: alguém, e o objeto direto do verbo ter: algo) 
 

4. Adjunção – é um tipo de relação contingente, não necessária, em que se 

acrescenta uma informação relativa a um determinado termo ou à sentença como um 

todo, sem que esta informação esteja pressuposta pelo termo ou o complete, 

constituindo um termo acessório da oração. Compreende o adjunto adnominal, o 

adjunto adverbial e o aposto. Por serem termos que se acrescentam, eles podem ser 

usados com grande profusão, como podemos ver abaixo: 

81) A aluna bela, meiga e inteligente namorava um rapaz feio, chato e 

grosseiro. (há oito adjuntos adnominais: a, bela, meiga, inteligente, em 

relação á aluna; e um, feio, chato, grosseiro, em relação ao rapaz) 

82)  Estávamos andando ao amanhecer, sem rumo, despreocupadamente, na 

companhia dos colegas, por uma planície sem fim. (há cinco adjuntos 

adverbiais: ao amanhecer, sem rumo, despreocupadamente, na companhia 

dos colegas, por uma planície sem fim) 

83)  Evanildo Bechara, o grande professor, o amigo, o confrade, o homem 

digno de admiração, deu-nos a honra de sua presença.  (há quatro apostos: o 

grande professor, o amigo, o confrade, o homem digno de admiração) 
 

5. Especificação – existe um quinto processo sintático que até hoje não foi 

devidamente explicado, embora vários autores já tenham feito comentários sobre ele. 

Somente Halliday chega a nomear um dos aspectos deste processo, ao falar sobre rank 

(categoria), numa tentativa de explicar complementos verbais que reduplicam certas 

características do verbo: medir tantos centímetros, pesar tantos quilos, etc. Ampliando 

o escopo desta definição, chegamos ao processo sintático que faltava para uma completa 
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definição dos processos sintáticos da língua portuguesa e das línguas ocidentais: a 

especificação, em que um determinado termo não precisa ser complementado, mas sim 

especificado por outro termo. A especificação ocorre: 

a) com nomes e verbos que indicam algum tipo de medida: comprimento, altura, 

largura, preço, distância, velocidade, unidades físicas, etc.; 

b) com enunciados que expressam restrição ou contraste; 

c) com termos que não precisam ser complementados, mas que devem ser 

especificados. 

As sentenças abaixo exemplificam o processo de especificação: 

84) A geladeira pesa 28 quilos. (especificador verbal: 28 quilos) 

85)  Ele levantou um peso de 200 quilos. (especificador nominal: 200 quilos) 

86)  Ele mede um metro e setenta. (especificador verbal: um metro e setenta) 

87)  O abajur custa cinquenta reais. (especificador verbal: cinquenta reais) 

88)  O show tem duração de duas horas. (especificador nominal: de duas horas) 

88)  Ele só gosta de mulheres bonitas. (especificador nominal: bonitas) 

89)  Os baianos gostam de frutas verdes. (especificador nominal: verdes) 

90)  Passava a noite jogando pôquer. (especificador verbal: pôquer) 

91)  Comprei um quilo de farinha. (especificador nominal: de farinha) 

92)  Pretendo viver uma vida santa. (especificador verbal: uma vida santa) 

93)  Ela pintou a casa de vermelho. (especificador verbal: de vermelho) 

 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Nossa pesquisa chegou à conclusão que, ao contrário do que se acreditava, 

existem cinco processos sintáticos básicos, responsáveis pelas relações sintáticas que 

ocorrem em todos os enunciados em português e nas línguas ocidentais, que são: 

 A relação sujeito-predicado, presentes em todas as orações e sentenças do 

português; 

 A transitividade, quando a situação descrita pelo verbo envolve o sujeito e 

outro elemento, diferente do sujeito; 

 A complementação, quando um termo precisa de outro termo que irá 

completá-lo sintática ou semanticamente; 

 A adjunção, quando uma informação não necessária é simplesmente 

acrescentada a um termo; 

 A especificação, quando um termo não necessita de complementação, mas 

precisa ser especificado por outro termo, principalmente por expressar 

medida, restrição ou contraste.   

 

REFERÊNCIAS 
 

ANDERSON, John M.  The grammar of case: towards a localist theory. 3.ed. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1976. 

 



 

 

 1556 

BECHARA, Evanildo.  Lições de português pela análise sintática.  Rio de 

Janeiro : Nova Fronteira, 2014.   

 

Moderna gramática portuguesa.  Rio de Janeiro : Lucerna, 1999. 

FILLM0RE, Charles. Em favor do caso /The case for case/ In: LOBATO, Lucia 

M. P. (org.) A semântica na linguística moderna: o léxico. Rio de Janeiro :  

Francisco Alves, 1971. p. 275-365. 

 

HALLIDAY, M. A. K.  Notes on transitivity and theme in English, parts 1, 2 & 3. 

Journal of Linguistics, London, 3, 1 (Apr. 1967): 37-81; 3, 2 (Oct. 1967): 199 

244; 4, 2 (Oct. 1968): 179-215.  

 

HALLIDAY, M. A. K.  & HASAN, Ruqaiya.  Cohesion in English.  London : 

Longman, 1983. 

 

LIMA, Carlos H. da Rocha.  Gramática normativa da língua portuguesa.  Rio 

de Janeiro : José Olympio, 2010.  

 

LYONS, John.  Semantics. 3.ed. Cambridge : Cambridge University Press, 

1979. 

 

MATEUS, Maria H. M. et alii.  Gramática da língua portuguesa.  Coimbra, 

Almedina, 1983.  

 



 

 

 1557 

FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS E A CONSTRUÇÃO DE CORPORA  HISTÓRICOS 

Aline Peixoto Gravina 

 

RESUMO: O uso de ferramentas computacionais para a elaboração de corpora 

linguísticos diacrônicos tem sido de grande importância para a Linguística Histórica. 

Com o intuito de fazer um estudo diacrônico/comparativo sobre o sujeito nulo e a 

ordem VS em textos de jornais do século 19 e 20,que circularam no Brasil e em 

Portugal, organizou-se um corpus composto por mais de trezentas mil palavras, que se 

encontra disponível no site do Corpus Histórico do Português Tycho Brahe, projeto 

coordenado pela professora Charlotte Galves. No presente trabalho, pretende-se 

apresentar o corpus elaborado nesse estudo e descrever os passos realizados para sua 

constituição, desde  ferramentas usadas para a transcrição dos textos, como o OCR-

Tesseract na versão para Linux/Ubuntu, disponível na web, até as principais ferramentas 

computacionais utilizadas para possibilitar o sistema de  busca : eDictor, corpus Draw e 

corpus Search. O eDictor (Paixão de Sousa, Kepler e Faria, 2012) foi utilizado para 

realizar a edição e o sistema de anotação morfológica dos textos. Corpus Draw foi a 

interface utilizada para realizar as correções das anotações sintáticas,  ferramenta essa 

desenvolvida por Beth Randall. Corpus Draw faz parte do pacote Corpus Search, que 

foi o responsável por realizar as buscas requeridas na pesquisa - sujeito nulo e inversão 

do sujeito. Os resultados foram obtidos de forma rápida e confiável, uma vez que foi 

possível ter acesso a todos dados contabilizados na busca. A utilização dessa tecnologia 

otimiza os dados linguísticos e possibilita uma grande quantidade de estudos mais 

aprofundados da diacronia da língua portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Corpora. Diacronia. Ferramentas Computacionais. 

1 – Introdução 

 O corpora do presente estudo foi elaborado a partir de jornais brasileiros e 

portugueses que circularam no Brasil e em Portugal no século 19 e na primeira metade 

do século 20. Os jornais brasileiros circularam na cidade de Ouro Preto e os jornais 

portugueses na cidade de Évora. Buscou-se jornais que fossem contemporâneos em suas 

respectivas cidades e países, apresentando conteúdo parecido em suas disposições:  

Jornais Brasileiros: 

O Recreador Mineiro (1845 a 1848)  

Jornal Mineiro (1890 a 1900) 

Tribuna de Ouro Preto (1945 a 1948) 

Jornais Portugueses: 

A Illustração Luso-brazileira (1850 a 1855) 

Manuelinho de Évora (1888 a 1895) 

Notícias de Évora (1945 a 1948) 
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 Tanto dos jornais brasileiros, quanto dos jornais portugueses foram transcritas 

150 mil palavras, 50 mil de cada jornal, selecionando os artigos que estivessem 

assinados. A escolha do século 19 como ponto de partida para nosso estudo se deve ao 

fato de que no Brasil, a impressão de jornais só foi permitida a partir de 1808, quando a 

corte portuguesa aqui se estabeleceu. Esta data também foi um marco para a criação de 

instituições de ensino e financeiras no país. Além disso, no âmbito linguístico, estudos 

como de Tarallo (1994), dentre outros, apontam que o português brasileiro - uma 

gramática tipicamente brasileira - teria surgido no final do século 19. Estudos sobre 

clíticos no corpus Tycho Brahe a respeito do português oitocentistas apontam mudanças 

a partir de autores que nasceram no final do século 18, ou seja, reflexos de seus escritos 

aparecem no século 19 (PAIXÃO DE SOUSA, 2004, dentre outros). 

Em Portugal, o século 19 representa um período bastante significativo da vida 

social, política, econômica e cultural. Neste século é que apareceram os primeiros 

diários e os primeiros jornais especializados do país, que tratariam não apenas do 

aspecto político, mas também se destinariam à defesa de interesses sociais, à divulgação 

de atividades intelectuais, científicas, religiosas e até recreativas (RAFAEL & 

SANTOS, 1998). Os jornais passam a ser uma condição estrutural do funcionamento da 

sociedade liberal, a partir desse período em Portugal. No final da primeira metade do 

século 19, a cidade de Évora participou da revolução contra o governo de Costa Cabral, 

movimento que ficou conhecido como “cabralismo” e culminou na queda do governante 

na primavera de 1846. Esse acontecimento histórico teve a participação ativa da cidade 

de Évora que a partir desta data, além dos comunicados
1
, também passou a ter 

publicações de jornais em suas mediações, (MONTE, 1978), incluindo os jornais 

selecionados para elaboração deste estudo.  

O objetivo desse artigo é apresentar a metodologia de composição de um corpus 

digital, apresentando e contextualizando as características dos jornais e principalmente 

as ferramentas computacionais utilizadas com o propósito de dinamizar as buscas dos 

fenômenos linguísticos. 

 Nas próximas seções desse trabalho apresentaremos os jornais selecionados, a 

escolha do recorte temporal e as ferramentas computacionais utilizadas para a 

composição desse corpus linguístico. Preocupamo-nos em caracterizar e descrever essas 

ferramentas para que futuros trabalhos de interesse histórico também possam fazer uso 

desse procedimento. 

2 – A Illustração luso-brazileira e O Recreador Mineiro  

 A Illustração luso-brazileira foi o jornal selecionado para nosso estudo 

comparativo em terras lusitanas. Seu primeiro exemplar foi publicado no dia 05 de 

janeiro de 1856 e o último em 31 de dezembro de 1859. Seu proprietário era Antonio 

José Fernandes Lopes, que na época também era proprietário do periódico O Panorama 

(1837- 1868).A Illustração Luso-Brazileira, dirigida ao público Português e Brasileiro, 

tinha o objetivo de promover o progresso das letras, das artes, bem como a divulgação 

de diversos tipos de conhecimentos, ao maior número de leitores possíveis.  Os seus 

artigos traziam textos literários de ficção, ensaios críticos e sobre personalidades 

contemporâneas portuguesas e estrangeiras, noticiários, textos sobre instituições 

                                                 
1
  Comunicados eram pequenos textos que circulavam na cidade de Évora. O conteúdo desse 

material era composto de  avisos ou informações  de caráter oficial. Sua divulgação também tinha o 

propósito de esclarecer a opinião pública sobre determinados fatos. 



 

 

 1559 

religiosas, notícias bibliográficas de livros publicados pelo editor do jornal e retratos, 

desenhos e ilustrações relacionadas com os textos publicados.  

 O jornal escolhido para a primeira metade do século 19, em terras brasileiras, foi 

O Recreador Mineiro. A primeira publicação deste periódico saiu em 1 de janeiro de 

1845, sendo este de circulação quinzenal ininterrupta até 15 de junho de 1848, em um 

total de 84 números. Cada edição ocupava um espaço de 16 páginas sendo que alguns 

viriam acompanhados por nítidas estampas litografadas (litogravuras). 

Durante todo seu período de tiragem, o jornal o Recreador Mineiro teve como 

diretor, redator, editor, tipógrafo e dono Bernardo Xavier Pinto de Souza. É claro que 

ele não era o único que escrevia no jornal. Nos textos assinados encontramos nomes de 

bispos, vereadores e demais pessoas influentes que compunham a elite ouropretana. No 

entanto os artigos escritos por Bernardo correspondiam à maioria. Os principais 

colaboradores, todos brasileiros natos, foram: Agostinho Antonio Tassara de Pádua, 

Antonio Alves Pereira Coruja, Manoel José Pires da Silva Pontes, Manoel Machado 

Nunes. 

3 – O Manuelinho d´ Évora e  Jornal Mineiro 

  Em Portugal, O Manuelinho d´ Évora  é  considerado o mais completo 

repositório histórico da imprensa eborense de século XIX, segundo Monte (1978). Era 

um jornal de âmbito político (ligado à oposição), literário e humorístico, de impressão 

semanal, propriedade de Cunha Bravo & Cª
2
, e tinha por administrador e redator José 

Matias Carreira Júnior, a quem posteriormente passou a pertencer. Tinha como subtítulo 

“Folha politica, litterária e humorística. Amicus Socrates, Amicus Plato, sed magis 

amica veritas”. Incluía seções de literatura, arte e arqueologia, retratos, caricaturas 

políticas e imagens de monumentos. 

 No Brasil, o periódico Jornal Mineiro – orgam republicano, político, literário e 

noticioso teve sua primeira publicação em um domingo, no dia 14 de Novembro de 

1897. Possuía tiragem contínua duas vezes por semana: às quartas e aos domingos. O 

último número desse periódico data de  8 de fevereiro de 1900, totalizando 140 números 

editados. Como o próprio subtítulo do jornal diz, os artigos tratavam dos temas de 

política, literatura e notícias importantes sobre a cidade de Ouro Preto, além de conter 

muitos anúncios publicitários. A temática religiosa era também bastante abordada e o 

mais interessante é que estas abordagens estavam sempre ligadas a questões políticas 

relacionadas à cidade. O jornal era de caráter totalmente elitista e governista, deixando 

em evidência suas preferências eleitorais, preferências essas totalmente de direita, uma 

vez que ele apoiava a elite oligárquica que detinha o poder político da época.  

 Tanto o Jornal Mineiro quanto o Manuelinho d´Évora não eram imparciais em 

questões políticas. Ambos se posicionavam e faziam frente em suas reportagens para os 

candidatos e/ou partidos que apoiassem. Essa característica facilitou na escolha dos 

textos para efetuarmos nossas análises comparativas, uma vez que os gêneros são 

bastante próximos, logo, temos textos inclusive com conteúdos próximos, no entanto, 

um tratando da política brasileira e o outro da política portuguesa, respectivamente.  

4 – Notícias de Évora e O Tribuna de Ouro Preto 

 

                                                 
2
  Abreviatura da época para Companhia. 



 

 

 1560 

 O periódico Notícias d´Évora – Diário Regionalista da manhã foi fundado pelos 

senhores Francisco Eduardo Baranhona e o cônego Alfredo César de Oliveira em 8 de 

setembro de 1900 (MONTE, 1978). Este jornal permaneceu circulando por Évora em 

Portugal por quase 92 anos, tendo seu último exemplar sido publicado em 31 de março 

de 1992. 

 Devido ao grande período de circulação, o jornal passou por vários proprietários 

e por várias ideologias. Segundo dados da biblioteca pública de Évora, o periódico teve 

como primeiro editor José Augusto da Costa, que ficou responsável por essa função até 

1907. Até a implantação da república, os ideais desse periódico estavam ligados ao 

Partido Regenerador-Liberal, um dos partidos portugueses do rotativismo da Monarquia 

Constitucional, que alternava no poder com o Partido Progressista. A partir de 05 de 

outubro de 1910, o jornal passa a ser propriedade do senhor Pedrosa e passa a 

apresentar notícias mais próximas dos ideais republicanos. 

 Especificamente para nosso estudo, selecionamos textos que foram publicados 

nesse jornal no período de 1945 a 1948. Nesse intervalo, o diretor responsável foi o 

senhor Joaquim dos Santos Reis (MONTE, 1978). A diversidade de temas dos textos 

publicados, mas sempre expondo uma opinião crítica a respeito dos assuntos abordados, 

foi um dos motivos da escolha por esse periódico, algo bem próximo aos textos 

publicados no Tribuna de Ouro Preto, contemporâneos para o estudo do período. 

   No Brasil, O Jornal Tribuna de Ouro Preto estava “sob os auspícios da 

Sociedade Amigos de Ouro Preto” (SAOP). Essa Sociedade foi fundada em 1933 e 

possuía como lema a ausência de “cor política”. Apesar de tal lema, muitos dos seus 

membros pertenceram e presidiram partidos políticos como, por exemplo, o redator do 

jornal Moacyr do Amaral Lisboa, que esteve à frente do Partido Republicano. 

 A Sociedade era composta por importantes membros da elite mineira da época. 

Prefeitos, vereadores, intelectuais, engenheiros, advogados e outros promoveram 

eventos sobremodo significativos, como o apoio à criação da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) relatada na primeira página do 8º número desse jornal. 

O primeiro número do jornal Tribuna de Ouro Preto foi lançado em 03 de junho 

de 1945. Inicialmente sua tiragem foi quinzenal, mas a partir do número 10 do 

periódico, passou a ser publicado semanalmente. O último número encontrado na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é de 7 de Setembro de 1947, totalizando 44 

números do periódico. 

Diferentemente de seu contemporâneo português, Notícias d´Évora, O Tribuna 

de Ouro Preto teve um período curto de circulação, apenas 2 anos e 3 meses. No 

entanto, ambos os jornais possuem ideologias e estilos de textos muito parecidos,  o que 

atribui uma metodologia de análise comparativa de confiabilidade ao estudo. 

 5– Transcrição do Corpus 

  

 Após se ter o acesso à digitalização dos periódicos apresentados nas seções 

anteriores, a segunda parte para elaboração do corpus foi a transcrição.  As 150 mil 

palavras dos jornais brasileiros já se encontravam transcritas, uma vez que este foi o 

corpus da dissertação de mestrado de Gravina (2008). O Recreador Mineiro encontrava-
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se microfilmado e foi digitalizado pelo projeto Memória da Leitura
3
 na Universidade 

Estadual de Campinas. Tanto o Jornal Mineiro quanto o Tribuna de Ouro Preto foram 

digitalizados pelo acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. As transcrições 

desses jornais brasileiros ocorreram no período de janeiro de 2006 a outubro de 2007 de 

maneira manual. 

 Os três jornais portugueses utilizados neste trabalho foram digitalizados pela 

Biblioteca Nacional de Évora em Portugal.O processo de digitalização demorou cerca 

de seis meses até que se concluísse e os CD´s chegassem ao Brasil. Para o início das 

transcrições, preocupamo-nos em selecionar textos que fossem parecidos no estilo com 

os textos já transcritos dos jornais brasileiros
4
. As transcrições dos jornais portugueses 

ocorreram de setembro de 2010 a novembro de 2011 e foram executadas de maneira 

manual e por dois softwares: OCR tesseract e gscan2pdf. 

 Diferentemente dos jornais brasileiros, os jornais portugueses não foram 

totalmente transcritos de maneira manual. Apenas o periódico Notícias d´ Évora teve 

seus textos transcritos de forma manual
5
. Os outros  dois, A illustração luso-brazileira e 

o Manuelinho d´Évora, foram transcritos a partir dos softwares mencionados acima. 

 O OCR (Optical Character Recognition ou Reconhecimento Ótico de 

Caracteres) é utilizado para realizar a captação de imagens em código de letras. Apesar 

de ter esse grande potencial, a maioria de suas versões disponíveis deixa a desejar, 

principalmente para documentos antigos, pois qualquer irregularidade na imagem (letras 

mais claras, manchas e até mesmo caracteres em itálico) faz com que a leitura ótica não 

saia como o esperado e assim não se consiga reproduzir com êxito o texto. 

 Para a realização desta pesquisa foi utilizado o OCR-Tesseract na versão para 

Linux/Ubuntu. A qualidade desse software na capacidade de capturar as imagens e as 

transformar em texto é imensamente superior comparado aos outros. Na intenção de 

obter um êxito maior na transcrição, este software não foi utilizado sozinho, mas 

conjuntamente com outro software, o Gscan2pdf. Este possui um ótimo reconhecimento 

de digitalizações de imagens no ubuntu, podendo inclusive importar imagens.  

A união desses dois softwares
6
 possibilitou uma maior  agilidade no processo de 

transcrição que sem essa tecnologia teria sido muito mais lenta
7
. 

 

                                                 
3
  Memória de Leitura  é um projeto acadêmico voltado para pesquisas sobre a história da leitura e do livro 

no Brasil. Desenvolvido junto ao Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, é coordenado pelas professoras 

doutoras Márcia Abreu e Marisa Lajolo.  
4
  A compra desses cd´s foi efetuada com a reserva técnica disponibilizada pelo CNPq (processo 

142121/2009-6). 
5
  Parte dos textos desse jornal foi transcrito pela bolsista Jézica Tamiris Dortelmann no projeto 

Levantamento e Transcrições de dados da Imprensa Histórica (edital 053/UFFS/2011). 
6
  PENA´S, Thadeu.  Wiki  http://profs.if.uff.br/tjpp/blog/entradas/brazilian-portuguese-

oficialmente-suportado-no-tesseract-ocr 
7
  Link com o tutorial para baixar os softwares no computador 

http://www.vivaolinux.com.br/dica/OCR-no-Ubuntu-9.04-utilizando-tesseract-e-gscan2pdf 
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Figura 1: imagem do uso do tesseract e gcans2pdf 

Fonte: Artsy Tuesday: Gscan2pdf-Frontend for scanning utilities 

 

É importante ressaltar que toda transcrição é uma forma de intervenção no texto 

original. As transcrições ditas “Edições Diplomáticas” são aquelas que mais se 

aproximam do texto original, ou seja, são as mais conservadoras: não se abrem as 

abreviaturas, não se moderniza a escrita das palavras, busca-se a forma mais fiel de 

cópia. Há ainda as “edições semidiplomáticas” que consistem em um grau de 

transcrição com intervenção maior, mas ainda considerado como aceitável, pois ele 

ainda possui a maior parte das características linguísticas do texto original. As 

modificações nesse tipo de edição são, principalmente, a abertura de abreviaturas e a 

modernização grafemática ou mesmo tipográfica dos escritos. Tanto as edições 

diplomáticas quanto as edições semidiplomáticas abarcam o objetivo principal de uma 

edição filológica: “tonar o texto acessível para o leitor especializado de hoje, com a 

máxima preservação de suas características originais.” (PAIXÃO DE SOUSA, 

KEPLER & FARIA, 2012, p.194). 

A questão, no entanto, é que uma edição filológica apresenta incompatibilidades 

na utilização de ferramentas computacionais capazes de executar marcações 

automáticas. A utilização de ferramentas computacionais,  além de facilitar o estudo e 

análises de textos, ainda possibilita que isto seja feito em maior escala. Diante dessa 

situação, o desafio da transcrição de textos históricos se apresenta: como fazer uma 

transcrição em que se tenha poucas interferências (edições diplomáticas ou 

semidiplomáticas), mas na qual ao mesmo tempo seja possível efetuar anotações 

utilizando ferramentas computacionais? 

O Corpus Tycho Brahe, trabalho desenvolvido junto ao projeto temático 

Padrões Rítmicos, Fixação de Parâmetros & Mudança Linguística
8
, coordenado pela 

                                                 
8
  Link para o projeto: http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/index.html 
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professora Charlotte Galves, vem buscando ferramentas computacionais que caminhem 

para essa harmonia entre filologia e tecnologia. Por já ter uma longa caminhada e ser 

um corpus com mais de dois milhões de palavras etiquetadas morfologicamente, 

priorizamos elaborar nosso corpus com as mesmas ferramentas computacionais 

utilizadas nesse projeto, uma vez que estas possibilitam inúmeras buscas linguísticas, de 

forma confiável, ágil e gratuita. Nas próximas seções desse artigo apresentaremos essas 

ferramentas de maneira mais detalhada. Imediatamente a seguir, transcrevemos os 

dizeres da apresentação do corpus no site do projeto temático: 

O Corpus Histórico do Português Tycho Brahe é um corpus eletrônico 

anotado, composto de textos em português escritos por autores nascidos entre 

1380 e 1845. Atualmente, 63 textos (2.631.565 palavras) estão disponíveis 

para pesquisa livre, com um sistema de anotação linguística em duas etapas: 

anotação morfológica (aplicada em 33 textos); e anotação 

sintática(aplicada em 16 textos). (GALVES & FARIA, 2010). 

6 – eDictor 

 O “eDictor” foi a ferramenta criada para aproveitar as vantagens da anotação em 

XML (Extended Markup Language) - linguagem de anotação que possibilita modelar o 

texto em conteúdos eletronicamente legíveis - mas que também permite uma interface, 

na qual é possível manter o texto antigo com suas características originais. A versão 

atual dessa ferramenta utilizada nessa pesquisa foi desenvolvida por Maria Clara Paixão 

de Sousa, Fábio Kepler e Pablo Faria. Além de facilitar a edição dos textos, a ideia 

desses autores era criar uma interface capaz de integrar o sistema de edição ao sistema 

de correção da anotação morfológica. Segundo Paixão de Sousa, Kepler e Faria (2012), 

o eDictor , através de sua interface, possibilita que se tenha uma exibição do conteúdo 

textual, deixando marcas de estrutura em linguagem formato XML em segundo plano, 

embora visíveis, tais como parágrafos, marcas de quebra de páginas, fim de sentenças, 

etc. Sua interface evita o contato direto do usuário com a estrutura XML, no entanto, 

esta se encontra presente, possibilitando uma maior facilidade de manuseio para o 

usuário e utilizando as marcações computacionais necessárias para as análises 

automáticas.  

 A versão atual do eDictor pode ser baixada para dois sistemas operacionais: 

Linux e Windows (XP/Vista)
9
. Ao baixar o eDictor, sua interface fornece um menu de 

funcionalidades, uma barra de ferramentas, na qual se encontram as opções mais 

rotineiras do trabalho de edição e codificação.  E finalmente a área do texto,  que é 

subdivida em três partes: Transcrição, Grafia e Morfologia. Abaixo temos a imagem da 

ferramenta e a seguir explicaremos os passos seguidos desde a transcrição para a 

elaboração da marcação em XML até a marcação morfológica automática 

possibilitada pelo sistema: 

 

                                                 
9
  Para baixar a ferramenta eDictor: http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/tmp/ 
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Figura 2:  interface gráfica do eDictor 1 

 A imagem acima apresenta a interface da ferramenta. Há um menu de aplicação 

para acesso a todas suas funcionalidades e a barra de ferramentas que possui ações 

como voltar, adiantar, apagar, salvar, acrescentar palavras e tantas outras opções que 

uma edição ou codificação podem exigir.  Na primeira aba na parte do texto, temos a 

“Transcrição”. Neste espaço é possível tanto importar algum arquivo transcrito quanto 

transcrever o texto de análise de forma direta na ferramenta, adicionando comentários 

e/ou outras informações necessárias. Do lado direito da ferramenta há uma seção 

denominada fac-símile, neste espaço é possível importar imagens, o que facilita uma 

transcrição direta. 

 

              
Figura 3: interface gráfica do eDictor 2 

 

 Nesta aba é possível realizar as transcrições de forma mais próxima à fonte 

original. Para reconhecer os parágrafos e as quebras de sentenças mesmo não havendo 

pontos, basta deixar uma linha em branco entre as sentenças. Especificamente em nosso 
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estudo, parte dos textos selecionados foi transcrito por um OCR, como apresentado na 

seção anterior. Portanto, após o software fazer a transcrição, copiamos e colamos o 

texto direto já transcrito nesta aba. 

 Com o texto presente nesta aba, a própria ferramenta eDictor é capaz de gerar 

um arquivo com as marcações em XML. O padrão XML pode codificar um grande 

volume de informações estruturais, documentais e linguísticas no texto, e fazer uso 

delas de maneira flexível a partir de um documento principal que pode ser 

desmembrado em diferentes níveis. Ao converter o texto para esta linguagem, o eDictor 

interfere automaticamente na estrutura interna do texto, o que necessita, é claro, passar 

por uma revisão humana. 

 Na aba “Edição” como o próprio nome diz, o texto é exibido com as edições em 

destaque para que o usuário possa ver tudo que foi modificado de forma automática e 

faça as alterações quando necessário. Para acessar as edições, basta clicar sobre os 

símbolos. A barra de ferramentas permite fazer as alterações necessárias. Na aba 

“Morfologia”, assim como na aba “Edição”, o texto apresenta-se com as edições 

marcadas, mas com o acréscimo da marcação das classes gramaticais das palavras. A 

interface da ferramenta é algo que vem contribuir para seu fácil manuseio. Sem a 

presença da ferramenta além do conhecimento de programação na linguagem XML, as 

marcas de edição da palavra “hum” seriam apresentadas da seguinte maneira: 

<variant>  

<original>hum</original>  

<edited>um</edited>  

</variant> 

Esse tipo de codificação, em meio ao texto, poderia afastar um usuário menos 

proficiente. Com o eDictor, esse tipo de linguagem é estabelecido, no entanto sem a 

necessidade de apresentar-se na interface da ferramenta. Abaixo apresentamos um 

exemplo da interface na aba “Edição” e como ela pode ser realizada, sem que o usuário 

tenha domínio das codificações apresentadas acima: 

 

 

Figura 4: interface gráfica do eDictor 3 
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Portanto pelo que foi apresentado, o eDictor destina-se à transcrição e 

codificação de textos em formato XML para análises linguísticas (morfológica, 

sintática, entre outras). A ferramenta foi elaborada na linguagem de programação  

Python, com código-fonte aberto e  disponibilizado à comunidade. O principal objetivo 

ao se adotar o padrão XML deveu-se a necessidade de se abarcar informações de 

edição, de etiquetagem (morfológica), além do layout do texto original (títulos, quebras 

de linha, página, etc.). Ou seja, ao se desenvolver dessa maneira a ferramenta, 

conseguiu-se esta interface capaz de dar conta das edições necessárias para as análises 

automáticas computacionais e possibilitar uma maior proximidade do texto face à sua 

versão original. 

Ao converter o texto em XML é possível fazer vários tipos de manipulações nas 

edições automáticas: opções de edições de grafia, expansão, junção, modernização, 

correção, pontuação, forma fonológica e morfológica; navegação por páginas; layout 

básico (para exibição das informações na tela); atalhos de teclado para tornar a edição 

mais eficiente; inserção de comentários de edição; manipulação de metadados; acesso 

aos demais elementos do texto (títulos, cabeçalho/rodapé, etc.);  elaborar formatações, 

tais como quebra de seções, títulos e subtítulos, etc.; é possível realizar melhoras gerais 

no layout da tela da ferramenta, na  identificação visual dos limites dos elementos, 

como parágrafos, seções, melhorar o acesso a informação contextual, durante a  edição 

(propriedades de elementos, propriedades do documento, etc.) e melhorar a  

apresentação HTML do texto. 

Dessa forma, o eDictor possibilita manter a informação sobre cada nível, tanto o 

texto original, quanto as suas edições, logo, pode-se acessar o mesmo texto em várias 

versões. Ou seja, é possível gerar uma versão do texto na sua versão original com 

abreviaturas, como por exemplo “sr.” “srs.” e gerar uma versão com as abreviaturas 

abertas: “senhor”, “senhores”. Como apresentado anteriormente, uma grande vantagem 

proporcionada pelo eDictor é que mesmo não tendo conhecimento sobre linguagem de 

programação, o usurário consegue utilizar a ferramenta, pois não há um contato direto 

do usurário com a codificação XML, sendo gerada de maneira bem formada. 

 É preciso apenas um treinamento de como utilizá-la e uma familiarização com 

os tipos de edições. Após esse período de treinamento, além da praticidade, a 

ferramenta permite que o trabalho seja efetuado com muito mais agilidade, ou seja, em 

bem menos tempo. Galves (2004) no site do projeto temático
10

, que coordena, faz a 

seguinte afirmação sobre o uso da linguagem XML na transcrição dos textos antigos:  

Com isso [linguagem em XML] , tanto o item original como o modernizado 

encontram-se codificados, o que torna possível o controle sistemático das 

edições realizadas no preparo dos textos, otimizando o trabalho de possíveis 

alterações, permitindo que se criem léxicos e dicionários do Corpus , 

tornando mais ágeis as etapas posteriores de anotação morfosintática e, por 

fim, favorecendo a geração de documentos confortáveis para a leitura 

humana. 

                                                 
10

  Link do projeto completo para que possa ser acessado: 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/prfpml/fase2/projeto_completo.html 
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Em nosso estudo, o eDictor  foi uma ferramenta primordial, uma vez que sem 

passar pelas edições morfológicas, não seria possível converter os textos  para outra 

ferramenta computacional – Corpus Draw - para efetuar anotações sintáticas, passo 

seguinte na elaboração de nosso corpus. 

7 – Corpus Draw/Corpus Search 

 Como apresentado até o momento, para a elaboração de nosso corpus, seguimos 

a metodologia e as mesmas ferramentas utilizadas no Corpus do Português Histórico 

Tycho Brahe, este por sua vez, foi elaborado nos moldes do corpus parseado do Inglês 

Médio PPCME (Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English). Afinal a aquisição 

de metodologia desenvolvida para a elaboração de grandes corpora anotados de língua 

vem se firmando como um recurso imprescindível para fazer estudos de mudança 

linguística, uma vez que esses requerem além da quantidade, confiabilidade. Estudos 

desta natureza ajudam a compreender a língua como algo vivo e em constante 

transformação. 

 Paixao de Sousa (2004) aponta que estudos históricos realizados com base em 

textos antigos dependem, antes de tudo, da garantia da fidelidade às formas originais 

dos textos – sendo este o pilar de sustentação que qualquer estudo linguístico, em 

qualquer quadro teórico, deve pressupor. No caso dos corpora eletrônicos, esse 

pressuposto fundamental pode ser integrado a outros requisitos, como a necessidade de 

quantidade, agilidade e automação no trabalho estatístico de seleção de dados. A autora 

ainda defende que a conjunção dessas vertentes configura o principal desafio do 

trabalho de edição especializada e análise linguística de textos antigos no meio 

eletrônico. 

O corpus Tycho Brahe foi criado e estabelecido dentro dessa filosofia e vem 

apresentando, desde sua criação, resultados relevantes e importantes para os estudos 

linguísticos. Galves (2004) ressalta que o marco inicial do projeto é a constatação de 

que não se pode progredir na compreensão da história das línguas, caso não estejam 

disponíveis grandes quantidades de dados que permitam responder a qualquer tipo de 

pergunta sintática de maneira rápida e confiável. Logo, segundo a autora, a construção 

de um grande corpus anotado sintaticamente é justificada como uma das tarefas 

prioritárias do projeto.  

Para efetuar as buscas sintáticas, utiliza-se de ferramentas automática. Primeiro, 

o texto é submetido a um analisador sintático (parser), que introduz a estrutura sintática 

projetada a partir das categorias lexicais marcadas para cada palavra pelo etiquetador 

morfológico. O Corpus Tycho Brahe usa para isso o parser probabilístico criado por 

Dan Bickel. Uma vez que o parser precisa de longo treinamento para chegar a uma 

eficiência satisfatória, é preciso corrigir a anotação automática manualmente.  Nesse 

passo, também se introduzem categorias vazias e coindexações. Para tanto, dispomos de 

uma interface gráfica denominada Corpus Draw. Corpus Draw é uma ferramenta de 

correção de textos anotados sintaticamente desenvolvida por Beth Randall   Corpus 

Draw faz parte do pacote Corpus Search
11

. A figura a seguir ilustra uma tela de Corpus 

Search. 

                                                 
11

  Para baixar o pacote : http://corpussearch.sourceforge.net/ 
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Figura 5: Visualização da Interface arbórea do Corpus Draw 

Os textos passaram  por três formatos: 

1 – Texto transcrito :  

Bem diferentes são os tempos atuais, que caracterizam uma época de profundas renovações sociais, 

determinadas por causas superiores ao arbítrio humano.   

2 – Texto morfologicamente etiquetado:  

[p] [s] Bem/ADV diferentes/ADJ-G-P são/SR-P os/D-P tempos/N-P atuais/ADJ-G-P ,/, que/WPRO 

caracterizam/VB-P uma/D-UM-F época/N de/P profundas/ADJ-F-P renovações/VB-D sociais/ADJ-G-P /, 

determinadas/VB-AN-F-P por/P causas/N-P superiores/ADJ-G-P ao/P+D arbítrio/N humano/ADJ /. 

3 – Texto sintaticamente anotado: 

 ( (IP-MAT (ADJP (ADV Bem) (ADJ-G-P diferentes)) 

   (SR-P são) 

   (NP-SBJ (D-P os) 

   (N-P tempos) 

   (ADJ-G-P atuais) 

    (, ,) 

    (CP-REL (WNP-1 (WPRO que)) 

     (IP-SUB (NP-SBJ *T*-1) 

      (VB-P caracterizam) 

      (NP-ACC (D-UM-F uma) 

       (N época) 

      (PP (P de) 



 

 

 1569 

       (P (ADJ-F-P profundas)  

(N-P renovaçõse) (ADJ-G-P sociais) (, )  

((VB-AN-F-P determinadas) 

        (PP (P por) 

            (NP (N-P causas) 

        (ADJP (ADJ-G-P superiores)  

                                                     (PP (P a@) (NP (D @o) (N arbítrio)  (ADJ 

 humano))))))))))))))) 

   (. .)) 

  (ID TRIBUNA1,1.3)) 

 

 Uma sentença declarativa é codificada como um IP-MAT, ou seja, uma sentença 

matriz, ao passo que as sentenças subordinadas são codificadas como CP, as quais 

selecionam um IP-SUB (sentenças subordinadas). Todos os seus sintagmas são 

diretamente ligados ao nó raiz: NP-SBJ (sujeito), NP-ACC (objeto direto – termos 

acusativos), NP-DAT (objeto indireto – termos dativos), ADJP (adjetivos), ADVP 

(advérbios), NP-VOC (vocativo), PP (preposições), NP-PRN (termos parentéticos ou 

apositivos), NP-SE (para clíticos não argumentais, se passivo, se inerente e se 

indeterminado), VB (verbos), dentre outros.  

 Para que se entenda e se familiarize com as etiquetas de anotação é preciso 

acessar e estudar o manual de anotação morfológica e sintática
12

. Após esse 

procedimento, elaborar a anotação tanto morfológica quanto sintática nos textos é 

executável de forma padronizada com critérios pré-definidos para todos os textos, o que 

facilitará as futuras buscas. 

 Note-se que anotação sintática não deve, nem pretende, seguir as tendências de 

análises discutidas na atualidade na teoria linguística. O principal objetivo de 

disponibilizar um corpus anotado sintaticamente é obter um maior número possível de 

estruturas a serem recuperadas automaticamente, e não uma análise especificamente. 

Logo, a importância de se estabelecer critérios sistemáticos para a anotação sintática. O 

manual seguido para as revisões de anotações sintáticas encontra-se em inglês, mas  os 

exemplos são retirados de textos brasileiros já anotados sintaticamente no projeto. O 

sistema de anotação proposto por esse manual segue a filosofia e o esquema geral 

proposto no manual desenvolvido na Universidade da Pensilvânia  Penn-Helsinki 

Parsed Corpus of Middle English
13

. 

As buscas são feitas usando a ferramenta Corpus Search, que seleciona 

automaticamente todos os elementos descritos. Em nosso trabalho fizemos buscas no 

Corpus Search para identificarmos o número de sujeitos nulos nos textos. A busca para 

                                                 
12

  Link para acessar o manual de notação morfológica e sintática: 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/manual/index.html 
13

  Link de acesso: http://www.ling.upenn.edu/hist-corpora/annotation/index.htm 
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encontrar as sentenças com sujeitos omissos nas orações matrizes e subordinadas com 

verbos finitos foram efetuadas da seguinte maneira: 

Nome da busca: pro.q 

define: port.def 

print_indices: t 

 

node: IP* 

query: ( IP* iDominates NP-SBJ ) 

AND ( NP-SBJ iDominates \*pro\** ) 

AND ( NP-SBJ HasSister tns_vb2 ) 

 

 A etiqueta de anotação sintática para identificar sujeito nulo na ferramenta 

CorpusDraw é NP-SBJ *pro*. Dessa forma, toda sentença com sujeito nulo apresentará 

essa classificação, a busca descrita acima tem o propósito justamente de encontrar nos 

textos toda sentença que apresentar esta etiqueta de classificação. 

A primeira linha da busca define: port.def explicita que ao realizar a busca o 

parser deve dirigir-se ao arquivo que contém as etiquetas com as pré-definições. Em 

nossos dados, este arquivo que contém as etiquetas com as pré-definições tem o nome 

de port.def. 

A segunda linha, print_indices: t,  indica que ao realizar a busca queremos que o 

fenômeno que estamos analisando seja identificado por um índice que permita localizá-

lo na árvore.   

(1) 

Quero escrever os grandes feitos que juntos praticamos. 

(RECREADOR1,14.257) 

 

1 IP-MAT:  1 IP-MAT, 2 NP-SBJ, 3 *pro*, 4 VB-P 

19 IP-SUB:  19 IP-SUB, 20 NP-SBJ, 21 *pro*, 25 VB-P 

 

(0  (1 IP-MAT (2 NP-SBJ *pro*) 
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 (4 VB-P Quero) 

 (6 IP-INF (7 VB escrever) (9 NP-ACC (10 D-P os) 

(12 ADJ-G-P grandes) (14 N-P feitos) 

(16 CP-THT (17 C que)  (19 IP-SUB (20 NP-SBJ *pro*) 

(22 ADJP (23 ADJ-P juntos))(25 VB-P praticamos))))) 

  (27 . .)) 

  (29 ID RECREADOR1,14.257) 

 

Após realizar a busca, além de apresentar de forma literal todas as sentenças 

escritas, a ferramenta também permite sua visualização em forma de árvore sintática. 

Esta árvore vem numerada e logo após ver a sentença é possível encontrar o fenômeno 

buscado pela numeração, no nosso caso, buscávamos os sujeitos nulos em orações 

matrizes e subordinadas, assim, como se pode observar no exemplo acima, há um *pro* 

no número 3 (uma oração matriz: IP-MAT ) e um *pro* no número 21 (uma oração 

subordinada). Especificamente, essa é a função de localização do print_indices: t na 

segunda linha da busca. A terceira linha node: IP* informa ao parser que a busca será 

efetuada em todo nódulo IP dos textos anotados. E as três linhas seguintes da busca 

fazem a descrição do fenômeno linguístico a ser encontrado: 

 

query: ( IP* iDominates NP-SBJ ) 

AND ( NP-SBJ iDominates \*pro\** ) 

AND ( NP-SBJ HasSister tns_vb2 ) 

 

Pode-se traduzir as linhas acima da seguinte maneira: investigue todas as 

sentenças com IP (matrizes e subordinadas) que dominam imediatamente um NP-SBJ 

(sujeito), e que este NP sujeito domine imediatamente um *pro* (sujeito nulo, seja ele 

coindexado ou não) e que este NP sujeito nulo seja imediatamente dominado pelo 

mesmo nó que domina imediatamente tns-vb2 (são irmãos) . tensvb2 não é uma etiqueta 

básica da morfologia ou da sintaxe, mas foi definido num arquivo   permite agrupar 

etiquetas sob um rotulo único, conforme as necessidades da pesquisa.   tns_vb2 

corresponde a todas as formas verbais finitas menos o verbo ser, por exemplo. 

 Como foi visto, todos os textos selecionados para elaboração desta pesquisa 

passaram por ferramentas computacionais e por marcações morfológicas e sintáticas, 

justamente para favorecer e facilitar buscas para possíveis análises e estudos. 
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 Para realizar buscas e quantificar o número de sentenças com ordem SV (sujeito 

pré-verbal) e o número de sentenças com ordem VS (sujeito pós-verbal) em todos os 

nossos dados, optamos por utilizar Copus Search, pois além de nos dar o valor 

quantitativo desses fenômenos em cada um de nossos jornais de maneira rápida e eficaz, 

também permitiu verificar cada uma das sentenças que foi contabilizada pelo programa, 

pois o resultado da busca contempla essa visualização. 

  Abaixo apresentamos os arquivos de busca para identificar as sentenças finitas 

pós-verbais: uma para identificar a posposição em sentenças matrizes  e outra para 

identificar a posposição em sentenças subordinadas.  

 VSmatriz.q : busca para as sentenças finitas pós-verbais nas orações matrizes: 

define: port.def 

print_indices: t 

 

node: IP* 

query: ( IP-MAT* iDominates NP-SBJ ) 

AND ( NP-SBJ iDominates !\*pro\** ) 

AND ( NP-SBJ iDominates !\*exp\** ) 

AND ( NP-SBJ HasSister tns_vb2 ) 

AND ( tns_vb2 precedes NP-SBJ ) 

 VSsubordinada.q : busca para as sentenças finitas pós-verbais nas orações 

subordinadas: 

define: port.def 

print_indices: t 

 

node: IP* 

query: ( IP-SUB* iDominates NP-SBJ ) 

AND ( NP-SBJ* iDominates !\*pro\** ) 

AND ( NP-SBJ* iDominates !\*exp\** ) 

AND ( NP-SBJ* HasSister tns_vb2 ) 
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AND ( tns_vb2 precedes NP-SBJ* ) 

 

 A partir dessas buscas automáticas realizadas em cada um dos jornais utilizados 

nessa pesquisa, obtivemos os resultados do número total de  sentenças pós-verbais.  

 

Figura 11: Apresentação do resultado da busca VSsubordinada.q no jornal Recreador Mineiro 

 A forma de apresentação dos resultados na interface desse programa é dada por 

estatística, ou seja, o número de sentenças encontradas no texto com os critérios de 

busca elaborados e de forma que se possa ver cada uma das sentenças que foi 

contabilizada pelo programa. Dessa maneira, não se apresentam apenas os números, 

mas também a sentença contabilizada. Esse mecanismo facilita a conferência e a revisão 

dos dados que foram apresentados, se eles realmente condizem com a busca efetuada. 

Ao efetuar cada uma das buscas apresentadas em cada um dos jornais, 

obtivemos os seguintes números: 

Jornais Brasileiros: 2332 sentenças analisadas. Desse total, 1848 sentenças 

correspondem às sentenças com ordem SV e 484 sentenças correspondem à ordem VS. 

Jornais portugueses: 3301 sentenças analisadas. Desse total, 2690 sentenças 

correspondem às sentenças com ordem SV e 611 sentenças correspondem à ordem VS. 

Como pode ser visto, desde a transcrição dos textos até a execução das buscas 

dos fenômenos linguísticos, temos um processo de anotações morfológicas e sintáticas  

por ferramentas computacionais que proporcionam mais confiabilidade e agilidade aos 

resultados das buscas. Portanto, a importância das ferramentas computacionais na 

construção de corpora é algo eminente e que deve ser incentivado, pois dessa forma 

será possível fazer maiores aprofundamentos nos estudos linguísticos que usam corpus. 
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CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS DA LIBRAS COMO L1 E SUA 

RELAÇÃO COM PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS. 

Ana Maria Zulema Pinto CABRAL  

Wanilda Maria Alves CAVALCANTI
 
  

Roberta Varginha Ramos CAIADO  

 

 

RESUMO: O surgimento dos cursos de Letras/Libras tem proporcionado aos surdos 

adultos brasileiros a oportunidade de estudarem, de modo sistematizado e aprofundado, 

sua língua, a Libras. Este trabalho é parte de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado 

em Ciências da Linguagem - UNICAP (PE), realizada com quatro sujeitos surdos, do 

Curso de Letras/Libras Polo Campina Grande (PB), da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Por ser na 

modalidade EAD o Curso requer e oferece ao seu aluno práticas de multiletramentos 

que exigem o uso e conhecimento da Libras como L1.  Nesta perspectiva, esta pesquisa 

teve como objetivo investigar as contribuições linguísticas da Libras, adquiridas durante 

o Curso de Letras/Libras, que favoreceram às inúmeras possibilidades de práticas de 

multiletramentos dos seus alunos surdos. Para tanto, realizamos entrevistas e analisamos 

propostas de atividades de disciplinas relacionadas com o ensino de Libras como L1. O 

referencial teórico envolveu os estudos enunciativos de Bakhtin (2006); os estudos 

socioculturais de letramento de Rojo (2009; 2010; 2012), Street (2003; 2006), Lemke 

(2010), além das pesquisas sobre aquisição tardia da Libras como L1 para os surdos, 

bem como do ensino bilíngue para estes proposto por Souza (1998) e Quadros (1997; 

2006; 2011). Os resultados apontaram que os sujeitos investigados: a) Tiveram 

aquisição tardia da Libras; b) Ingressaram na Universidade com déficits de 

conhecimentos linguísticos básicos da sua L1; c) Tiveram, pela primeira vez, a 

oportunidade de estudar aspectos linguísticos da Libras no Curso de Letras/Libras; e d) 

Ao se apropriarem dos conhecimentos linguísticos da Libras tiveram suas práticas de 

letramentos múltiplos e multiletramentos ampliadas.  Nesta perspectiva, o presente 

estudo, não só identifica a relação dos conhecimentos linguísticos da Libras com as 

diferentes práticas de multiletramentos, mas também oferece uma visão panorâmica de 

como foi a educação básica dos sujeitos investigados. 

PALAVRAS-CHAVE: Surdos. Conhecimentos linguísticos da Libras. Práticas de 

multiletramentos. 
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1. Introdução 

O reconhecimento legal da Libras enquanto língua natural dos surdos brasileiros, 

através da Lei 10.436/02, regulamentada pelo Decreto 5.626/05, representa uma grande 

conquista para os surdos brasileiros, porque, não só oficializa a Libras como língua 

oficial dos surdos, e garante que a educação da pessoa surda deva ser bilíngue, mas 

também porque estabelece como deve ser a formação dos profissionais que atuam na 

educação de tais sujeitos. O Decreto supracitado estabelece, no Art. 4
o
,  que a formação 

de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do Ensino Fundamental, no Ensino 

Médio e na Educação Superior deve ser realizada em cursos de graduação de 

licenciatura plena em Letras/Libras ou em Letras/Libras, com Língua Portuguesa como 

segunda língua. Tais exigências estabelecidas legalmente fomentaram a abertura dos 

cursos de Letras/Libras, principalmente na modalidade de Educação a Distância (EAD).  

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar as contribuições linguísticas 

da Libras, adquiridas no Curso de Letras/Libras – UAB/UFPB - que favoreçam às 

inúmeras possibilidades de letramentos dos seus alunos surdos. Já, em relação aos 

objetivos específicos buscou-se: 1) examinar as ementas das disciplinas relacionadas ao 

ensino de Libras como L1; 2) Identificar nas atividades propostas pelas disciplinas: (a) 

Libras IV; (b) Libras V e (c) Tópicos Especiais de Libras, os conhecimentos linguísticos 

trabalhados nas respectivas disciplinas e seus atrelamentos com as práticas dos 

multiletramentos; e 3) Analisar, através de relatos dos sujeitos surdos envolvidos na 

pesquisa, conhecimentos de Libras que forneceram maior acesso às práticas dos  

multiletramentos.  

Este trabalho é de grande  relevância e pertinência, pois permitiu diagnosticar: a) 

déficits de conhecimentos linguísticos da Libras que os sujeitos surdos tinham ao 

ingressarem no ensino superior; b) o grau de importância que os conhecimentos 

linguísticos da Libras têm no acesso às práticas dos multiletramentos;  e c) a 

importância do curso Letras/Libras da UAB/UFPB (Universidade Aberta do 

Brasil/Universidade Federal da Paraíba) para os surdos que ingressaram na primeira 

turma deste curso. 

2. Fundamentação teórica 

Em seus estudos, Vygotsky (1998) aponta a estreita relação entre pensamento e 

linguagem. Para o referido autor, a linguagem tem duas funções: a primeira é a de 

comunicar e a segunda é de promover o pensamento generalizante. E é, precisamente, 

nesta segunda função em que há uma estreita relação entre pensamento e linguagem: 

esta provoca um alargamento naquele e vice-versa. Senão vejamos: 

 
(...) a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um 

processo, um movimento contínuo de vai-vem entre a palavra e o 

pensamento; nesse processo a relação entre o pensamento e a palavra sofre 

alterações que, também elas, podem ser consideradas como um 

desenvolvimento no sentido funcional. As palavras não se limitam a exprimir 

o pensamento: é por elas que este acede à existência (VYGOTSKY, 1979, 

p.165). 
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 É a partir desta generalização que o indivíduo classifica e distingue as coisas que 

estão no mundo que o cerca. Esse processo só é possível porque partilhamos um 

sistema, um código que é comum a todos que participam de uma mesma comunidade, 

fato que possibilita à espécie humana transitar no mundo simbólico, abstrato, sair do 

mundo concreto, da intermediação direta através dos instrumentos para uma mediação 

simbólica através do signo. 

 Esta constatação possibilitou, posteriormente, que estudos ligados à área da 

surdez (GÓES 1996; 2002) mostrassem que o déficit conceitual dos surdos não era 

consequência da surdez em si, mas da ausência de uma língua a qual eles pudessem 

adquirir naturalmente, isto é, a sua língua natural, língua de sinais. Tal carência 

repercute neles um aparente atraso cognitivo.  

 Estabelecendo a relação pensamento/linguagem Vygotsky (1987, p.104) ressalta 

que 

o significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito de 

pensamento e da linguagem, que é difícil dizer se se trata de um fenômeno da 

fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um 

som vazio; portanto, o significado é um critério da “palavra”, seu 

componente indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia ser 

visto como um fenômeno da fala. Mas do ponto de vista da psicologia, o 

significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E como as 

generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, 

podemos considerar o significado como um fenômeno do pensamento. 

 

É importante lembrar que a língua está no meio, no social, e que é através da 

imersão que a criança a adquire. Entretanto, a internalização desta língua percorre um 

processo. A função primeira da língua, que é a comunicação, o acesso ao outro e às 

coisas que a rodeiam, vão adquirindo maior complexidade à medida que a criança, por 

meio desta mesma interação, se desenvolve e a fala, antes utilizada só para acessar o 

outro, ganha uma nova função, a de orientar a si mesmo. Surge então o discurso interno. 

Nesse sentido, Vygotsky (2003, p. 75) afirma que 

 

o discurso egocêntrico é um fenômeno de transição entre o funcionamento 

inter-físico e o funcionamento intra-físico, quer dizer, da atividade social e 

coletiva da criança para a sua atividade mais individualizada - modelo de 

desenvolvimento este que é comum a todas as funções psicológicas mais 

elevadas.  

 

  A função apenas interpessoal da língua permite ou proporciona uma segunda 

função, a de relação no âmbito individual intrapessoal. Todo esse processo fica 

prejudicado nas pessoas com surdez, que não acessam a língua de sinais precocemente. 

  Ainda, com relação à linguagem, Vygotsky (1998, p. 122) declara que esta 

“libera a criança das impressões imediatas sobre o objeto, oferece-lhe a possibilidade de 

representar para si mesma algum objeto que não tenha visto e pensar nele.” Ou seja, é a 

linguagem que possibilita a criança abstrair, sair do mundo concreto para o da 

representação.  

  Na mesma compreensão, corroborando com o pensamento de Vygotsky, no que 

se refere à importância da língua no desenvolvimento mental, Bakhtin (2006, p.114) 
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afirma que “não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, é a 

expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua orientação”.  

 Mais uma vez esbarramos no problema que desencadeia a primeira e mais difícil 

barreira a ser vencida pelos surdos: a de não ter um ambiente linguístico-cultural que 

lhes garanta a aquisição natural da Libras. A maioria dos surdos são filhos de ouvintes. 

Esta é uma das razões, dentre muitas, que contribui para que os surdos passem a ter 

contato com a língua de sinais tardiamente. Como bem explicita Góes (2000, p. 29) 

 

Sabe-se que as crianças surdas têm poucas oportunidades de adquirir 

precocemente a língua de sinais e, com isso, é protelado, às vezes 

longamente, o processo de sua constituição como sujeito bilíngue – como 

alguém que pode relacionar-se com outros na Língua de Sinais e na Língua 

Majoritária dos grupos ouvintes. Incluem-se nessa situação os filhos de pais 

ouvintes, que compõem a grande maioria da população de surdos. Essa 

condição protelada, além de ter efeitos marcantes na formação da pessoa, 

produz as muitas histórias de fracasso escolar em casos de surdez. 

 

 Fica claro que, para que a língua se constitua enquanto língua e funcione 

plenamente, não se faz necessário apenas o encontro entre duas ou mais pessoas. É 

necessário que estas se constituam enquanto grupo social. Entretanto, tal constituição só 

ocorre se todos acessam um código comum, se compartilham da mesma língua. Como 

fenômeno ideológico, os signos “são condicionados tanto pela organização social de tais 

indivíduos como pelas condições em que a interação acontece” (BAKHTIN, 2006, p. 

25). 

Ainda com relação à constituição social da língua o mesmo autor afirma 

 

Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual. Ainda assim, 

trata-se de um terreno que não pode ser chamado de “natural” no sentido 

usual da palavra: não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer 

para que os signos se constituam. É fundamental que esses dois indivíduos 

estejam socialmente organizados, que formem um grupo (uma unidade 

social): só assim um sistema de signos pode constituir-se.  

 

 Nesta mesma perspectiva Sousa (1998, p. 39) afirma que 

 

o ser se deforma, no confronto com o outro, se refaz pelo/no uso da palavra: 

instaura-se a dialética do ser pela dialética do signo. A linguagem, assim, se 

processa no movimento entre estabilidade (de expressão, formas e 

significados) e a criação intersubjetiva, instaurada pela/na dialogia. 

 

No caso dos surdos, sem a língua de sinais, podemos dizer que a ausência desta 

língua acaba por prejudicar a construção da sua subjetividade, pois lhes falta o acesso à 

língua do outro neste caso. Mesmo estando fisicamente no espaço o surdo não pode ser 

tocado pela língua oral que o circunda. Por conseguinte o processo dialógico fica 

prejudicado, pois, por não ser acessada, a língua não cumpre com as duas funções 

apresentadas por Vygotsky, a de comunicar e promover pensamento generalizante. 

Desta forma, compreendemos que é a aquisição da língua o elemento que torna 

o indivíduo capaz de compreender e agir sobre o mundo na plenitude que é particular à 

espécie humana. Nesse sentido Souza (Ibidem, p. 42), também corrobora com Vygotsky 



 

 

 1579 

ao explicar que os atos de compreender o mundo são atos mediados pela língua. A 

criança não aprende a língua para depois conhecer o mundo. Conhece o mundo na 

medida em que se atribui um lugar discursivo, quer dizer, em que é afetado pela língua. 

Deste modo, é possível afirmar que as práticas de multiletramentos são 

mediadas pela língua. Neste caso, seria correto afirmar que quanto maior o 

conhecimento da língua, maior também serão as possibilidades de práticas de 

multiletramentos. 

Vivemos em uma sociedade informatizada que cada vez mais exige diferentes 

práticas de letramentos. Com relação às mudanças do mundo contemporâneo e suas 

implicações nas práticas de letramentos, Rojo (2009, p. 105), afirma que pelo menos 

quatro mudanças, que a seguir se discriminam, resumidamente, ganham importância na 

reflexão sobre os letramentos: a) a vertiginosa intensificação e a diversidade da 

circulação da informação nos meios de comunicação digitais e analógicos; b) a 

diminuição das distâncias espaciais – tanto em termos geográficos como em termos 

culturais; c) a diminuição das distâncias temporais ou a contração de tempo; d) a 

multissemiose ou a multiplicidade de modos de significar que as possibilidades 

multimidiáticas e hipermidiáticas do texto eletrônico trazem para o ato de leitura. Todos 

esses aspectos provocam um alargamento nos letramentos que só a pluralização do 

termo não é suficiente para exprimir a amplitude de suas práticas, surgindo assim, os 

termos 

letramentos (múltiplos) - que aponta para a multiplicidade e variedade das 

práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral, o conceito de  

multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para dois tipos específicos e 

importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades [...] na 

contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a 

multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se 

informa e se comunica (ROJO 2012, p. 13). 

 

 Essa multiplicidade de práticas letradas permeia todos os recantos da sociedade e 

é materializada em uma diversidade semiótica que a escola não pode continuar 

ignorando, o que acaba por aumentar a sua responsabilidade em trabalhar com práticas 

letradas que propiciem letramentos múltiplos de modo crítico, levando o aluno a 

identificar, nos diferentes discursos, suas intenções e estratégias. Nesse sentido, Moita-

Lopes; Rojo (2004, apud ROJO 2009, p. 107), afirmam que para a escola cumprir com 

um dos seus principais objetivos, qual seja: possibilitar que seus alunos possam 

participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita (letramentos) 

na vida da cidade, de maneira ética critica e democrática - é necessária uma educação 

linguística que considere 

 
os multiletramentos ou letramentos múltiplos, deixando de ignorar ou 

apagar os letramentos das culturas locais de seus agentes (professores,alunos, 

comunidade escolar) e colocando-os em contato com os letramentos 

valorizados, universais e institucionais: como diria Souza-Santos (2005), 

assumindo seu papel cosmopolita; 

os letramentos multissemióticos exigidos pelos textos contemporâneos, 

ampliando a noção de letramentos para o campo da imagem, da música, das 

outras semioses que não somente a escrita. O conhecimento e as capacidades 

relativas a outros meios semióticos estão ficando cada vez mais necessários 
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no uso da linguagem, tendo em vista os avanços tecnológicos: as cores, as 

imagens, os sons, o design etc., que estão disponíveis na tela do computador 

e em muitos materiais impressos que têm transformado o letramento 

tradicional (da letra/livro) em um tipo de letramento insuficiente para dar 

conta dos letramentos necessários para agir na vida contemporânea. 

 

Assim, temos diferentes letramentos imbricados, circundando os sujeitos, 

exigindo e produzindo novas demandas de habilidades advindas, principalmente, do uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, doravante TICs, que com a sua 

popularização possibilitam a divulgação e valorização de culturas locais, caracterizando 

uma transgressão nas relações de poder até então cristalizadas na sociedade. Desse 

modo, surge a necessidade de se acrescer o prefixo (multi) ao termo letramentos, pois as 

mídias digitais têm como base de funcionamento a interface, favorecendo a expansão da 

pluralização cultural a partir do uso das TICs. 

Neste sentido, acerca do funcionamento dos multiletramentos Rojo (2012, p. 

23), explica que  

diferentemente das mídias anteriores (impressas e analógicas como a 

fotografia, o cinema, o rádio e a TV pré-digitais), a mídia digital por sua 

própria natureza ‘tradutora’ de outras linguagens para a linguagem dos 

dígitos binários e por sua concepção fundante em rede (web), permite que o 

usuário (ou o leitor/produtor de textos humano) interaja em vários níveis e 

com vários interlocutores (interface, ferramentas, outros usuários, 

textos/discurso etc.). 

 

 Nas afirmações de Rojo, percebemos que o uso das TICs favoreceram os 

multiletramentos. Esse fato pode ser observado no funcionamento dos cursos de 

Modalidade a Distância (EAD) que tem como principais ferramentas o uso de 

computadores e da web.  

 

3. Metodologia da pesquisa 

 

Neste trabalho adotamos a pesquisa de natureza qualitativa, por entendermos ser o 

que melhor atendia aos objetivos propostos. Os sujeitos desta pesquisa foram quatro 

surdos do sexo masculino, com idades entre 35 e 39 anos, identificados como Sujeitos 

A, B, C e D, ingressos na turma pioneira no Curso de Letras/Libras da UAB/UFPB, 

polo de Campina Grande – PB no ano de 2010. Tal escolha se deveu ao fato de que 

estes foram os primeiros sujeitos surdos da cidade de Campina Grande (PB) a 

ingressarem no curso de Letras/Libras – UAB/UFPB. Os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados foram: (1) entrevista semi-estruturada; (2) consulta ao Projeto Político 

Pedagógico do Curso; e (3) consulta aos roteiros semanais de atividades propostas pelas 

seguintes disciplinas: (a) Libras IV; (b) Libras V; e (c) Tópicos Especiais de Libras, três 

disciplinas do Curso de Letras/Libras UAB/UFPB. 

A escolha dos componentes curriculares, por sua vez, ocorreu em função das 

seguintes razões: a) pelo fato de estarem diretamente relacionadas ao ensino de Libras 
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como L1; e b) e por abordarem conteúdos linguísticos de Libras, que os sujeitos da 

pesquisa afirmaram, nos depoimentos, terem tido acesso no Curso de Letras/Libras.  

Com relação à escolha das atividades percorremos os seguintes passos: a) 

examinamos os roteiros semanais de atividades propostas pelas disciplinas supracitadas 

durante o período em que os sujeitos da pesquisa as cursavam; b) selecionamos quatro 

proposituras de atividades que necessitavam de conhecimentos linguísticos de Libras e 

que, também, suscitaram práticas de multiletramentos. 

Os procedimentos de análise dos dados desse estudo seguiram as seguintes 

etapas: 1) Após a realização e transcrição das entrevistas fizemos a análise e a 

interpretação das mesmas.  Na etapa seguinte selecionamos e analisamos as 

proposituras de quatro atividades, cujo critério de escolha foi explicado no tópico 

anterior. Para identificarmos as práticas de multiletramentos presentes nas proposituras 

das atividades selecionadas, construímos um quadro no qual categorizamos as 

atividades conforme as características de multiletramentos identificadas nas mesmas. 

 

4. Análise dos dados 

 

Por questões didáticas a análise dos dados foi realizada a partir da categorização 

das respostas dispostas em quadros. 

Quadro 01 - Idade de primeiro contato com a Libras, de ingresso na escola e 

experiências escolares dos sujeitos da pesquisa 

Sujeitos 

Idade 1º 

contato 

com 

Libras 

 

Local onde 

aprendeu 

Libras 

 

Idade que 

começou 

estudar 

Experiência 

escolar no Ensino 

Básico e 

concepção de 

ensino 

Conhecimentos 

linguísticos e 

literários de 

Libras que os 

sujeitos só 

estudaram no 

Letras/Libras 

 

Como era seu conhecimento 

da Língua Portuguesa 

(Leitura e Escrita) no 

Ensino Médio 

A 

Entre 05 

e 07 

anos 

Na APAE, em 

Juazeiro do 

Norte – CE e 

na escola 

específica para 

surdo em 

Campina 

Grande –PB. 

Entre 05 e 07 

anos 1ª Experiência: 

APAE- Oralismo. 

2ª Experiência: 

Escola especifica 

para surdos – 

Oralismo, 

Comunicação Total 

(CT) e ensino em 

Libras. 

 Tipos de 

classificadores 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

ANTES LÍNGUA DE SINAIS 

SIMPLES, SIMPLES... 

PORTUGUÊS PROFUNDO, 

PROFUNDO, DIFÍCIL, 

MUITO DIFÍCIL 

(DIFICÍLIMO), AGORA 

MELHOR, MUITO MELHOR 

PORTUGUÊS LÍNGUA DE 

SINAIS ÓTIMO OS DOIS 

ÓTIMO! 

B 15 anos 

Na EDAC – 

Escola 

específica de 

Campina 

Grande – PB. 

Não lembra a 

idade que 

tinha quando 

ingressou na 

primeira 

escola. Mas 

Lembra que 

ao ingressar 

na segunda 

escola, 

EDAC, tinha 

15 anos. 

1ª Experiência: 

Escola Regular 

para ouvintes – 

Oralismo. 

2ª Experiência: 

Escola especifica 

para surdos - CT e 

ensino em Libras. 

 Tipos de 

classificadores 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

TEXTO CONHECER 

ALGUMAS PALAVRAS 

ENTENDER-NÃO FRASE 

COMPLETA TEXTO 

C 12 anos Não lembra o 08 anos 1ª Experiência:  Tipos de TER-NÃO GRAMÁTICA. 
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local, mas sabe 

que foi com 

um padre. 

Escola regular para 

ouvintes – 

Oralismo 

2ª Experiência: 

Escola especifica 

para surdos - CT e 

ensino em Libras. 

classificadores 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

 

PROFESSOR USAR FRASE. 

ENTENDER-NÃO TEXTO 

ESCRITO. 

D 

Entre 05 

e 06 

anos 

AQUI
14

 

Na EDAC - 

Escola 

específica para 

surdo de 

Campina 

Grande – PB. 

 

+- 12 anos. 

 

1ª Experiência: 

Escola Especial 

para surdos 

 

2ª Experiência: 

Escola especifica 

para surdos - CT e 

e’nsino em Libras. 

 Tipos de 

classificadores 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSADO, ESTUDAR 

ESCREVER ATIVIDADES: 

LIGAR, NOME RUA, MAS 

ESCREVER PORTUGUÊS 

CERTO NÃO. EU PRECISAR 

LER, MAS NÃO-ENTENDER, 

INTERROGAÇÃO MINHA 

CABEÇA ENTENDER-ZERO. 

PASSADO, EU ESCREVER 

SIMPLES... SIMPLES... EU 

NÃO-CONSEGUIR 

ESCREVER PRINCIPAL, 

SUPERIOR.. 

[...] COMEÇAR ESTUDAR 

L2 PORTUGUÊS, MAS 

PRIMEIRO CONHECER, 

EXERCITAR LIBRAS 

AQUISIÇÃO BEM. DEPOIS, 

APRENDER ESCREVER 

PALAVRAS L2. MAS SURDO 

CRESCER SABER-NÃO 

LÍNGUA DE SINAIS 

COMEÇAR ESTUDAR 

MISTURADO, 

CONFUSÃO[...] 

Fonte: própria 

 Os dados mostram que todos os sujeitos da pesquisa tiveram aquisição de língua 

de sinais tardia. Os sujeitos A e D tiveram contato com Libras com idades entre 5 e 7  

anos, enquanto que os sujeitos B e C só acessaram sua língua, respectivamente, com 15 

e 12 anos. Este fato por si só é suficiente para fazermos inferência de que todos os 

sujeitos pesquisados, assim como tantos outros surdos no Brasil, ingressaram na escola 

sem terem uma língua, no sentido pleno da palavra, sem o signo que mediasse o 

concreto e o abstrato, que pudesse representar o palpável em conceitual. Faltou aos 

sujeitos investigados não só um ambiente familiar linguisticamente acessível como 

também o escolar, pois a primeira experiência escolar dos sujeitos aqui estudados foi 

com o Oralismo. Durante as entrevistas os sujeitos A e D demonstram certa confusão 

quanto à idade que aprenderam Libras, mostrando dificuldades em relatar a cronologia 

no período em que não conheciam a língua de sinais. Conforme pode ser observado no 

Quadro 01, essa confusão cronológica pode ser entendida e justificada em consequência 

da aquisição tardia da Libras. Para esta explicação nos pautamos em 

Bakhtin/Voloshinov (2006, p. 25), para quem   

 

                                                 
14 A essa pergunta, inicialmente, o sujeito D responde: “AQUI”, e a pesquisadora indaga: - AQUI NO PÓLO? (O 

Pólo presencial da UFPB foi o local de realização da entrevista). E o sujeito esclarece: “ESCOLA EDAC, PASSADO 

AQUI PERTO”. 
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os signos só podem aparecer em um terreno interindividual. [...] não basta 

colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se 

constituam. É fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente 

organizados, que formem um grupo (uma unidade social): só assim um 

sistema de signos pode constituir-se.  

 

Nesta perspectiva entendemos a importância da necessidade do “terreno 

interindidividual” e do compartilhamento social como aspectos imprescindíveis para 

que a língua aconteça. No caso dos sujeitos investigados, eles partilhavam o mesmo 

espaço físico, mas não partilhavam a língua - os signos verbais - pois mesmo inseridos, 

fisicamente, no espaço da casa junto aos pais e outros familiares, os sujeitos 

investigados não puderam acessar a língua partilhada no seio familiar, o Português 

oralizado. 

 Além da confusão cronológica, também relacionamos às dificuldades de escrita 

e leitura do Português como L2 relatadas pelos sujeitos a aquisição tardia de sua língua. 

Cummins (2003) apud Quadros idem (p. 192) afirma que “surdos que vão à escola com 

uma língua consolidada terão possibilidades de desenvolver habilidades de leitura e 

escrita com muito mais consistência.” 

Por outro lado, outro dado importante observado nas entrevistas é o fato de os 

sujeitos investigados não terem estudado de modo sistematizado sua língua, a Libras, no 

Ensino Fundamental e Médio. Durante a Educação Básica eles tiveram aula das 

diferentes disciplinas em Libras, mas não tiveram acesso à disciplina de Libras 

enquanto componente curricular, o que explica a falta de conhecimentos linguísticos e 

literário da Libras como: sintaxe, tipos de classificadores, metáfora e poesia, conforme 

o Quadro 01, conteúdos que os sujeitos relataram ter estudado pela primeira vez no 

curso de Letras/Libras. Neste caso, podemos dizer que as dificuldades de escrita e 

leitura do Português como L2, relatadas pelos sujeitos dessa pesquisa, podem ter origem 

na aquisição tardia de sua L1 e no não conhecimento sistematizado de sua língua 

durante a Educação Básica.  

O Quadro 02, a seguir, explicita conhecimentos linguísticos básicos que os 

sujeitos pesquisados afirmam só terem estudado depois que ingressaram no 

Letras/Libras. O confronto entre tais dados mostra que a ausência do componente 

curricular da Libras durante a Educação básica acarretou um modelo linguístico de sua 

L1 deficitário, o que pode ter acentuado as dificuldades na aprendizagem do Português 

escrito como L2. Os estudos na área mostram que a proficiência na primeira língua 

auxilia no desenvolvimento tanto da L1 quanto da L2 porque os conhecimentos 

linguísticos e conceituais transferem-se de uma língua para outra (CUMMINS, 1986, 

1994, 1996 apud MELO 2005, p. 179). 

Quadro 02 – Conhecimentos de Libras dos sujeitos pesquisados antes e depois do 

ingresso no Letras/Libras. 

Sujeitos 

Idade 

1º 

contat

o com 

Libras 

Local onde 

aprendeu 

Libras 

Idade que 

começou 

estudar Experiência escolar 

no Ensino Básico e 

concepção de ensino 

Conhecimento

s linguísticos e 

literários de 

Libras que os 

sujeitos só 

estudaram no 

Letras/Libras 

Como era seu conhecimento da 

Língua Portuguesa (Leitura e 

Escrita) no Ensino Médio 
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A 

Entre 

05 e 

07 

anos 

Na APAE, em 

Juazeiro do 

Norte – CE e 

na escola 

específica para 

surdo em 

Campina 

Grande –PB. 

Entre 05 e 07 

anos 
1ª Experiência: 

APAE- Oralismo. 

2ª Experiência: Escola 

especifica para surdos 

– Oralismo, 

Comunicação Total 

(CT) e ensino em 

Libras. 

 Tipos de 

classificador

es 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

ANTES LÍNGUA DE SINAIS SIMPLES, 

SIMPLES... PORTUGUÊS 

PROFUNDO, PROFUNDO, DIFÍCIL, 

MUITO DIFÍCIL (DIFICÍLIMO), 

AGORA MELHOR, MUITO MELHOR 

PORTUGUÊS LÍNGUA DE SINAIS 

ÓTIMO OS DOIS ÓTIMO! 

B 
15 

anos 

Na EDAC – 

Escola 

específica de 

Campina 

Grande – PB. 

Não lembra a 

idade que tinha 

quando 

ingressou na 

primeira 

escola. Mas 

Lembra que ao 

ingressar na 

segunda escola 

tinha 15 anos.  

1ª Experiência: Escola 

Regular para ouvintes – 

Oralismo. 

 

2ª Experiência: Escola 

especifica para surdos - 

CT e ensino em Libras. 

 Tipos de 

classificador

es 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

TEXTO CONHECER ALGUMAS 

PALAVRAS ENTENDER-NÃO FRASE 

COMPLETA TEXTO 

C 
12 

anos 

Não lembra o 

local, mas sabe 

que foi com 

um padre. 

08 anos 1ª Experiência: Escola 

regular para ouvintes – 

Oralismo 

2ª Experiência: Escola 

especifica para surdos - 

CT e ensino em Libras. 

 Tipos de 

classificadores 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

TER-NÃO GRAMÁTICA. 

PROFESSOR USAR FRASE. 

ENTENDER-NÃO TEXTO ESCRITO. 

D 

Entre 

05 e 

06 

anos 

AQUI
15

 

Na EDAC - 

Escola 

específica para 

surdo de 

Campina 

Grande – PB. 

 

+- 12 anos. 

 

1ª Experiência: Escola 

Especial para surdos 

 

2ª Experiência: Escola 

especifica para surdos - 

CT e ensino em Libras. 

 Tipos de 

classificador

es 

 Sintaxe 

 Metonímia 

 Metáfora 

 Poesia 

 

PASSADO, ESTUDAR ESCREVER 

ATIVIDADES: LIGAR, NOME RUA, 

MAS ESCREVER PORTUGUÊS 

CERTO NÃO. EU PRECISAR LER, 

MAS NÃO-ENTENDER, 

INTERROGAÇÃO MINHA CABEÇA 

ENTENDER-ZERO.PASSADO, EU 

ESCREVER SIMPLES... SIMPLES... 

EU NÃO-CONSEGUIR ESCREVER 

PRINCIPAL, SUPERIOR EU SEMPRE 

ESCREVER SIMPLES.[...] MAS 

SURDO CRESCER SABER-NÃO 

LÍNGUA DE SINAIS COMEÇAR 

ESTUDAR MISTURADO, CONFUSÃO. 

PRIMEIRO LÍNGUA DE SINAIS BEM, 

DEPOIS ESCREVER APRENDER 

RÁPIDO PORTUGUÊS 

Fonte: Própria 

 Os dados acima constam que os surdos envolvidos neste estudo chegaram à 

Universidade com lacunas no tocante ao letramento escolar/dominante. Todos os 

sujeitos pesquisados também afirmaram que o conhecimento linguístico da Libras, 

adquirido no Letras/Libras, ajudou no entendimento do  Português escrito como L2, ou 

seja, na habilidade de leitura e escrita. Desse modo, percebemos que o letramento 

dominante, institucionalizado, que via de regra é consolidado na Educação Básica, só 

aconteceu na Universidade. Além da leitura e escrita, podemos identificar que os 

conteúdos linguísticos e literários de Libras adquiridos no Curso de Letras/Libras: 1. 

Tipos de classificadores 2. Sintaxe 3. Metonímia 4. Metáfora e 5. Poesia, possibilitaram 

                                                 
15

 A essa pergunta, inicialmente, o sujeito D responde: “AQUI”, e a pesquisadora indaga: - AQUI NO 

PÓLO? (O Pólo presencial da UFPB foi o local de realização da entrevista). E o sujeito esclarece: 

“ESCOLA EDAC, PASSADO AQUI PERTO”. 
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a tais sujeitos reconhecerem a língua de sinais, enquanto língua natural, com sua 

estrutura e níveis linguístico-gramatical próprios. Tal fato pode ser percebido de modo 

mais claro na resposta que o sujeito D dá à pergunta (2. a)  afirmando  que ao começar a 

estudar no Curso de Letras/Libras se surpreendeu ao descobrir que a sintaxe da Libras 

tem aspectos gramaticais similares ao do Português. Este dado nos mostra que, mesmo 

sendo usuário da Libras e tendo estudado aspectos gramaticais do Português, o sujeito 

pesquisado não conseguia significar o conteúdo gramatical estudado em Português, 

porque lhe faltava o conhecimento sistematizado de sua L1. Tal lacuna no 

conhecimento impedia que este sujeito pudesse perceber e deduzir que, mesmo sendo 

distintas, as línguas têm algo em comum, os níveis linguísticos: fonológico, 

morfológico, sintático e semântico. Ou seja, no seu cotidiano, ao sinalizar, ele usava 

adjetivos e verbos, mas não percebia a gramática, a sintaxe da Libras.   

Dentre os conhecimentos linguísticos e literários, supracitados no Quadro 02, 

gostaríamos de destacar a poesia e a metáfora em função das respostas dos sujeitos D e 

A às perguntas (2. f.) e (2.c.), respectivamente, neste quadro, que após responderem as 

perguntas complementam relatando as dificuldades enfrentadas durante o Curso quando 

solicitados a produzir e analisar uma poesia surda. O depoimento do sujeito D mostra 

que ele não tinha familiaridade com a poesia surda e inicialmente recorre ao modelo e 

conhecimento linguístico do Português, sua L2, para realizar a atividade solicitada.  

Já com relação à metáfora, podemos observar no Quadro 02, pergunta (2. c.), 

que o sujeito A se mostra deslumbrado com a descoberta do uso e do entendimento da 

metáfora, mostrando que o conhecimento de língua que este sujeito tinha estava muito 

atrelado ao sentido literal dos vocábulos.  

Quadro 03 – Identificando práticas que levam aos multiletramentos nas atividades do 

Letras/Libras UAB/UFPB.  

Características dos 

multiletramentos (ROJO, 

2012, p. 22-23) 

Ferramentas usadas no 

Letras/Libras que favoreceram 

as práticas dos 

multiletramentos 

Atividades do Letras/Libras que mobilizaram 

práticas que levam aos multiletramentos 

Vertentes dos 

multiletramentos, 

identificados nas 

proposituras das atividades 

do L/L 

(a) Eles são interativos; mais 

que isso, colaborativos; 

AVA, Fóruns, links, web 

conferência 

(1) Veja abaixo a poesia de Nelson Pimenta (se 

preferir acesse o link: 

http://www.youtube.com/watch?v=bGrHMdBqI

s8). Vamos analisar as metáforas utilizadas por 

ele? Identifique as metáforas nesta poesia e 

discuta os seus significados com os colegas. 

Nesta discussão, você poderá postar sua opinião 

em LIBRAS (vídeo) ou em Língua Portuguesa 

(texto). 

(2) Vamos montar um Dicionário de Antônimos em 

LIBRAS que ficará disponível na nossa disciplina? 

Contribua com uma filmagem contendo um par de 

antônimos em LIBRAS e poste no Moodle. (Esta 

atividade vale 5 pontos). 

 Multissemiose 

 Literário 

 Escolar 

 

 

 

 

 

 

 Multissemiose 

 Escolar 

(b) Eles fraturam e 

transgridem as relações 

de poder estabelecidas, 

em especial as relações 

de propriedade (das 

máquinas, das 

Criação de vídeos, texto em 

Libras. 

(3) Criar uma música em Libras. 

Veja o vídeo como exemplo a música em ASL. 

Obs: Os alunos surdos podem 

 sinalizar a Música, pois faz expressa como 

 Multissemiótico  

 Literário 

 Escolar 
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ferramentas, das ideias, 

dos textos [verbais ou 

não]); 

naturalmente sem acompanhar a música. 

http://www.youtube.com/watch?v=pQ1aSQwBZ

24 

(c) Eles são híbridos, 

fronteiriços, mestiços (de 

linguagem, modos, 

mídias e cultura). 

Fronteiriços: as produções estão 

sempre em contato com o 

Português e a Libras. 

a. Mestiços: 

b. De linguagem: usam a Libras, 

texto de imagem, Português, 

há influência da língua de 

sinais no Português; 

c. Mídia: usa computador e 

internet 

d. Cultura: há uma zona de 

contato entre a cultura surda e 

a ouvinte. 

(3) Criar uma música em Libras. 

Veja o vídeo como exemplo a música em ASL. 

Obs: Os alunos surdos, pode sinalizar a Música, 

pois faz expressa como naturalmente sem 

acompanhar a música. 

http://www.youtube.com/watch?v=pQ1aSQwBZ

24 

(4) Vamos à discussão no fórum sobre atividade 

3, explicar os exemplos dos sinais "faltar"e 

"acabar" depende no contexto, postar vídeo em 

Libras. 

 Multissemiótico  

 Literário 

 Escolar 

 

 Escolar 

 Multissemiótico  

Fonte própria 

Na atividade (1) do Quadro 03 identificamos que as características 

predominantes são a interatividade e a colaboração. Aquela, por solicitar ao aluno que 

acesse o vídeo de forma direta ou através do link; e esta, colaborativa, por propor e 

exigir que cada aluno, ao identificar as metáforas na poesia, participe do fórum de 

discussão no qual a resposta de cada aluno é observada, comentada e/ou questionada, 

proporcionando, assim, a construção de conhecimentos acerca da temática de modo 

colaborativo. Quanto às vertentes dos multiletramentos presentes nesta atividade, 

identificamos: a) a multissemiose, pois o poema se constitui a partir da imagem, da 

sinalização em Libras e as mudanças de luzes e cores. Os letramentos literário e escolar, 

por sua vez, estão presentes na atividade por esta abordar o conhecimento linguístico e 

estilístico da metáfora, bem como o gênero poesia. Não obstante o uso das 

multissemioses, do letramento literário e escolar empregados no poema, esta atividade 

se caracteriza, também, como uma atividade que conduz às práticas de multiletramentos 

pelas seguintes razões: em primeiro lugar, por trazer a quebra dos modelos de poesias 

escritas cristalizados nos cânones literários que se refletem nos conhecimentos 

escolares; depois, por propiciar visibilidade à cultura de uma minoria linguística, os 

surdos, pois a poesia posta para a análise é uma produção surda e, como tal, ressalta as 

características de um povo que percebe e apreende o mundo pelo visual e não pelo 

auditivo, como acontece com os ouvintes.  

Na propositura da atividade (2), em seguida, observamos como característica 

predominante a ação colaborativa, pois esta possibilita que os alunos, de modo coletivo, 

conheçam e socializem termos/sinais usados por diferentes comunidades surdas do 

Brasil
16

, proporcionando um amplo conhecimento das variações linguísticas regionais 

existentes na Libras .Quanto às vertentes dos multiletramentos para esta atividade 

identificamos: a) a multissemiose, pois a resposta é solicitada em Libras, envolve a 

                                                 
16

 Por ser na modalidade EAD possibilita agregar em uma mesma turma alunos de diferentes cidades, estados do 

Brasil.  
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sinalização e a escrita dos termos sinalizados e; b) o letramento escolar, por abordar o 

conteúdo “antônimo”, bem como o gênero dicionário. Analisando as proposituras das 

atividades (1) e (2) percebemos que nestas há uma predominância dos elementos 

interativos e colaborativos, constituintes de uma das principais características dos 

multiletramentos, segundo Rojo (2012, p. 22-23), (ver Quadro 03). Em seguida, ao se 

analisar a proposta da atividade (3), identificamos que esta leva à transgressão nas 

relações de poder, quebra de paradigma, por solicitar que o aluno produza o gênero 

música, pouco explorado na educação de surdos, por estar esse intimamente ligado à 

sonoridade. Há uma quebra de paradigma, de modelo consolidado ao longo da história 

musical. Na atividade (3) também identificamos elementos que correspondem à 

característica (c) dos multiletramentos, categorizada por Rojo (op. cit.). Segundo essa 

autora, os multiletramentos são constituídos, também, pela hibridez, pela mestiçagem 

por elementos fronteiriços (de linguagem, modos, mídias e cultura). Observamos que 

tais características e/ou elementos, também, foram mobilizados de modo predominante 

nesta atividade, pois proporcionaram e colocaram em fronteiras duas culturas: a surda, 

pautada no visual, e a ouvinte, predominantemente sonora. Entretanto, a hibridação não 

ocorre só no campo cultural, ela também acontece pela linguagem sonora/corporal, 

pelas mídias sonoras/imagens, provocando mudanças nos binômios até então 

consolidados que passam por uma transgressão e deixam de existir. 

Na propositura da atividade (4), chamamos a atenção para dois aspectos: a) para 

o formato colaborativo que é dado a uma atividade que mobiliza diretamente o 

letramento escolar, pois possibilita o estudo dos diferentes sinais para os termos “faltar” 

e “acabar” em Libras; b) são as marcas da mestiçagem entre a Libras e o Português 

presentes na redação da atividade. Constatamos a influência da estrutura da Libras na 

escrita do Português, pois esta atividade foi redigida por uma professora surda. A escrita 

dos verbos “EXPLICAR” e “POSTAR” no infinitivo são marcas da estrutura da Libras, 

caracterizando assim a mestiçagem entre as duas línguas em contato. 

 

Considerações finais 

Os dados obtidos, a partir dos surdos pesquisados, revelaram que: a) Todos 

tiveram acesso tardio à sua língua, fato que pode ser apontado como um dos fatores para 

certa confusão cronológica que dois dos sujeitos, A e D, apresentaram quanto à idade 

que aprenderam a Libras; b) Durante a Educação Básica não tiveram oportunidade de 

estudar Libras enquanto componente curricular; c) Ingressaram no Curso de 

Letras/Libras com déficits de conhecimentos linguísticos básicos; d) Desconheciam 

sintaxe, metáfora, metonímia, tipos de classificadores e a poesia surda; e) Tinham 

acesso limitado às informações veiculadas na mídia e f) Não utilizavam adequadamente 

os recursos da tecnologia informacional. 

O presente estudo nos mostra que os sujeitos pesquisados, apesar de usarem a 

Libras no seu cotidiano, pouco conheciam sobre ela. Com efeito, a ausência desses 

conhecimentos linguísticos sobre sua língua os impedia de acessar as diferentes 

informações e realidades postas no mundo, limitando-os a viverem à margem da 

sociedade do conhecimento. Nesta compreensão, os dados nos mostram que o acesso 

aos conhecimentos linguísticos da Libras proporcionou aos sujeitos investigados o 

acesso às práticas que levam aos letramentos múltiplos, à escrita e leitura da sua L1, à 
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escrita de sinais, e da sua L2, Língua Portuguesa, imprescindíveis às práticas dos 

multiletramentos.  

É difícil imaginarmos que alguém possa terminar a Educação Básica sem 

conhecer, sem saber o que significa uma metáfora, sem ter estudado a sintaxe e sem 

conhecer uma poesia na sua L1. Entretanto, esta era a realidade dos surdos pesquisados.  

A lacuna de tais conhecimentos linguísticos da Libras explica as dificuldades 

relatadas pelos sujeitos para cumprirem com determinadas atividades solicitadas durante 

o curso, como a de produzir uma poesia em Libras, ou a excessiva alegria e entusiasmo 

em entender o que é uma metáfora e identificá-la em uma poesia. Esses dados 

confirmam nossa hipótese inicial, a de que os conhecimentos linguísticos da Libras 

adquiridos no Letras/Libras promoveram uma considerável ampliação nas práticas de 

letramentos dos surdos na medida em que lhes proporcionaram a possibilidade de se 

incluírem no universo sóciolinguístico e cultural que os circunda. Os dados também 

mostram que tais conhecimentos linguísticos não só permitiram o acesso às práticas 

letradas, conforme já argumentamos, como também possibilitaram aos sujeitos 

pesquisados o acesso às práticas multiletradas a partir do momento em que esses não só 

tomam conhecimento da poesia em sua L1, a Libras, mas  são convocados a produzirem 

poesia em Libras no meio digital, com o auxílio das novas tecnologias. A propositura de 

tal atividade envolveu letramentos canônicos, tradicionalmente utilizados nas escolas, 

bem como os letramentos vernaculares, até então não valorizados na escola - a poesia 

surda.  

As atividades que propiciaram a vivência de práticas multiletradas 

caracterizaram práticas de letramentos vernaculares, mas também mobilizaram 

letramentos multissemióticos – como aconteceu com a produção da poesia surda que 

envolveu, além da sinalização em língua de sinais, o uso de outras semioses, a exemplo 

de imagens, animações e jogo de iluminação.  

Os dados revelados a partir da análise das atividades propostas no Curso de 

Letras/Libras ratificam as práticas de multiletramentos identificadas nos relatos dos 

surdos durante as entrevistas. Para ilustrar, destacaremos a propositura da atividade (c), 

cuja descrição se encontra no Quadro 03. Nesta atividade, as práticas de 

multiletramentos podem ser percebidas na perspectiva da quebra de paradigmas, por se 

ter solicitado do aluno a produção do gênero música, pouco explorado na educação de 

surdos, por estar intimamente ligado à sonoridade. Neste caso, a sonoridade passou a ser 

representada pela expressão corporal e facial, promovendo outra quebra de modelo 

consolidado ao longo da história do gênero música.  

Outra característica predominante nas práticas que levam aos multiletramentos, 

identificada na propositura da atividade (c), é a aproximação, a zona fronteiriça entre as 

duas culturas: a surda, pautada no visual, e a ouvinte, predominantemente sonora. Por 

outro lado, a hibridação não ocorreu só no campo cultural, mas também aconteceu pela 

linguagem sonora/corporal, pelas mídias sonoras/imagéticas 

No entanto, é importante lembrar que o acesso às práticas de multiletramentos 

tornou-se realidade na vida acadêmica dos surdos pesquisados depois que estes se 

apropriaram dos conhecimentos linguísticos da Libras conforme os dados mostraram. 

Os depoimentos são claros: a falta de conhecimentos linguísticos da Libras impedia que 

os sujeitos pesquisados acessassem informações elementares e participassem  com 

autonomia do mundo que os cercava. Neste sentido, a pesquisa nos mostrou que os 

conhecimentos linguísticos da Libras proporcionados pelo curso de Letras/Libras 

UAB/UFPB instrumentalizaram os sujeitos deste estudo, conferindo-lhes condições de 

acessarem e participarem de letramentos múltiplos.  
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TERMINOLOGIA E TRADUÇÃO 

A MOTIVAÇÃO NA NOMEAÇÃO DE TERMOS NO CAMPO DAS ERVAS E 

PLANTAS MEDICINAIS DE PIMENTEIRAS-PA 

 

Antonia Edylane Milomes Salomão 

 

RESUMO: Esta pesquisa teve como eixo central indagar sobre os aspectos teóricos e 

práticos da denominação das plantas medicinais listadas como termos catalogados das 

ervas plantas de uso medicinal da comunidade remanescente de quilombola de 

Pimenteiras-PA. Os termos ou unidades terminológicas investigadas são de 

especialidade da botânica e cada termo sobre as plantas e ervas encerram um só 

significado diante das diferentes nomenclaturas. A fundamentação teórica segue as 

propostas pelo tratamento do termo em Cabré (1993), Krieger e Finatto (2004), Barbosa 

(1990) e Araújo (2001). A utilização de plantas o primeiro ou um dos primeiros 

métodos utilizados pela humanidade para o tratamento de doenças. O homem orientado 

pela observação de animais que instintivamente recorriam às ervas para se curar, 

verificou que existia nas ervas o poder da cura. O nome das ervas e plantas remetem-

nos à utilização de termos especializados, que é o campo da terminologia. Segundo 

Cabré (1993), o interesse pela terminologia surgiu diante da propagação de 

denominações específicas para as diversas áreas de conhecimento. As denominações 

apontam para aspectos de representações metafóricas e metonímicas, às quais 

correlacionam dimensões físicas e propriedades de cura presentes no ato de nomear das 

ervas. 

PALAVRAS CHAVE: Terminologia. Tradução. Plantas medicinais. Termos 

motivados. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre Tradução possuem uma longa e sólida tradição no decurso da 

humanidade, vê-se que seus estudos configuram um suporte para o qual convergem o 

interesse de pesquisadores das mais variadas linhas e origens. A Terminologia por sua 

vez é uma ferramenta básica para a comunicação especializada, segundo Maria Teresa 

Cabré
17

 (1993) a terminologia pode auxiliar nos processos de permutação de informação 

entre diferentes grupos, fornecendo uma descrição adequada sobre um domínio para 

melhor entendê-lo e evitar distorções cognitivas. 

Maria da Graça Krieger
18

 (2004) explica que a aproximação entre 

Terminologia e Tradução deve ser orientada pela clara compreensão de que se trata de 

dois campos de práticas e de conhecimento, cujas identidades e propósitos específicos 

não se confundem e nem tampouco as competências profissionais se equivalem. Mas, 

                                                 
17 CABRÉ, M. T. La terminologia: teoría, metodología, aplicaciones, 1993. 
 
18 KRIEGER, M.G. e FINATTO, M.J.B. Introdução à Terminologia: teoria e prática, 2004. 
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muitas vezes, isto pode ser confundido em razão de certas confluências entre as áreas, 

conforme aponta Francis Henrik Aubert
19

. 

Na sua epistemologia e no seu objeto de estudos, a Terminologia e a 

Tradução abarcam e se conduzem por caminhos distintos, no fazer tradutório 

e no fazer terminológico esses mesmos caminhos se cruzam e se entrecruzam 

(Aubert, 1996, p. 14). 

É possível definir a tradução como um campo de práticas, de reflexão e de 

teorias voltados ao complexo processo tradutório, a Terminologia, por sua vez, também 

constitui um campo de estudos e de práticas. No entanto, seu objeto central é o termo 

técnico-científico, embora a fraseologia especializada e a definição terminológica 

também integrem seu campo de interesse. Krieger (2004) salienta que a teorização se 

faz com base nas análises descritivas centradas nos três objetos da Terminologia; já a 

parte prática relaciona-se às chamadas aplicações terminológicas, que compreendem a 

elaboração de uma variedade de instrumentos, tais como: glossários, dicionários 

técnico-científicos, bancos de dados terminológicos e sistemas de reconhecimento 

automático de terminologias. 

Diante das considerações elevadas sobre os aspectos da Tradução e da 

Terminologia objetivo neste trabalho explanar sobre a relação entre tais conceitos, além 

de apresentar alguns dados coletados de termos especializados, observando os aspectos 

que motivaram a nomeação de tais termos sobre as plantas e ervas medicinais 

catalogadas na comunidade remanescente de Quilombola de Pimenteiras. Entende-se 

que a fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, trazendo novas perspectivas à 

historiografia, pois a história oral centra-se na memória humana e na capacidade de 

rememorar o passado enquanto testemunha do vivido. Podemos entender a memória 

como a presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual de fragmentos 

representativos desse mesmo passado, nunca em sua totalidade, mas parciais em 

decorrência dos estímulos para a sua seleção. 

Esta pesquisa apresenta como objeto de estudo alguns termos catalogados 

sobre as ervas e plantas de uso medicinal da comunidade de Pimenteiras, 

consequentemente serão meditados teorias relacionadas à Tradução e Terminologia com 

base em diversos autores. Observando os aspectos teóricos e de aplicação da Tradução 

na língua de especialidade das ervas e plantas de uso medicinal pela nomeação 

motivada dos termos. A importância do tradutor nas relações interculturais é de 

mediador cultural, ou seja, é a ponte entre culturas. O tema da relação entre as áreas é 

recente e vem despertando ultimamente um interesse crescente conforme atesta Cabré.  

Nenhum especialista minimamente informado em linguística aplicada põe em 

questão, hoje em dia, que entre a tradução especializada e a terminologia 

existe uma relação evidente e inevitável, mas, sem dúvida, se estudou muito 

pouco sobre as características e motivações dessa relação e menos ainda se 

estabeleceram seus limites. (Cabré apud Krieger, 2004, p.65-66). 

Cabré (1993) ressalta que as unidades terminológicas compartilham elementos 

com as unidades da linguagem natural e com outros sistemas simbólicos não 

linguísticos, isto abre a possibilidade de descrição por uma teoria de base menos 
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 AUBERT, F.H. Introdução à metodologia da pesquisa bilíngüe, 1996. 
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restritiva, ou seja, não seria possível excluir da abordagem terminológica a comunicação 

e a cognição, uma vez que as terminologias organizam-se no discurso e sofrem as 

mesmas alterações e mudanças verificadas no léxico da língua geral. Cabré afirma que o 

falante de uma língua não é detentor de uma dupla competência linguística, a 

especializada e a não especializada, uma vez que as terminologias podem fazer parte 

dos signos da linguagem natural e, dessa forma, integrar-se aos conhecimentos gerais do 

falante. A autora acrescenta que o termo, detentor de um conceito de determinada área, 

pode também ser utilizado na linguagem natural e, de outro, que o conhecimento 

especializado continua mantendo seu caráter idiossincrático. 

Percebe-se que quanto mais a temática aproxima do domínio do conhecimento 

maior a consistência  entre termo e descritor. Cabré (1993) argumenta. 

A terminologia, além de ser a base para a estruturação do conhecimento 

dentro das linguagens de especialidade (através da sistematização dos 

conceitos), e de servir de canal para a transferência do conhecimento, 

também constitui a base para a formulação de textos técnicos, para a tradução 

de textos de especialidade (a tradução ou a interpretação técnicas) e para a 

descrição, armazenamento e recuperação da informação especializada. Cabré 

(1993, p.111) 

A tradução por sua vez configura-se como uma área de estudos interdisciplinar, 

que dialoga, dentre outros, com os domínios da Terminologia em muitas de suas 

vertentes. Assim a pesquisa em questão tem por justificativa compreender o processo de 

nomeação motivada das plantas e ervas de uso medicinal por meio da relação e/ou 

semelhança com o objeto em questão. 

A história oral pode ser entendida como um método de pesquisa que privilegia 

a realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto 

de estudo. Esta pesquisa foi realizada em 25 de maio de 2013 na comunidade de 

Pimenteiras onde foram catalogados termos específicos de uso popular sobre as ervas e 

plantas da região, dentre os dados coletados observou-se a presença de diferentes 

nomenclaturas para uma mesma espécie, isto despertou grande interesse e curiosidade 

em analisar os aspectos que motivaram os moradores da região no ato de nomear as 

plantas e ervas de uso medicinal. Como bem cita Fernando Camacho sobre tradução.  

É evidente que uma tradução, por muito boa que seja nunca consegue afetar 

ou mesmo ter um significado positivo para o original. Ela mantém, no 

entanto, com o original uma estreita conexão através da traduzibilidade. E 

esta conexão é tanto mais estreita e intima por não afetar o original, podendo 

ser denominada como conexão natural, ou mesmo, num sentido mais 

rigoroso, como relação vital. Camacho (apud BRANCO, p.27) 

 

2 – Da Tradução para a Terminologia: semelhanças 

  

A tradução tem sua origem a partir de experiências antropológicas tendo uma 

relação com os estudos culturais, com a literatura comparada, com a comunicação, as 

leituras e interpretações. A tradução às vezes, se mostra infiel ao texto original e desafia 
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tradutores a buscarem conhecimentos não só sobre a língua meta, saussurianamente 

falando, mas sobre os aspectos simbólicos e representacionais da língua. 

Segundo o dicionário eletrônico da Língua Portuguesa Houaiss o termo 

tradução apresenta diferentes significados, como: 

Tradução: substantivo feminino. Ato ou efeito de traduzir. 

1 versão de uma língua para outra. Ex.: traduziu um romance do inglês para o 

português. 

1.1 Rubrica: linguística. Operação que consiste em fazer passar um 

enunciado emitido numa determinada língua (língua-fonte) para o 

equivalente em outra língua (língua-alvo), ambas conhecidas pelo tradutor; 

assim, o termo ou discurso original torna-se compreensível para alguém que 

desconhece a língua de origem. 

2 obra traduzida. Ex.: estava lendo uma boa t. de Dante. 

3 transposição de uma mensagem de uma forma gráfica para outra. Ex.: t. em 

Morse, em braile. 

4 Derivação: sentido figurado. Aquilo que reflete, que expressa de modo 

indireto; repercussão, imagem, reflexo. Ex.: aquela declaração era a t. de seus 

sentimentos. 

5 ato de tornar claro o significado de algo; interpretação, compreensão, 

explicação. Ex.: suas ideias eram confusas, de difícil t. 

6 Rubrica: informática. Processo por meio do qual se converte uma 

linguagem em outra. 

7 Rubrica: genética. Etapa da síntese de proteínas na qual o ARN mensageiro 

dirige a síntese da proteína pelo ribossomo; translação. 

No campo da Terminologia, desde muito tempo o homem tem criado e 

utilizado palavras para expressar conceitos, processos e objetos de diferentes áreas do 

conhecimento especializado. Contudo, se o uso dos termos técnico-científicos 

remontam há muito tempo, o surgimento de um campo de estudos dedicado à 

terminologia começou a ser estabelecido a partir da segunda metade do século XX. 

Segundo o dicionário Houaiss Terminologia é definida como: 

Terminologia: substantivo feminino. 

1 conjunto de termos específicos ou sistema de palavras us. numa disciplina 

particular (p.ex., a terminologia da botânica, da marinha, da matemática); 

nomenclatura. 

1.1 tratado acerca de tais termos. 

2 uso de palavras peculiares a um escritor, a uma região etc. Ex: a t. de 

Guimarães Rosa; a t. Gaúcha 

3 estudo que tem por objeto a identificação e delimitação de conceitos 

próprios de uma arte, ciência, profissão etc., e a designação de cada um deles 

por um determinado vocábulo. 

A terminologia é um campo de estudos considerado ainda novo em nosso meio 

e também internacionalmente. Segundo Krieger (2004), a partir da última década do 

século XX, os linguistas passaram a adquirir interesse pela constituição e o 

funcionamento dos termos técnico-científicos. A terminologia é uma disciplina que 

tanto pode significar o campo de estudos ou os termos técnico-científicos de 

determinada área. 
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Posteriormente surge a Socioterminologia proposta por François Gaudin
20

 que 

considera a variação como sendo um dos princípios ao seu desenvolvimento. Gaudin 

alerta para a necessidade de estabelecer efetivamente o diálogo interdisciplinar entre as 

diversas áreas do conhecimento humano o que afeta ao problema da terminologia. Para 

Krieger (2004) o princípio comunicativo é uma unidade lexical que pode tomar o 

caráter de termo dependendo de seu uso em determinada situação e contexto.  

É perante tais conceitos que se observa uma profunda relação entre a Tradução 

e a Terminologia, em analise disto Krieger (2004) expõe que ambas possuem 

identidades e propósitos específicos que não se superpõem, mas mantêm uma série de 

confluências. O tema da relação entre as áreas é recente e vem despertando ultimamente 

um interesse crescente conforme atesta Cabré. 

Nenhum especialista minimamente informado em linguística aplicada põe em 

questão, hoje em dia, que entre a tradução especializada e a terminologia 

existe uma relação evidente e inevitável, mas, sem dúvida, se estudou muito 

pouco sobre as características e motivações dessa relação e menos ainda se 

estabeleceram seus limites. Cabré (apud KRIEGER, 2004, p.65-66). 

Krieger (2004) afirma que não é somente a relação, mas de maneira geral tudo 

sobre a Terminologia é recente, pois esta começou a se constituir como campo de 

conhecimento a partir da segunda metade do século XX. O mesmo não ocorre com a 

Tradução que possui uma longa tradição. No entanto, recentemente, a tradução vem 

procurando compreender em profundidade a complexa problemática tradutória. Esse 

avanço foi observado nas últimas décadas, conforme Krieger (2004) “tem levado ao 

surgimento da Tradutologia, disciplina teórica que desenvolve reflexões e descrições 

sobre o processo tradutório em seus mais diferentes aspectos, componentes e 

perspectivas.” As duas áreas estão buscando caminhos para um produtivo diálogo, 

motivadas pela busca de um maior conhecimento de seus objetos centrais, ou de 

práticas mais eficientes.  

A primeira motivação desse encontro da Tradução com a Terminologia refere-

se ao fato de que as unidades terminológicas são elementos primordiais dos textos 

especializados, pois a tradução técnica ou especializada se efetua em relação a essa 

tipologia textual. Em função da existência das diversas comunicações, alguns autores 

preferem se referir em tradução de textos especializados já que “toda tradução (literária, 

audiovisual, etc.) é especializada no sentido de que requer determinados conhecimentos 

e habilidades especiais.” É o que expõe Hurtado Albir
21

.  

Krieger relaciona outra motivação que se refere ao conhecimento globalizado. 

Isso pode ser observado no fragmento seguinte.  

Interesse do mundo globalizado pela informação referente à produção 

científica e tecnológica de nossa era, bem como a intensificação das trocas,de 

uma significativa demanda no campo da tradução técnica, comerciais e 

tecnológicas realizadas em âmbito mundial, são fatores determinantes do 

incremento das relações internacionais e, consequentemente, de uma 

significativa demanda no campo da tradução técnica. Krieger (2004, p.66) 
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 François Gaudin (apud KRIEGER, 2004, p.34) 
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Para traduzir bem, segundo o teórico Hurtado Albir
22

, é necessário o domínio 

de uma terminologia especializada, mas isso não é suficiente, considerando que o 

processo tradutório é complexo envolvendo muitos componentes. 

Ainda que a terminologia tenha sido tradicionalmente considerada como a 

característica principal da tradução especializada, coloca-se em segundo 

plano, já que o mais importante é o conceito que encerra o termo e não o 

termo em si: para compreender um determinado termo (e para encontrar o 

equivalente justo na língua chegada), é necessário saber relacioná-lo com o 

conceito a que faz referência. Além disso, o tradutor tem de conhecer os 

gêneros próprios do âmbito específico que está traduzindo e o funcionamento 

peculiar de cada um deles em relação às convenções linguísticas e textuais. 

Hurtado Albir (apud KRIEGER, 2004, p.68). 

Krieger (2004, p. 69) afirma que a “organização de instrumentos de referência 

temática não monolíngue, tarefa que os especialistas em Terminologia tomam a si, só 

pode ser adequadamente realizada com o concurso de tradutores.” Em outras palavras, 

as formações e as competências profissionais não se superpõem, apesar de interesses 

comuns e zonas de confluência entre as duas áreas, embora alguns profissionais possam 

reunir qualificações exigidas para realizar tanto o tradutório como o terminológico. No 

que concerne às atribuições das duas áreas Krieger define sua posição. 

Enquanto a Tradução constitui uma finalidade em si mesma pela produção de 

um texto em outra língua; a Terminologia aplicada, ou Termografia, ao gerar 

obras de referência temática, realiza um trabalho de suporte, elaborando 

instrumentos pragmáticos que se constituem em meios para facilitar o 

trabalho de tradutores, intérpretes, redatores técnicos, etc.” Krieger (2004, 

p.69) 

O Krieger conclui que começam a diminuir as distâncias entre os universos da 

Terminologia e a Tradução. O diálogo tende a se incrementar, motivado pelo 

reconhecimento de complementaridade e da parceria necessária para uma boa tradução, 

explicando-se, portanto, na prática e não na teoria, a importância da aproximação desses 

universos convergentes e complementares, mas com identidades inquestionáveis que 

são a Terminologia e a Tradução. 

 

3 - Da Terminologia para a Tradução: comprometimentos 

 

Um importante aspecto para o fortalecimento linguístico de uma comunidade é 

a capacidade que uma determinada língua tem para gerar novas expressões e vocábulos 

em resposta às demandas circunstanciais ou não do meio. A terminologia é o estudo 

cientifico da linguagem especializada, Barbosa, afirma ser esta um conjunto de termos 

técnicos que constitui o vocabulário de uma área de conhecimento. 

Qualquer disciplina e, com maior razão, qualquer ciência tem a necessidade 

de um conjunto de termos rigorosamente definidos, pelos quais designa as 

noções que lhes são uteis: esse conjunto de termos constitui, pois, a sua 

terminologia. (Barbosa, 1990, p. 155). 

A tarefa básica da terminologia e a de codificar, nomear um fato ou conceito, 

ou seja, ela volta-se para a normatização dos termos de especialidades, a fim de 
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assegurar a univocidade da comunicação profissional. Andrade citando Cabré define 

terminologia de uma maneira muito sucinta. 

A terminologia e, antes de tudo, um estudo do conceito e dos sistemas 

conceptuais que descrevem a cada matéria especializada; o trabalho 

terminológico consiste em representar esse campo conceptual, e estabelecer 

as denominações precisas que garantirão uma comunicação profissional 

rigorosa. Andrade (apud Cabré, 1993, p.52) 

Em súmula, a terminologia é a representação básica de que o conceito deve 

levar a uma denominação, designação. Graças às exigências de uma comunicação 

especializada concisa e coerente, as criações motivadas por neologismos são cada vez 

mais preponderantes nas terminologias. Com o tempo os tradutores estão expandindo 

seu interesse pelo estudo dos termos, para além dos problemas imediatos de 

equivalência tradutória. Isso decorre de suas preocupações com a problemática do 

reconhecimento linguístico-conceitual do léxico especializado, bem como da 

necessidade de registro em glossários próprios, das inúmeras terminologias que 

proliferam em diferentes campos técnicos, científicos, tecnológicos, jurídicos e 

humanísticos. 

A maior colaboração que a disciplina terminológica pode oferecer aos 

tradutores é a de auxiliá-los a compreender a natureza, o estatuto, a 

constituição e o funcionamento dos termos técnico-científicos Krieger e 

Finatto (2004, p. 70). 

Tal interesse justifica-se porque os tradutores compreendem que os termos 

técnico-científicos são componentes linguísticos dos textos especializados; 

constituindo-se, consequentemente, em peças-chave de representação e de divulgação 

do saber científico e tecnológico. Daí a importância de identificá-los e traduzi-los 

adequadamente, embora os termos não sejam os únicos elementos que permitem que a 

comunicação profissional cumpra suas finalidades. Ao contrário, o texto especializado 

possui muitas outras propriedades, bem como constituintes diversos, como as 

fraseologias e as definições que tecem parte de sua organização sintagmática, entre 

outros componentes. 

Segundo Luzia Aparecida de Araújo
23

 (2001) desconhecer as peculiaridades da 

terminologia de uma determinada comunidade acarreta traduções inadequadas, que não 

ganham confiabilidade. O emprego correto de termos técnico-científicos contribui para 

o alcance da precisão semântico-conceitual que toda tradução de texto especializado 

obrigatoriamente requer, conferindo também ao texto de chegada grande parte das 

características expressivas comumente usadas pelos profissionais do mesmo campo de 

atuação. 

O tratamento natural da terminologia é, portanto, condição necessária, embora 

não suficiente, para efetuar uma boa tradução técnica, prática esta que não se reduz a 

problemas de vocabulários, tratando-se de um complexo processo de transposição 

interlínguas em que muitas variáveis linguísticas, semânticas, pragmáticas, estilísticas e 

culturais estão envolvidas. O reconhecimento do estatuto terminológico de uma unidade 

                                                 
23 ARAUJO, L.A. De big bangs a buracos negros no universo da tradução no Brasil: um estudo sobre o 

papel da terminologia na prática tradutória e na formação de tradutores, 2001. (Tese de Doutorado). 
 



 

 

 1598 

lexical é uma tarefa geralmente difícil, que, ao contrário do que muitos pensam, não se 

resume à identificação mecânica de palavras não usuais, nem tampouco à identificação 

de um jargão hermético e distinto do léxico geral. A dificuldade em reconhecer as 

terminologias, que afeta os tradutores, e, igualmente, os terminológos, relaciona-se a 

aspectos tanto de natureza cultural, quanto de estruturação linguístico-formal dessas 

unidades lexicais. 

As escolhas decididas e mesmo motivadas, com relação às plantas e ervas de 

uso medicinal de forma especializada deixou de se caracterizar pela exclusividade 

significativa, seja em relação ao universo das distintas áreas de conhecimento, seja 

mesmo em relação ao léxico geral, como atestam os múltiplos sentidos terminológicos 

registrados nos verbetes dos dicionários gerais de língua, como é o caso de vassourinha, 

que possui sentido específico na Botânica, mas que se modifica quando o contexto é um 

instrumento de limpeza. 

Krieger (2004) explica que a inexistência de distinções marcantes no plano 

significante das unidades do léxico temático demonstra que a propriedade que atribui 

estatuto terminológico a um signo linguístico é o seu conteúdo específico, determinado 

pela sua integração a um campo de especialidade. “É nessa dupla perspectiva, plano 

significante indistinto das palavras, bem como sua igual estruturação morfossintática, 

que os termos são elementos naturais das línguas naturais, não constituindo uma língua 

à parte.” 

Segundo Krieger (2004) os termos e palavras coexistem sem outro diferencial 

que não o relativo ao plano conceitual que a comunicação especializada tenta e divulga 

nas diferentes áreas. O papel do componente conceitual na constituição do fenômeno 

terminológico explica, assim, o fundamento onomasiológico
24

 que preside a gênese das 

terminologias, bem como as razões pelas quais os termos cumprem as funções de fixar e 

divulgar o conhecimento especializado, independente de sua semelhança às palavras. 

O conceito terminológico é complexo, somando-se ainda o fato do surgimento 

maciço e constante de novas terminologias. A língua em seus diferentes campos não 

permanece estagnada. Paralelamente, no mundo globalizado, aumenta a demanda pela 

tradução, requerendo maiores competências em terminologia dos tradutores. As 

dificuldades aumentam porque nem sempre os profissionais da tradução podem contar 

com boas obras de referência especializada, bi e/ou multilíngues. Diante dessa carência 

os tradutores são levados a buscar outros meios, para isto Krieger (2004) menciona que 

os tradutores são 

como verdadeiros ‘pesquisadores-exploradores’ das linguagens 

especializadas. Desse modo, produzem seus próprios materiais de apoio e 

‘fazem glossários’ (Krieger e Finatto, 2004, p. 179). 

Enfim, Krieger expõe que essas questões atingem o cotidiano de tradutores, 

que, como se costuma dizer, são os principais usuários indiretos da terminologia. E, 

nessa utilização são obrigados, solitariamente, a encontrar soluções de manejo 

                                                 
24

 Onomasiologia é um processo de estudo que parte de um conceito para procurar o signo linguístico que 

exprime. Consultado em 14 de julho de 2014, as 09h51min. Disponível em 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/onomasiologia> 
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terminológico, objetivando alcançar maior qualidade não só nos resultados, como 

também no exercício de suas práticas tradutórias. 

Com base em tudo que fora colocado é indiscutível a necessidade de aproximar 

a tradução da Terminologia de forma teórica e prática, pois é fundamental esclarecer 

que a Terminologia não pretende, e não é seu objetivo, estabelecer metodologias para o 

processo tradutório. Seu desígnio limita-se a oferecer subsídios teóricos e aplicados que 

contribuem para diminuir as dificuldades inerentes à tradução de textos especializados, 

habitat natural das terminologias. Em realidade, não há comunicação profissional sem 

termos. Convive aí, nessa intersecção o principal motivo da referência a alguns aspectos 

que motivam e justificam as aproximações entre esses dois campos de práticas e de 

conhecimento, bem como a presunção de que a formação tradutora não prescinda de 

determinados conteúdos de teoria e aplicações terminológicas. 

 

4 - O Termo: relações e divergências 

  

O termo ou a unidade terminológica consiste no mais importante ponto dos 

estudos terminológicos. O seu reconhecimento representa uma das mais difíceis tarefas 

no trabalho terminológico, necessitando para tanto observar aspectos quanto à sua 

conceituação, identificação e constituição. A definição de termo, segundo os princípios 

estabelecidos por Wüster
25

 (1998) em sua Teoria Geral da Terminologia. 

uma unidade terminológica consiste em uma palavra, à qual se atribui um 

conceito como seu significado (...), ao passo que, para a maioria dos 

linguistas atuais, a palavra é uma unidade inseparável composta de forma e 

conteúdo. Wüster (apud KRIEGER, 2004, p.76).  

Sabendo que a lexicologia e a terminologia apresentam uma grande quantidade 

de características comuns podendo ser tratadas como matérias correlatas, Pelo critério 

de campo de trabalho, Cabré (1993) considera que a terminologia seria parte da 

lexicologia. Para a autora, se a lexicologia se ocupa de todo o conjunto de palavras que 

o falante conheça e a terminologia se ocupa somente das palavras de um determinado 

campo de especialidade ou área profissional, então os respectivos campos de trabalho 

estão em relação de inclusão. Analisando a unidade de base, Cabré apresenta 

argumentos de que tanto o termo como a palavra podem ser unidades parecidas e às 

vezes divergentes. 

A palavra e o termo são unidades parecidas ao serem descritas por um conjunto 

de características linguísticas sistemáticas, referindo-se a um elemento da realidade. 

Porém, a palavra ao tomar parte de um âmbito específico é considerada um termo. Em 

teoria, o termo costuma ser monossêmico
26

, pois descreve um campo de especialidade 

                                                 
25

 WUSTER, E. Introducción a la teoría general de la terminología y a la lexicografía terminológica. 

1998. 
26

 Monossêmico: Relativo à monossemia. Que tem apenas um sentido, um significado. (Dicionário 

Etimológico: nova fronteira da Língua Portuguesa. Antônio Geraldo da Cunha). 
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concreto; no repertório do léxico geral ocorrem especificações em diferentes campos de 

uso, conferindo-lhe um caráter polissêmico
27

. Na concepção de Cabré.  

As palavras além de serem unidades linguísticas são também unidades 

comunicativas identificando o falante pela forma em que as utiliza em 

determinadas situações de expressão ou comunicação. (Cabré 1993, p.88) 

Krieger (2004) afirma que na terminologia o termo ocupa uma posição 

privilegiada de tratamento e reflexão. Ao longo do desenvolvimento das pesquisas 

teóricas e aplicadas, a terminologia começou a se preocupar também com a 

fraseologia
28

, que é a expressão utilizada na comunicação dos profissionais. Trata-se de 

um nódulo cognitivo, de construção sintagmática que transmite conhecimento 

específico. A definição terminológica corresponde à materialização linguística do 

componente conceitual do termo, e funciona ao mesmo tempo como articulação 

linguística e via de acesso desse componente.  

Wüster (apud Krieger) estabelece uma propriedade fundamental ao destacar o 

papel do conceito na distinção entre termo e palavra. A compreensão de uma unidade 

terminológica está fundamentada no conteúdo especializado correspondente à 

respectiva dimensão conceitual do signo linguístico. A invariabilidade semântica é outra 

propriedade que se vincula à dimensão conceitual. O significado de uma palavra 

depende do contexto em que é pronunciada, ao contrário das unidades terminológicas 

que não sofrem esse efeito, pois se limitam a expressar conteúdos técnico-científicos. A 

invariância conceitual é também confirmada por Rondeau (apud Krieger)  

O termo caracteriza-se no sentido de que para uma noção dada, há, 

teoricamente, uma única denominação. Esta característica do termo se funda 

sobre um postulado da terminologia: o da relação de univocidade entre 

denominação (significante) e noção (significado, relação do tipo reflexiva). 

Rondeau (apud Krieger, 2004, p.77). 

Krieger cita Gouadec que afirma com propriedade que as unidades 

terminológicas não se restringem a conceitos, mas estende-se também para objetos e 

processos, conforme pode ser observada na citação abaixo descrita:  

Um termo é uma unidade linguística que designa um conceito, um objeto ou 

um processo. O termo é a unidade de designação de elementos do universo 

percebido ou concebido. Ele raramente se confunde com a palavra 

ortográfica. Gouadec (apud Krieger, 2004, p.77).  

Entre os autores citados depreende-se um fato comum, a de que o estatuto 

terminológico de determinada unidade lexical é definido pela sua dimensão conceitual, 

fazendo de um signo linguístico um termo e integrando-o a uma determinada área de 

especialidade. Krieger menciona Lérat que reafirma sua posição:  

As denominações técnicas estão na língua porque são suscetíveis de serem 

traduzidas em língua estrangeira, mas são denominações de conhecimentos 

especializados, e é isso que as torna pertinentes terminologicamente. Lérat 

(apud Krieger, 2004, p.78)  

                                                 
27

 Polissêmico: Relativo à polissemia. Que tem vários sentidos. (Dicionário Etimológico: nova 

fronteira da Língua Portuguesa. Antônio Geraldo da Cunha). 
28

 Fraseologia em linguística descreve o contexto no qual uma palavra é usada. São unidades 

fraseológicas, grupos de palavras estáveis com significados parcial ou plenamente transferidos.  
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As novas correntes de estudos da terminologia valorizam o termo como 

unidade de conhecimento e não como unidade linguística, onde, do ponto de vista de 

funcionamento, os termos são itens lexicais que não diferem das palavras. Dessa 

maneira, as novas correntes consideram que os contextos linguísticos e pragmáticos 

contribuem para a formulação de um termo, assim como as sinonímias e as variações 

nos repertórios terminológicos. Dessa forma, Cabré afirma. 

Os termos não formam parte de um sistema independente das palavras, mas 

que conformam com elas o léxico do falante, mas ao mesmo tempo, pelo fato 

de serem multidimensionais, podem ser analisados de outras perspectivas e 

compartilham com outros signos não linguísticos os espaços da comunicação 

especializada. Cabré (apud KRIEGER, 2004, p.79) 

Para Krieger um termo é um elemento da linguagem em funcionamento 

presente tanto em textos como em discursos especializados, é determinante da visão de 

que:  

A gênese das unidades lexicais terminológicas está relacionada a uma série 

de componentes de natureza semiótica, pragmática e ideológica que presidem 

os processos comunicativos. Krieger (2004, p.79) 

Assim, uma unidade lexical pode assumir o valor de uma unidade 

terminológica em razão dos propósitos, fundamentos e princípios de uma área. Portanto, 

a perspectiva textual fundamenta o motivo da inserção de uma unidade lexical em um 

conjunto de termos especializados, não se limitando, conforme postula a Terminologia 

clássica, de identificar a presença da unidade lexical em certa posição que ocupa no 

sistema cognitivo. Krieger aponta, ainda. 

Apesar da constatação da polivalência funcional de uma mesma unidade 

lexical, tradicionalmente compreendeu-se que os termos são afetados apenas 

pelo processo de homonímia, descartando-se a ideia de polissemia no âmbito 

do léxico especializado. Krieger (2004, p.79) 

O autor relata ainda que as terminologias ao circularem pelos inúmeros canais 

de comunicação sofrem os efeitos de ampla difusão dos conhecimentos técnico-

científicos, não se restringindo apenas ao intercâmbio dos profissionais e passando a 

integrar o léxico dos falantes. Isto evidencia que não existe uma barreira intransigente 

que separe as palavras dos termos. Essa concepção pode ser observada no argumento 

citado pelo autor. 

A diversidade de posicionamentos sobre a natureza do termo tende a se 

ampliar para além da controvérsia de compreendê-lo como unidade de 

conhecimento ou como unidade pragmático-linguística. (Krieger, 2004, 

p.80). 

Isto explica porque os estudos avançam e se aprofundam sobre essa entidade 

terminológica não linear. Dada a sua complexidade e as multifaces que são apresentadas, 

Cabré conclui. 

Os termos assumem o papel de fixar e veicular conhecimento especializado e, 

por isso, se constituem como nódulos cognitivos centrais de toda 

comunicação especializada em funcionamento, ou seja, são unidades 

flexíveis, regidos pelo cenário comunicativo, assumindo estatuto 

terminológico pelo seu contexto comunicacional especializado. (Cabré, 1993, 

p. 35) 
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5 - Língua de Especialidade: dados catalogados dos termos motivados 

 

Compreende-se que a língua em sua essência não é pura e nem homogênea, se 

assim o fosse, não haveria traços marcantes da cultura de um povo, nem mesmo da 

sociedade que os falantes convivem. Isabel Morais Gil (1996) conceituar o termo como 

língua de especialidade é tema de diversos autores, assim sendo. 

A língua de especialidade na concepção desse autor é entendida como uma 

reunião de fatos “linguísticos”, os quais podem ser encontrados na 

“comunicação de especialistas de determinado domínio, assim como entre 

especialistas e um público em processo de especialização”. Candel (apud 

GIL, 1996, p. 114). 

Gil (1996) acrescenta que a língua de especialidade é vista como uma 

linguagem diferenciada da normalmente usada, as quais não são consideradas como 

científicas e técnicas, mas que transmitem conhecimentos vinculados à experiência 

particulares. Dessa maneira Gil afirma-nos. 

O conceito de "línguas de especialidade" é ainda associado a "domínios de 

experiência" e "campos de experiência", sendo "domínio de experiência" uma 

designação de carácter genérico que se refere aos laços que indivíduos de 

uma mesma comunidade linguística estabelecem com o mundo que os rodeia 

e a sociedade em que estão integrados. Deste modo, a política, os tempos 

livres, a educação, por exemplo, são domínios de experiência coexistentes na 

vida de um indivíduo, partilhados, em princípio, pelos outros membros de 

uma mesma comunidade linguística. Esta expressão designará, pois, as 

línguas que se distinguem da linguagem usual que, não sendo nem 

científicas, nem técnicas, nem profissionais, veiculam informação ligada a 

experiências particulares. (Galisson e Coste apud Gil, 1996, p. 115). 

A pesquisa em questão apresenta feições sobre os termos de especialidade 

utilizada na medicina complementar dos remanescentes Quilombolas da comunidade de 

Pimenteiras, onde foram observados os aspectos que motivaram a nomeação de alguns 

termos de sua linguagem no uso das ervas e plantas, assim como, aspectos da tradução 

nessa relação da língua de especialidade. 

A manipulação das ervas e plantas de uso medicinal e/ou caseiros veio do 

conhecimento dos moradores antigos que usufruíram da terra para a cura de alguns 

males do corpo. Esse saber foi repassado entre as gerações e, hoje alguns moradores da 

comunidade remanescente de Quilombola de Pimenteiras preserva tal conhecimento e 

tenta manter suas raízes. Os moradores da região catalogaram as espécies de ervas e 

plantas medicinais com nomenclaturas de conhecimento e uso popular que possuem. 

Foi possível observar que o saber da cura, ainda é preservado em alguns aspectos da 

linguagem. Haja vista que a medicina complementar se faz presente de maneira forte na 

vida das pessoas. As amostras catalogadas de algumas das plantas e ervas de uso 

medicinal na comunidade da Pimenteira serão anexas ao final deste trabalho, para 

verificar a riqueza de termos utilizados pelos moradores. 

Como já foi salientada anteriormente, a língua não é imutável, nem 

homogênea, mas é carregada de variações. Para Alkmim 

Ao estudar qualquer comunidade linguística, a constatação mais imediata é a 

existência de diversidade ou da variação. Isto é, toda comunidade se 

caracteriza pelo emprego de diferentes modos de falar. A essas diferentes 
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maneiras de falar, a Sociolinguística reserva o nome de variedades 

linguísticas. Alkmim (2001, p. 32) 

Nessa perspectiva apresentam-se os termos utilizados de algumas ervas e 

plantas de usos medicinais popularmente utilizados pelos moradores da comunidade de 

Pimenteiras, levando em consideração a carga semântica, encontrada nessas palavras.  

Como é observado a seguir. 

NOME 

VERNACULAR 

NOME CIENTÍFICO BENEFÍCIOS MODO DE USO 

Erva de jabuti 

Coração de jabuti 

Comida-de-jaboti e 

Coraçãozinho 

 

Família das Piperáceas 

Peperomia pellucida (L.) 

Kunth 

Elimina a ameba, 

Diurético, Digestivo, 

Tratamento de furúnculos. 

Chá, Cataplasma 

Laranja da terra  

Laranja nervosa 

 

Família dos Rutaceae 

Citrus aurantium 

Diurético Suco 

Urucú  

Urucú vermelho 

 

Bixa 

orellana (Bixaceae) 

Condimento, Repelente Vinho, Banho 

Cuoramina 

Coramina 
Pedilanthus 

tithymaloides Poit. 

Coração acelerado Chá 

Ao examinar alguns dos termos utilizados pelos moradores de Pimenteiras, 

verifica-se como exemplo o termo “comida de jaboti”, esta erva apresenta três formas 

nominais para uma mesma espécie que são “Erva de jabuti, Coração de jabuti e 

Coraçãozinho”. Ao conferir as características da erva percebeu-se que suas folhas têm 

aparente relação com o formato do coração, dai, talvez o termo “coraçãozinho”; outro 

aspecto que também chamou a atenção com relação à nomeação é que o termo “comida 

de jaboti” fora nomeado talvez devido a erva ser consumida preferencialmente pelo 

animal jabuti. Quanto mais a temática aproxima do domínio do conhecimento maior a 

consistência  entre termo e descritor. Cabré argumenta. 

A terminologia, além de ser a base para a estruturação do conhecimento 

dentro das linguagens de especialidade (através da sistematização dos 

conceitos), e de servir de canal para a transferência do conhecimento, 

também constitui a base para a formulação de textos técnicos, para a tradução 

de textos de especialidade (a tradução ou a interpretação técnicas) e para a 

descrição, armazenamento e recuperação da informação especializada. Cabré 

(1993, p.111) 

Assim o processo de nomeação motivada das plantas e ervas de uso medicinal 

por meio da relação e/ou semelhança com o objeto em questão, foram percebidos nos 

termos catalogados na comunidade de Pimenteiras. Os termos analisados em questão 

surgiram após pesquisa efetuada na comunidade de Pimenteiras, nesse aspecto os 

remanescentes Quilombolas nomearam as ervas e plantas da região por meio do saber 

popular que possuem e que foi repassado entre as gerações. Araújo (2001) expõe que 

empregar corretamente os termos técnico-científicos contribui para o alcance da 

concisão semântico-conceitual que toda tradução de texto especializado 

obrigatoriamente requer, conferindo ao texto de chegada grande parte das características 

expressivas comumente usadas pelos profissionais do mesmo campo de atuação. 
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Ao analisar o termo “Erva de jaboti” e suas diferentes nomenclaturas observa-

se a importância do tradutor terminológo de buscar mostrar termos específicos, por 

vezes sem os recursos adequados para sua pesquisa, nesse aspecto Krieger expõe. 

O reconhecimento do estatuto terminológico de uma unidade lexical é uma 

tarefa geralmente difícil, pois não se resume à identificação mecânica de 

palavras não usuais, nem tampouco à identificação de um jargão hermético e 

distinto do léxico geral. A dificuldade em reconhecer as terminologias, que 

afeta os tradutores, e, igualmente, os terminológos, relaciona-se a aspectos 

tanto de natureza cultural, quanto de estruturação linguístico-formal dessas 

unidades lexicais. Krieger (2004, p. 191) 

 

6 - Considerações Finais 

 

O tradutor é um profissional dinâmico que encontra com facilidade a melhor 

solução para os problemas linguísticos próprias da comunicação. É um mediador que 

liga culturas num processo comunicativo de ação. É capaz de contextualizar, guiar o seu 

pensamento, aplicar filtros que o ajudarão a interpretar o mundo e a realidade nas 

diferentes áreas de saber. O terminológo por sua vez corresponde a um profissional que 

lida com termos técnicos de diferentes formas e com finalidades pragmáticas distintas. 

Hoje, o conhecimento terminológico permite a identificação de termos e de padrões de 

linguagem especializada essenciais para a construção e/ou recuperação de informações 

sobre diferentes assuntos. 

A memória é sempre uma construção feita no presente a partir de vivências 

ocorridas no passado. Memórias individuais e coletivas se confundem; não somos ilhas 

e, portanto, estamos sujeitos a influências, bem como a influenciar, os grupos a que 

pertencemos e com os quais nos identificamos. Foi com base nas memorias de 

moradores da comunidade remanescente de quilombola da Pimenteira, que os dados 

catalogados sobre as ervas e plantas de região trouxeram o valor imensurável para os 

estudos da tradução e da terminologia. 

Krieger (2004) enfatiza que há tradutores-terminológos na medida em que a 

tradução técnica exige da tradutora competência para reconhecer e transpor a língua de 

chegada dos termos presentes no seu texto de partida, além de saber arquivar de modo 

organizado os resultados das pesquisas. E não poderia ser diferente já que as 

comunicações especializadas são o habitat das terminologias. 

Os nomes servem para identificar os seres; nomear é predicar – seja a partir de 

uma forma e/ou expressão linguística, seja usando um ou mais enunciados com uma 

orientação referencial que está investida de certo posicionamento, para Siblot (2004, p. 

17-18) “Não se nomeia por nomear, nomeia-se algo sempre e com alguma intenção”. 

As ervas são o elo que liga a língua de um povo a sua comunidade. É nessa ideia que 

Benveniste evidencia tal ligação ao dizer que “a língua permite que o homem se situe na 

natureza e na sociedade”. (Alkmin, 2001, p.27) 

Em síntese, a proposição básica deste trabalho assenta-se sobre o princípio de 

que os termos técnico-científicos necessitam estarem pautados nos aspectos da 

Tradução e Terminologia em toda a profundidade, alcance e implicações sistêmicas e 

discursivas que se manifestam nos usos da língua e de seus fenômenos terminológicos. 
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Tudo isso numa nítida vontade de eternizar, de maneira mais segura e duradoura, nosso 

passado. Assim Krieger (2004) remata que não apenas a Linguística, mas as 

contribuições das teorias da Tradução têm auxiliado a impulsionar os estudos 

terminológicos, que, com essa nova perspectiva, voltada inclusive à constituição dos 

textos especializados, pode oferecer mais subsídios para a reflexão e a prática 

tradutórias. 
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8 – ANEXOS 

 

Termos catalogados das plantas e ervas de uso medicinal na comunidade 

remanescente de Quilombola de Pimenteiras. Os dados catalogados ocorreram em 25 de 

maio de 2013 na comunidade, a informante dos dados catalogados foi Domingas Alves 

do Nascimento, e a pesquisadora da coleta foi Antonia Edylane Milomes Salomão. 

OBSERVAÇÃO: Todos os Termos Populares foram escritos de acordo com os 

dados coletados da informante da comunidade de Pimenteiras. 

TERMOS 

POPULARES 

FORMAS DE USO INDICAÇÕES 

Pata de vaca Chás Diabetes 

Erva de jabuti 

Coração de jabuti 

Comida-de-jaboti e 

Coraçãozinho 

Chás Ameba 

Carrapicho agudo Chás Icterícia / amarelo da 

pelo infantil 

Mastruz 

 

Erva de Santa Maria 

Dependendo da situação faz o 

chá para verme e o sumo da 

planta com mel e leite para 

pneumonia e para baque usar o 

sumo com carvão 

 

Anti-inflamatório, sara 

ferimento, fratura, 

pulmão, infecção. 

Batatão Rala a batata deixa descansar e 

usar a goma (nata) e ingerir na 

comida 

Purificação do sangue 

Erva de passarinho Chás Cansaço, asma 

Quebra pedra branco Chás e garrafada Inflamação dos rins, 

urina. 

Quebra pedra roxo 

Comer de rola 

Chás e garrafada Inflamação dos rins, 

urina. 

Vassourinha Chás e banho Alergia 

Salsa Cozimento para banho Coceira, comichão 

Nambu tutano 

Batata roxa 

A batata é usada em chás Ameba de sangue, 

disenteria. 

Mortinha peluda Pegar a folha e enrolar em Normalizar a 
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outra folha de guarimã para 

tirar o suco rosado da folha e 

tomar com um pouco de 

cachaça 

menstruação 

Pé de galinha Cozimento para fazer 

bochecho lavar a boca 

Dor de dente 

Urucu vermelho Tirar o vinho da semente Tempero 

Mangueira Fazer o chá do entre casca Disenteria, febre, 

diarreia infantil. 

Maracujá Chás e suco Estresse, insônia 

Mortinha miuda Chás banho asseio Inflamação feminina, 

asseio. 

Laranja-nervosa Suco da laranja com o chá da 

cidreira 

 

Cuoramina Chás Coração acelerado 

Melão são Caetano Chá e garrafada Inflamação nas 

genitálias 

 

Peão branco 

O leite é usado para dor de 

dente, para enxaqueca e dor de 

cabeça usar a folha na cabeça 

já as sementes no chá para 

intestino (o olho da semente no 

chá). 

Dor de dente, 

enxaqueca, infecção 

intestinal. 

Ervão Banho para bebê e Chás Dor de cabeça 

Limão 

Limãozinho 

Suco da fruta Purificar o sangue, 

alergias, gripe. 

Açafrão 

Gengibre amarela 

Chás da batata Anemia 

Peão roxo Defumação, banho Mal olhado 

Jaca Chás da folha Diarreia 

Abracinto Chás Quando nasce o 

primeiro dente do bebê 

Chicória Aquecer a folha e colocar na 

cabeça; 

Chá 

Folha (dor de cabeça) 

Raiz (faz abortar) 

Pariri Chás e garrafada Anemia; amarelidão 

Amor crescido O mesmo que mastruz Cicatriz; inflamação; 

baque. 

Hortelã grande 

Malvarisco 

Chás, lambedor, emplastro. Dor de cabeça; 

tempero pra frango; 

gripe com tosse. 

Açaizeiro Chá da folha, soro. Desinflamatório; 

diarreia 

Cafezero Chá da folha Anemia 

Corama 

Pirarucu 

Bater com mel, chás, 

garrafada. 

Gastrite; ulcera; 

próstata; útero. 
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Canapu Não lembra Não lembra 

Manjericão Banho, chás Tempero; dor de 

cabeça. 

Canarana Chás das folhas Hepatite; rins 

Vinagreira branca Emplastro Tempero; dor de 

cabeça. 

Vinagreira roxa  Tempero; molho 

Erva cidreira Chás, banho Calmante; insônia; 

estresse. 

Japana roxa Chás Febre 

Graviola A folha o sumo tomado serve 

pra picada de insetos, cobra. 

Suco; gripe 

Carmilitana Chás da folha Calmante; dor de 

cabeça. 
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VOZES SOCIAIS E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A REPRESENTAÇÃO DO 

MOVIMENTO CALDEIRÃO NO JORNAL O POVO (1934-1938) 

 

Benedita França Sipriano 

 

RESUMO: Este trabalho situa-se no campo das pesquisas em Linguística Aplicada (LA) 

contemporânea e toma como referencial teórico-metodológico a Análise Dialógica do 

Discurso (ADD), fundamentada a partir dos escritos do Círculo de Bakhtin, Bakhtin 

(2006, 2010, 2013); Volochínov (2011), Bakhtin/Volochínov (1990); e de estudiosos da 

teoria bakhtiniana, como Brait (2006, 2009, 2010) e Faraco (2009). Nessa perspectiva, 

objetivamos analisar, a partir da concepção de vozes sociais, a construção das 

representações do movimento Caldeirão em textos jornalísticos publicados no jornal "O 

Povo", no período de 1934 a 1938. O Caldeirão foi uma experiência de organização 

social comunitária, ocorrida na década de 1930, no Cariri cearense. Sob acusações como 

heresia, fanatismo e comunismo, o movimento foi reprimido, em 1936 e 1937, pelas 

forças do Governo, com o apoio da Igreja Católica e das elites da região. A partir da 

discussão sobre vozes sociais, trabalhamos o conceito de heteroglossia, compreendido 

como uma expressão das relações dialógicas, que se manifesta por meio de mecanismos 

como o discurso citado e os acentos apreciativos. Assim, neste trabalho, objetivamos 

também: - analisar o discurso citado, como espaço de confrontos entre diversas vozes 

sociais, que marcam posições socioideológicas conflitantes, diferentes horizontes 

sociais de valor, observando os efeitos de sentidos produzidos; - analisar, a partir dos 

acentos apreciativos, que recursos linguístico-discursivos contribuem para marcar 

posicionamentos avaliativos. Como resultados da análise, destacamos que, ao longo da 

cobertura do O Povo ficam evidenciadas as tensas relações entre diversas vozes sociais, 

entretanto predominam acentos apreciativos e posicionamentos que vão construindo a 

representação do movimento Caldeirão como “reduto de fanáticos”, “perigoso à 

ordem”. Assim, vão se constituindo sentidos hegemônicos, legitimadores da repressão 

ao Caldeirão. 

PALAVRAS-CHAVE: Vozes sociais. Discurso jornalístico. Movimento Caldeirão.  

 

1 Introdução 

 

O Caldeirão foi uma experiência de organização comunitária e religiosa, 

ocorrida na década de 1930, no município do Crato, localizado no Cariri cearense. A 

comunidade teve a liderança do beato José Lourenço, agricultor negro, paraibano, que 

chegou ao Cariri no cortejo das romarias a Juazeiro do Norte, no final do século XIX. O 

Caldeirão foi considerado pelos grupos de poder como um perigoso “reduto de 
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fanáticos”, uma “ameaça à ordem”, assim foi reprimido, em 1936 e 1937, pelas forças 

do Governo, com o apoio da Igreja Católica e das elites da região.  

Esse movimento teve grande repercussão na imprensa da época. O discurso 

jornalístico está situado historicamente e é palco de embates ideológicos, das tensas 

relações de dominação x resistência entre vários agentes sociais. Entretanto, os jornais 

são vistos, muitas vezes, como fontes de uma “verdade histórica”. Ao pesquisador que 

utiliza os jornais como fonte documental cabe uma postura crítica, reflexiva, tendo em 

vista que os textos jornalísticos não podem ser compreendidos como simples “espelhos 

da realidade”.  

Alguns questionamentos iniciais são motivadores desta pesquisa: na cobertura 

da imprensa sobre o Caldeirão, havia espaço para vozes dissonantes, questionadoras das 

vozes oficiais que justificaram a destruição do movimento, ou predominavam sentidos 

hegemônicos, ligados aos grupos de poder? Como é construída a representação do 

Caldeirão na imprensa cearense?  

Para mobilizarmos essa discussão, tomamos como referencial teórico-

metodológico a Análise Dialógica do Discurso, cujo fundamento é a teoria 

bakhtiniana
29

. Essa abordagem considera a linguagem como uma atividade dialógica 

que se efetiva em situações concretas de comunicação verbal. As formas linguísticas, 

nessa perspectiva, não são neutras e desprovidas de intencionalidades, pois 

correspondem a diferentes posicionamentos ideológicos. Assim, nesta pesquisa, as 

representações são compreendidas como construções sociais que emergem a partir da 

relação com a exterioridade, portanto não são um mero “reflexo do real”.  

Objetivamos investigar, a partir da concepção de vozes sociais, a construção das 

representações do movimento Caldeirão e do beato José Lourenço em textos publicados 

no jornal O Povo, no período de 1934 a 1938. A partir da discussão sobre vozes sociais, 

trabalhamos o conceito de heteroglossia, compreendida como a multiplicidade e 

heterogeneidade de vozes sociais que se inter-relacionam no universo das relações 

dialógicas. O diálogo entre a diversidade de vozes sociais vai constituindo a cadeia da 

                                                 
29

 Ressaltamos que a Linguística Aplicada (LA) vem atravessando mudanças quanto a seus objetos e suas 

bases epistemológicas e teórico-metodológicas. Nesse contexto, em diversas pesquisas, a teoria 

bakhtiniana tem contribuído para a ampliação do horizonte de investigação da LA.  
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comunicação verbal. Assim, a heteroglossia é uma expressão do dialogismo e se 

manifesta por meio de mecanismos como o discurso citado e os acentos apreciativos
30

.  

Bakhtin e o Círculo
31

 compreendem a linguagem como prática social que se 

efetiva a partir da interação entre sujeitos históricos, portanto estudar linguagem nessa 

perspectiva significa, também, estudar história, cultura e sociedade
32

. 

 

2 O Beato José Lourenço e o sítio Caldeirão 

 

Um dos romeiros que chega a Juazeiro do Norte, no auge das peregrinações à 

terra do Padre Cícero Romão Batista
33

, é o paraibano José Lourenço Gomes da Silva, 

futuro líder do movimento popular do Caldeirão.  

Segundo Cordeiro (2004), por volta de 1894, José Lourenço foi encaminhado 

por padre Cícero ao sítio Baixa Danta, na zona rural do Crato, na condição de 

arrendatário. A princípio, ele foi apenas com sua família, mas logo outros romeiros se 

juntaram ao trabalho e começaram a formar uma pequena comunidade rural.  

  Mais tarde, o beato José Lourenço e sua gente partiram para as terras do 

Caldeirão, de propriedade do padre Cícero, uma região semiárida no sopé da Chapada 

do Araripe. Eles chegaram ao Caldeirão em 1926, prepararam o terreno para o plantio e 

se reuniram para o trabalho comunitário. Com o tempo, os esforços começaram a dar 

                                                 
30

 Conforme Flores (2009, p.45), na teoria bakhtiniana, a dimensão axiológica, apreciativa, pode 

ser definida como o “tratamento avaliativo que constitui todo enunciado”. É equivalente a 

expressões como acento apreciativo, acento de valor, posição avaliativa, valoração. 

Ressaltamos que, ao logo das obras do Círculo de Bakhtin, o debate sobre a dimensão apreciativa da 

enunciação emerge a partir de diferentes conceitos como “índice social de valor”, “entoação expressiva”, 

“tom”, “estilo”, “entonação”, “apreciação”, “acento apreciativo”, “posicionamento valorativo”. 
31

 Brait (2009) esclarece que o pensamento bakhtiniano é constituído não apenas pelos escritos de Mikhail 

M. Bakhtin (1895-1975), mas também pela produção de estudiosos de diferentes áreas que participaram, 

no contexto histórico e intelectual das “Rússias, entre os anos 1920 e 1970, de vários e produtivos 

Círculos de discussão e construção de uma postura singular em relação à linguagem e seus estudos” 

(BRAIT, 2009, p. 9). 
32

  Este trabalho apresenta uma síntese da discussão desenvolvida na minha pesquisa de dissertação de 

Mestrado, intitulada: “Vozes sociais e produção de sentidos: a representação do beato José Lourenço e do 

Movimento Caldeirão na cobertura do jornal O Povo (1934-1938)” (SIPRIANO, 2014).  

33
 Em Juazeiro do Norte, Ceará, teria ocorrido, em 1889, um fato que mudaria a vida daquele lugarejo: 

quando padre Cícero dava a comunhão a um grupo de beatas, a hóstia teria se transformado em sangue na 

boca da beata Maria do Araújo. O fenômeno teria se repetido várias vezes. Muitas pessoas 

testemunharam o fato e o boato se espalhou. A notícia do milagre atraiu gente de todo o país. A imprensa 

ficou em polvorosa com os relatos acerca do “milagre”. Iniciaram-se as romarias a Juazeiro, “a terra da 

Mãe de Deus”. Sobre o fenômeno religioso de Juazeiro do Norte, ver Della Cava (1976) e Barros (1988).  
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resultados e o Caldeirão floresceu, ficando cheio de plantações. A comunidade 

prosperou e cresceu tomando-se um refúgio para o povo miserável. Chegavam ao sítio 

muitos trabalhadores rurais e suas famílias fugindo do esquema de exploração a que 

eram submetidos nas fazendas da região. 

Conforme Ramos (1991), principalmente após a seca de 1932, quando a 

comunidade do Caldeirão socorreu flagelados que lá chegaram, levas de trabalhadores 

rumaram para o sítio. O crescimento do movimento assustou a Igreja, o Estado e os 

proprietários de terras. Os latifundiários viam perder sua mão de obra barata, pois os 

trabalhadores, ao invés de se submeterem à exploração servil nas fazendas da região, 

iam trabalhar no Caldeirão, onde o sistema econômico era coletivo e igualitário. Para o 

Estado, a comunidade poderia representar um foco de insurreição, uma “célula 

comunista”. A Igreja, em sua perseguição às práticas do catolicismo popular, via a 

experiência do Caldeirão como um ultraje, um ato de fanatismo que fugia ao seu 

controle e deveria ser combatido. 

Após a morte de padre Cícero, em julho de 1934, a perseguição ao povo do 

Caldeirão aumentou, pois o sítio não ficou como herança para o beato José Lourenço e 

seus seguidores, mas sim, para a Ordem de São Francisco de Sales, os Salesianos.  

Em setembro de 1936, a mando do Governo do Estado, o Caldeirão foi invadido 

por forças militares que tinham a missão de destruir a comunidade. Com a invasão ao 

sítio, os trabalhadores entregaram as únicas armas que tinham: foices, enxadas, 

machados, seus instrumentos da luta diária com a terra. De acordo com Barros (1937), 

diante da pacífica resistência dos caldeirenses, os militares resolveram destruir as casas 

e se apropriar dos bens da comunidade.  

Os caldeirenses foram expulsos do sítio, outros foram presos e levados para 

Fortaleza. Grande parte dos agricultores se dispersou e teve que buscar auxílio de 

parentes e amigos, outra parte se refugiou na chapada do Araripe. No Caldeirão, a 

polícia deixou um destacamento militar para "manter a ordem" e impedir a 

reorganização da comunidade religiosa. 

Em maio de 1937, sob a justificativa de que os remanescentes do Caldeirão 

ameaçavam invadir o Crato e Juazeiro, a polícia seguiu para a serra, onde houve um 

violento combate, no qual morreram caldeirenses e militares. Dos sete militares que 

travaram luta com os trabalhadores, apenas três escaparam com vida. 
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A notícia rapidamente se espalhou pela imprensa. Jornais da Capital, do Interior 

e de outros estados deram foco para a “Chacina da Serra do Araripe”. A morte dos 

militares foi narrada com sensacionalismo e comoção. O Governo do Estado promoveu 

por ato de bravura, post mortem, os militares mortos. A opinião pública pedia uma dura 

reação, em honra dos “militares chacinados pelos fanáticos do Caldeirão”. Foram 

enviadas para a serra fortes equipes do exército e da polícia. O número de vítimas da 

violência policial na Serra do Araripe é bastante controverso. Enquanto isso, a imprensa 

ecoava um discurso hegemônico que justificava a limpeza e dizimação do “antro de 

fanáticos”
34

.  

 

3 Vozes sociais na abordagem bakhtiniana 

 

O conceito de vozes sociais, na perspectiva bakhtiniana, está relacionado a 

diferentes visões de mundo, pontos de vista, posturas ideológicas. Assim, a construção 

dos sentidos é marcada por lutas e tensões que se materializam na linguagem.  

Conforme Bubnova (2011), Bakhtin, ao longo de sua produção teórica, utiliza 

amplamente um vocabulário ligado à oralidade e à escuta (vozes, tom, polifonia, acento, 

etc.). Na perspectiva bakhtiniana, os sentidos são “gerados e transmitidos pelas vozes 

personalizadas, que representam posições éticas e ideológicas diferenciadas em uma 

união e intercâmbio contínuo com as demais vozes” (BUBNOVA, 2011, p. 270). Essa 

autora adverte, com base em Dahlet (1997), que o termo voz, em Bakhtin, tem um 

sentido metafórico, pois não se trata de uma emissão vocal, mas da “maneira semântico-

social depositada na palavra”, assim, segundo Bubnova (2011, p. 276) ”voz se identifica 

com opinião, ponto de vista, postura ideológica”.   

Nesse sentido, as vozes sociais se materializam através da interação verbal entre 

indivíduos socialmente organizados. Assim, importante destacar que, na perspectiva 

bakhtiniana, o “social” não é uma mera oposição ao “individual”, tendo em vista que os 

sentidos são produzidos a partir da interação entre os indivíduos (sujeitos históricos), 

num contexto sócio-histórico-ideológico: “Todo produto da ideologia leva consigo o 

selo de individualidade do seu ou dos seus criadores, mas este próprio selo é tão social 

quanto todas as outras particularidades e signos distintivos das manifestações 

                                                 
34

 O beato José Lourenço sobreviveu a esses confrontos. Ele faleceu no dia12 de maio de 1946, em Exu, 

Pernambuco. 
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ideológicas. Assim, todo signo, inclusive o da individualidade, é social” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1990, p.58). 

Considerando a caráter dialógico de todo e qualquer discurso, no ensaio “O 

Discurso no Romance”, Bakhtin (2010) volta seu olhar para a estratificação social e 

ideológica da linguagem e toma o romance como um “microcosmo” dessa realidade 

saturada. Nessa obra, Bakhtin trabalha os problemas estilísticos no discurso literário a 

partir de uma abordagem filosófica e sociológica que questiona uma concepção de 

língua como unidade neutra, homogênea e monológica. Conforme Bakhtin (2010), a 

língua não deve ser compreendida como um sistema linguístico de categorias 

gramaticais abstratas, mas como uma realidade, estratificada ideologicamente e 

socialmente, em que se confrontam diferentes concepções de mundo. 

A estratificação da linguagem, nesse sentido, se constrói a partir de relações 

dialógicas entre diversas vozes sociais, que são empreendidas por sujeitos históricos e 

expressam diferentes horizontes sociais de valor, os quais são construídos em um 

terreno interindividual e estão relacionados a valores compartilhados por determinados 

grupo sociais, a partir da dinâmica da história. Nesse sentido, a estratificação assinala o 

caráter heterogêneo da linguagem, compreendida como espaço em que se confronta 

uma multiplicidade de vozes sociais, que materializam diferentes visões de mundo, 

posicionamentos individuais e de grupos sociais. 

Deste modo, em cada momento da sua existência histórica, a linguagem é 

grandemente pluridiscursiva. Deve-se isso à coexistência de contradições 

sócioideológicas entre presente e passado, entre diferentes épocas do 

passado, entre diversos grupos sócio-ideológicos, entre correntes, escolas, 

círculos, etc., etc. Estes "falares" do plurilingüismo entrecruzam-se de 

maneira multiforme, formando novos "falares" socialmente típicos 

(BAKHTIN, 2010, p.98). 

 

Nesse sentido, Bakhtin trabalha o caráter heterogêneo da língua não apenas do 

ponto de vista linguístico, restrito a questões dialetológicas, mas em uma abordagem 

discursiva, segundo a qual, em uma enunciação concreta, confrontam-se diferentes 

perspectivas sócio-ideológicas. Assim, os enunciados são permeados por uma 

multiplicidade de vozes sociais, por diferentes posicionamentos, intenções, posturas e 

pontos de vistas de sujeitos históricos.  

É no âmbito dessa discussão que Bakhtin desenvolve o conceito de 

heteroglossia (plurilinguismo/ pluridiscurso). Bakhtin (2010) enfatiza que o verdadeiro 

meio da enunciação é o confronto entre as diversas vozes sociais, é a heteroglossia, que 

se efetiva no universo das relações dialógicas.   
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  A língua, enquanto meio vivo e concreto onde vive a consciência do artista da 

palavra, nunca é única. Ela é única somente como sistema gramatical abstrato 

de formas normativas, abstraída das percepções ideológicas concretas que a 

preenche e da contínua evolução histórica da linguagem viva. A vida social 

viva e a evolução histórica criam, nos limites de uma língua nacional 

abstratamente única, uma pluralidade de mundos concretos, de perspectivas 

literárias, ideológicas e sociais, fechadas; os elementos abstratos da língua, 

idênticos entre si, carregam-se de diferentes conteúdos semânticos e 

axiológicos, ressoando de diversas maneiras no interior, destas diferentes 

perspectivas (BAKHTIN 2010, p. 96). 

 

Faraco (2009) esclarece que o termo heteroglossia designa a realidade 

heterogênea da linguagem, permeada pelos confrontos entre uma multiplicidade de 

vozes sociais. Ressaltamos que termos como heteroglossia/ plurilinguismo/ 

pluridiscurso são trabalhados como equivalentes em diversos estudos que tomam como 

referencial a teoria bakhtiniana, mas, não raro, essa utilização gera certa controvérsia na 

literatura crítica sobre o tema
35

.  

A língua, portanto, é vista como um conglomerado de perspectivas ideológicas 

que competem entre si, uma diversidade de posições sociais avaliativas. Neste sentido, a 

heteroglossia está relacionada à tessitura entre diferentes vozes sociais em confronto no 

processo de enunciação, no horizonte das relações dialógicas. Conforme Bakhtin (2010) 

Todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e 

históricas, que lhe dão determinadas significações concretas e que se 

organizam no romance em um sistema estilístico harmonioso, expressando a 

posição sócio-ideológica diferenciada do autor no seio dos diferentes 

discursos da sua época (BAKHTIN, 2010, p. 106).  

 

Nessa perspectiva, o dialogismo se manifesta na heteroglossia, que é palco de 

um jogo dialógico de valores antagônicos. Essa diversidade de vozes sociais se 

expressa, de um ponto de vista linguístico-discursivo, por meio de mecanismos como o 

discurso citado e os acentos apreciativos que se manifestam, na materialidade 

linguística, por exemplo, por meio da escolha de determinados recursos lexicais e 

composicionais. Assim, algumas palavras podem ser selecionadas, outras, rejeitadas, de 

acordo com a relação valorativa entre as vozes em diálogo. “A relação valorativa do 

falante com o objeto do seu discurso (seja qual for esse objeto) também determina a 

                                                 
35

 O termo heteroglossia (ou plurilinguismo), muitas vezes, é compreendido apenas como diversidade de 

dialetos e formas linguísticas. Lahteenmäki (2005), porém, enfatiza que a estratificação social, na 

perspectiva bakhtiniana, é considerada não apenas um fenômeno linguístico, mas, principalmente, um 

fenômeno sócio-ideológico, que está ligado a uma multiplicidade de visões de mundo dentro de uma 

mesma comunidade linguística. Para uma discussão sobre o conceito de heteroglossia, ver Brandist 

(2006) e Lahteenmäki (2005).  

 



 

 

 1616 

escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado” (BAKHTIN, 

2006, p.289). 

No corpus da nossa pesquisa, por exemplo, a escolha do adjetivo “fanático”, 

atribuída ao povo do Caldeirão e ao beato José Lourenço, expressa um posicionamento 

e ecoa vozes que emergem a partir de um horizonte social valorativo
36

 que compreende 

as manifestações da religiosidade popular como “expressão de atraso e ignorância 

sertaneja”. O povo do Caldeirão, muitas vezes, é representado a partir de signo como 

“jagunços” e “fanáticos”. A escolha de tais designações não é neutra, pois assinala uma 

tomada de postura, um posicionamento e constrói determinados efeitos de sentido. 

 

4 Análise textos publicados no jornal O Povo (1934-1938) 

 

Neste trabalho, analisamos uma amostra de textos publicados no jornal O Povo 

no período de 1934 a 1938
37

. Para termos uma visão geral dos textos publicados pelo 

jornal O Povo, e tomando como referencial os fatos históricos ligados ao Caldeirão, 

dividimos a cobertura do jornal em duas partes:  

 

       - Parte I: Textos publicados antes da invasão ao sítio Caldeirão, em 1936;  

 

       - Parte II: Textos publicados após o confronto na Serra do Araripe, em 1937.  

 

4.1 Análise Parte I: Textos publicados antes da invasão ao sítio Caldeirão. 

 

O primeiro texto publicado no O Povo sobre o Caldeirão é um artigo escrito pelo 

jornalista e farmacêutico cratense José Alves de Figueiredo. Esse artigo foi publicado 

no dia 7 de junho de 1934, quando já havia iniciado a perseguição ao Beato José 

Lourenço e seus seguidores, por meio de uma campanha difamatória. O artigo, 

intitulado “O Beato José Lourenço e sua ação no Cariri”, objetiva defender o beato José 

Lourenço das acusações que vinha recebendo. É um longo texto que foi publicado em 

toda a página 7 desta edição do jornal O Povo.       

     O texto traz toda a trajetória do beato José 

                                                 
36

  Na abordagem bakhtiniana, o horizonte social (horizonte apreciativo) diz respeito a valores, axiologias, 

construídos na dinâmica da história e compartilhados por diferentes grupos humanos.  
37

 Os textos publicados pelo jornal O Povo sobre o Caldeirão podem ser vistos, na íntegra, em Sipriano 

(2014).  
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Lourenço desde sua chegada a Juazeiro do Norte, depois o trabalho no sítio Baixa 

Danta, o episódio do Boi Mansinho (quando o beato e seus companheiros foram 

acusados de promoverem ritos de adoração a um boi), até a construção da comunidade 

no Caldeirão; fala também sobre a seca de 1932, quando o beato acolheu os retirantes 

que procuravam o sítio. Este artigo é uma referência para os estudiosos do tema. José 

Alves, que foi vereador e prefeito do Crato, tinha uma fazenda vizinha ao Caldeirão, era 

amigo de José Lourenço e, em função de sua defesa ao beato, chegou a ser preso, na 

época da invasão ao Caldeirão, em 1936.  No texto, o beato é nomeado como “rude 

apóstolo do bem”. Assim, é representado como um homem de mentalidade atrasada, 

fanático pelo padre Cícero, porém muito trabalhador, honesto, resignado e respeitador 

da ordem. O trecho a seguir abre o artigo: 

O beato José Lourenço pertence ao número dos verdadeiros fanáticos do Padre 

Cícero. Ele é daqueles que vêem na figura do velho patriarca do Joazeiro alguma 

coisa mais do que um simples sacerdote (O POVO, 7/6/1934).   

 

No decorrer do texto, ouviremos vozes em contraponto às vozes hegemônicas 

sobre o beato e sua gente. Entretanto, já de início, aparece essa voz em consonância com 

a voz hegemônica, segundo a qual as crenças da religiosidade do povo são 

manifestações de “fanatismo”, que se expressa em crenças como a sobrenaturalidade do 

milagre de Juazeiro e a santidade do Padre Cícero.  

O texto aborda, também, a ida de José Lourenço ao sítio Baixa Danta, onde foi 

“viver honradamente da profissão de agricultor”. No sítio Baixa Danta, ocorreu o 

episódio do Boi Mansinho e a repercussão do fato na imprensa causou a prisão de José 

Lourenço. 

 Nesse tempo, Joazeiro sofria tenaz perseguição da imprensa, suscitada, em parte, 

pela interferência de dr. Floro Bartolomeu na política do Estado e, em parte, pela 

ausência de escrúpulos de alguns jornalistas que visaram assaltar o bolso do padre 

Cícero. 

A lenda do boi santo foi trazida à baila, com os naturais retoques que os caçadores 

de escândalos tecem por sua conta, sendo José Lourenço apontado, falsamente, 

como estimulador de um grosseiro fetichismo (O POVO, 7/6/1934).  

 

No trecho acima, a partir das escolhas lexicais, pode-se perceber um tom de 

dissenso em relação às vozes que repercutiram a “lenda do boi”. Os jornalistas são 

nomeados como “caçadores de escândalos”, que “tecem por sua conta” uma narrativa 

cheia de “retoques”, construindo uma representação do beato José Lourenço como 

estimulador de práticas fetichistas. 
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O episódio do Boi Santo marcou o início da perseguição a José Lourenço e sua 

gente. Durante muitos anos, a historiografia tradicional reproduziu que, no Cariri, 

fanáticos adoravam o boi “Ápis”. Entretanto, no artigo, podem-se perceber vozes que 

abrem espaço para a construção de outros sentidos, pois são problematizadas as 

implicações políticas desse episódio: a tensa relação entre o deputado Floro 

Bartolomeu
38

 e a imprensa da época, que, por interesses políticos, acusava Juazeiro de 

ser foco de fanatismo e retardamento social.  

Ao longo do artigo, podemos verificar uma tensa relação entre as diversas vozes 

sociais que entram em confronto na construção da representação do Beato José 

Lourenço e o povo do Caldeirão. O texto dialoga com o que foi dito anteriormente sobre 

ao Caldeirão e traz respostas às acusações que o beato e seu povo vinham sofrendo, 

entre elas: promiscuidade e ameaça à ordem. 

Assim, no texto, é possível perceber vozes em contraponto à voz oficial, segundo 

a qual o beato e sua gente adulteravam o culto católico e eram elementos perigosos à 

ordem.  

 

Mal compreendido nos seus melhores intuitos, sem saber defender-se quando 

acusado, o beato José Lourenço tem sofrido grandes injustiças, sendo perseguido 

várias vezes como perigoso à ordem. 

Dotado de um espírito dócil, amigo da paz, dispondo sempre de agregados, nunca 

desrespeitou uma autoridade. [...] 

Quem conhece. de, de perto, esse humilde camponês, dominado sempre pela idea, 

ou mania, de ser superiormente humanitário, não será capaz de esperar dele um 

movimento qualquer que implique rebeldia” [..] 

Ali não se vê arma, além das destinadas ao trabalho: machados, foice, etc. (O 

POVO, 7/6/1934).  

 

Ao longo do texto, apresenta-se um embate entre essas vozes marginalizadas e as 

vozes oficiais, que, já neste período, construíam uma representação do beato José 

Lourenço e sua gente como “fanáticos, perigosos à ordem”, e, mais tarde, seria utilizada 

como justificativa para a destruição do Caldeirão. Lembremos que essas vozes oficiais 

reverberam os posicionamentos da Igreja, dos latifundiários e do Estado. Assim, o autor 

do artigo fala a partir de uma posição social avaliativa que questiona os sentidos 

hegemônicos que vinham sendo construídos sobre o Caldeirão.  

                                                 
38

 O médico baiano Floro Bartolomeu chegou a Juazeiro do Norte por volta de 1908 e logo se aproximou 

de Padre Cícero, sobre quem exerceu forte influência política. Teve decisiva atuação política em Juazeiro 

e em todo o Estado. Foi eleito deputado estadual e federal em mais de um mandato. 
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No dia 20 de julho de 1934, pouco mais de um mês depois da publicação do 

artigo de José Alves de Figueiredo no O Povo, padre Cícero morre e deixa em 

testamento as terras do Caldeirão para a Ordem dos Salesianos. Os herdeiros legais 

reivindicaram a posse do terreno. A partir daí, intensificou-se a campanha de 

perseguição ao beato e à gente do Caldeirão, que culminou com a invasão e destruição 

do sítio, ocorrida em setembro de 1936.  

 

4.2 Análise Parte II: Textos publicados depois do confronto na Serra do Araripe 

 

No dia 11 de maio de 1937, a primeira página do O Povo estampava como 

manchete principal: “Luta de morte na Serra do Araripe, com letras grandes logo 

abaixo do logotipo do jornal. Ainda na primeira página, está a matéria, ao centro, com a 

chamada: “Perdem a vida numa impressionante Chacina o Capitão José Gonçalves 

Bezerra e outros militares” – “A polícia está no encalço doa fanáticos – Novo Tiroteio 

à Noite de Ontem – O Grupo de compõe de 300 homens – O deplorável estado dos 

mortos - Cabeças quebradas – Braços cortados e Rostos retalhados a Faca – O 

Sargento Josafá e o Cabo Benigno parece que foram pisados num pilão! – O Enterro 

das Vítimas – Outras Notas” (O Povo, 11/5/1938). 

No “calor da hora”, a imprensa publicou textos em que predominava um tom de 

sentimentalismo e autoritarismo, em defesa de uma reação enérgica contra os 

“fanáticos”. Na chamada da matéria já fica evidenciado o tom apelativo, em função da 

escolha de determinadas expressões, tais como: “Cabeças quebradas – Braços cortados 

e Rostos retalhados a Faca – O Sargento Josafá e o Cabo Benigno parece que foram 

pisados num pilão!”.  

Esta matéria, publicada no O Povo de 11 de maio, é toda construída a partir de 

fontes oficiais. O texto busca depoimentos da polícia, reproduz telegramas de 

autoridades e os comunicados entre os militares através do Rádio da Força Pública. 

Norões Milfont, por exemplo, que é uma das fontes da matéria, era advogado dos 

Salesianos, herdeiros do Caldeirão, e foi um dos articuladores da destruição da 

comunidade.      

Vale destacar que o fato ocorreu no Cariri cearense e o jornal O Povo circulava 

na capital, assim limitações dos meios de comunicação da época contribuíam para a 

reprodução de fontes oficiais (que favorecem a centralização dos sentidos), as quais 
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eram acessíveis e possuíam credibilidade perante o público-leitor. A utilização dessas 

diversas fontes que compõem a fala do jornal assinala, de forma explícita, a presença de 

vozes as quais exaltam a ação militar e criminalizam os remanescentes do Caldeirão que 

entraram em choque com a polícia. A retomada da palavra do outro, portanto, expressa 

um posicionamento, uma atitude valorativa. Ainda valendo-se de fontes oficiais, o texto 

traz, mais uma vez, a fala das autoridades e reproduz comunicados do Rádio da Força 

Pública que faz uma descrição aterrorizadora da luta. 

O capitão José Bezerra lutou muito até não poder mais, porque recebeu uma 

foiçada na nuca que provocou a exposição da massa encefálica. A morte desse 

oficial foi uma coisa bárbara. 

O sargento Anacleto teve o rosto todo retalhado, tornando impossível reconhecer se 

suas feições. Ambos os braças foram cortados nas canas. 

O sargento Josafá Gonçalves parece que foi pisado num pilão. 

Igualmente sucedeu com o cabo Benigno Gonçalves da Silva. [...] 

 Consta com visos de verdade que o grupo de bandidos se eleva a trezentos homens. 

O Capitão Cordeiro Neto seguiu agora mesmo de avião, a fim de fazer 

reconhecimento e tomar as providências que o caso exige (O POVO, 11/5/1937).  

 

Em meio a toda a comoção provocada pela morte dos militares, a presença 

marcada dessas vozes oficiais favorece a construção de sentidos que justificam uma 

reação enérgica contra os “fanáticos” refugiados na serra. Assim, pelas escolhas lexicais 

da descrição, constroem-se representações dos militares como “bravos heróis que foram 

massacrados barbaramente por fanáticos”. Na sequência da matéria, são apresentadas as 

providências oficiais, tomadas para reprimir os “fanáticos”. Nesse sentido, a presença 

desses vários textos (e vozes) oriundos de fontes oficiais, na matéria em análise, mostra 

que, no “calor da hora”, há uma tentativa de silenciamento de vozes contra-

hegemônicas, que possibilitariam a descentralização dos sentidos. Dessa forma, vão se 

construindo as justificativas para repressão aos remanescentes do movimento.  

Importante destacar que, ao longo das matérias que compõem o corpus desta 

pesquisa, o povo do Caldeirão é nomeado pelo signo ideológico “fanático”. As palavras 

são carregadas de intenções; o ato de nomear, portanto, não é neutro, pois assinala um 

posicionamento em relação ao “outro”, uma atribuição de valor ao que se diz. Nesse 

contexto, a denominação “fanático” é comumente utilizada para adjetivar as 

manifestações de religiosidade do povo, que são consideradas “insanas”, “rudes”, 

“ignorantes”, “atrasadas” 
39

.  

                                                 
39

 Ressaltamos que, no final do século XIX e início do século XX, o combate ao chamado “fanatismo 

religioso” serviu com um dos pretextos para a destruição de movimentos, que, além da questão da 
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A edição do dia 14 de janeiro de 1938 traz na primeira página uma grande 

manchete acima do nome do jornal: “O BEATO LOURENÇO NA BAHIA?”, seguida da 

chamada: “A notícia de seu reaparecimento à Frente de 500 Homens – Fala a O POVO 

o Delegado da Ordem Social”. Com o subtítulo “TERROR DOS SERTÕES”.  

O delegado da Ordem Social, tenente José Góes, destaca que os crimes 

cometidos na Bahia e em outros estados poderiam estar sendo praticados por 

cangaceiros, ou mesmo pelos homens do beato, mas sem a participação de José 

Lourenço, que se encontrava no Crato. 

 - Tal deve ser o que ora se observa na Bahia. Um grupo de cangaceiros comete 

crimes e logo se propais ser o o beato Zelourenço. Por último, também aparecera, 

alguns fanáticos em Pereiro e logo se espalhou a notícia de que o beato estava a 

sua frente, quando isso não era verdade (O POVO, 14/1/1938).  

 

Por meio da utilização dos discursos direto e indireto, o jornal apresenta a fala 

do tenente José Góes, que, ao longo da entrevista, vai construindo uma imagem do 

beato como alguém fragilizado e que não representa mais nenhuma ameaça. 

 

- [...] O beato pediu humildemente ao governo um lugar certo para trabalhar sem 

risco de sofrer perseguições e necessidades. 

O último pedido de José Lourenço ao governo foi no sentido de pelo amor de 

Deus, não o deixasse passar o inverno no mato. Por tudo isso, sou um daqueles 

que acreditam na regeneração do beato José Lourenço (O POVO, 14/1/1938).  

 

Na fala do tenente, as escolha dos termos “inchado”, “atacado pelos 

carrapatos”, “sua sorte infunde compaixão”, “pediu humildemente ao governo”, 

levam à construção da representação do beato como um homem que foi “derrotado” e 

“aprendeu a lição” dada pelas autoridades, portanto se “regenerou”. Para as autoridades, 

o beato José Lourenço não representava mais um perigo, já tinha sido vencido. 

Entretanto, os fugitivos do Caldeirão ainda eram uma ameaça, pois estariam 

“espalhando o terror pelos sertões”. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nossa análise, na primeira parte da cobertura do O Povo, é possível observar 

que, no jornal, emergem vozes que questionam uma série de acusações as quais o beato 

                                                                                                                                               
religiosidade, eram motivados por problemáticas sociais decorrentes da concentração fundiária, dentre 

estes: Canudos, Contestado, Caldeirão e Pau de Colher. 
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José Lourenço e seu povo vinham recebendo. Portanto, no primeiro texto da cobertura 

(O Povo, 7/6/1934), predomina a construção de uma representação do beato e de sua 

gente como “honestos trabalhadores, incapazes de cometer desordem”.  

Depois do confronto na Serra do Araripe, a cobertura do jornal passa a 

reproduzir os sentidos legitimados pelos grupos de poder, em uma tensa relação com 

outros sentidos. A morte dos militares nesse conflito parece ser um “divisor de águas” 

na cobertura do jornal O Povo sobre o Caldeirão. Antes do confronto, ainda era possível 

emergirem vozes que apontavam para a construção de sentidos marginalizados, em 

contraponto aos sentidos hegemônicos sobre o Caldeirão. Porém, após esse confronto, 

as camadas dominantes se uniram para reprimir os remanescentes do Caldeirão na Serra 

do Araripe e, no jornal O Povo, passam a predominar vozes que defendem o “combate 

ao fanatismo religioso”, em consonância com interesses dos grupos sociais de poder. 

Assim, as matérias desse período utilizam, sobretudo, as falas de autoridades 

policiais, as quais garantiriam a legitimidade e veracidade das informações.  Nos textos, 

predomina a utilização de fontes oficiais, por meio de entrevistas com autoridades e da 

reprodução de comunicados e telegramas da Força Pública. Ao longo dos textos, a 

representação do povo do Caldeirão é construída com tom depreciativo e eles são 

representados como “perigosos elementos”. Sobre José Lourenço, a primeira imagem 

construída é de que ele seria uma “ameaça à ordem”. No entanto, no texto publicado em 

14/1/1938, por meio do discurso citado, a fala de uma autoridade assegura que o beato é 

um homem fragilizado, derrotado, portanto, José Lourenço é representado como um 

homem “indefeso”, que já teria recebido a devida punição e “lição” aplicadas pelo 

Estado. A imagem dos remanescentes do Caldeirão, entretanto, continua associada a 

diversos crimes cometidos pelos sertões e eles são representados, muitas vezes, como 

“bandidos”, “jagunços”.  

Nesta perspectiva, a partir da análise do embate entre as vozes sociais no 

discurso jornalístico sobre o movimento Caldeirão, podemos perceber as tensas relações 

na construção dos sentidos acerca desse movimento. Na cobertura do jornal O Povo, 

apesar de haver, em determinados momentos, abertura para a construção de sentidos 

que rompem com aqueles ligados aos grupos de poder, em especial na primeira parte de 

nossa análise; ao longo da cobertura, predominam acentos apreciativos e 

posicionamentos, que vão constituindo sentidos hegemônicos os quais criminalizam o 

movimento Caldeirão.   
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A DISPUTA PELO SENTIDO NOS TRIBUNAIS: ANÁLISE DE NARRATIVAS 

EM PROCESSOS DE TRÁFICO DE DROGAS 

Carla Leila Oliveira Campos 

RESUMO: Nosso trabalho objetiva analisar a disputa pelo sentido nos tribunais em um 

processo criminal de tráfico de drogas, observando o conteúdo e as técnicas de 

persuasão adotados pelas partes (acusação e defesa) na construção de suas narrativas 

sobre os fatos. Para tanto, filiamo-nos às propostas teóricas da Análise Crítica do 

Discurso e da Linguística Forense, com o intuito de compreender como os modos de 

interação que envolvem a produção do discurso nos tribunais e as relações sociais de 

poder influenciam as práticas linguísticas forenses. Os trabalhos que buscam investigar 

o discurso legal lançam mão dos estudos da análise do discurso e se enquadram na 

subdisciplina Análise do Discurso Forense. Para Coulthard e Johnson (2007), esse 

subdomínio da Análise Crítica do Discurso e da Linguística Forense está voltado para a 

investigação de como as funções institucionais específicas estão relacionadas aos usos 

da língua, buscando compreender a interseção entre o discurso institucional, a lei e os 

significados sociais. Considerando, portanto, as relações de poder que subjazem ao 

discurso jurídico e ainda que ele não é alheio ao meio social no qual se insere, é que a 

Análise Crítica do Discurso torna-se imprescindível para o processo de investigação de 

como essas relações sociais de poder influenciam a linguagem forense. Para tanto, 

voltaremos nossos olhares para as narrativas forenses, devido ao seu importante papel 

na construção de evidências no discurso jurídico. Pretendemos, em nossas análises, sob 

o viés das correntes teóricas apresentadas, compreender como se dá a construção das 

versões narrativas de um mesmo fato, por meio das ações delegadas ao réu. 

Objetivamos, ainda, considerando que os processos criminais são marcados pela disputa 

pelo sentido, verificar quais são as estratégias retóricas adotadas pelas partes – acusação 

e defesa – com o objetivo de promover a aceitação de sua versão dos fatos e, ao mesmo 

tempo, desqualificar a versão contrária.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso forense; linguística forense; narrativas; 

processo criminal; alegações finais. 

1. Introdução 

 

 Não há dúvidas de que o judiciário é uma instituição de grande influência social, 

pois não só cria e edita normas de conduta, impondo direitos e obrigações, como 

também julga e pune comportamentos que vão contra as normas impostas nos 

dispositivos legais. É nesse sentido que Gibbons (2003, p. 53) afirma que a lei permeia 

e de alguma forma constrói muitos aspectos da vida moderna. Considerando, portanto, o 

poder das instituições jurídicas nas sociedades, esse autor argumenta que as leis são as 
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mais linguísticas das instituições, pois são codificadas em linguagem e fundamentadas 

em conceitos que são acessíveis apenas pela linguagem (GIBBONS, 2003, p. 55). Além 

disso, os processos legais, as audiências judiciais, os interrogatórios policiais, por 

exemplo, se desenrolam por meio da linguagem. Nesse sentido, o autor conclui que não 

é só a lei que permeia nossas vidas, mas a linguagem da lei. 

 Com fundamento nessas questões e entendendo que os assuntos levados ao 

judiciário, na maioria das vezes, são objeto de conflito, envolvendo, no mínimo, duas 

versões dos fatos, podemos afirmar que a linguagem da lei não é isenta de problemas e 

de disputas pelo poder. Como, aliás, qualquer forma de uso da língua não o é. 

 É com base nessas constatações iniciais que propomos o presente trabalho, cujo 

objetivo é analisar como se dá a disputa pelo sentido nos tribunais em um processo 

criminal de tráfico de drogas, observando o conteúdo e as técnicas de persuasão 

adotados pelas partes (acusação e defesa) na construção de suas narrativas sobre os 

fatos. 

 Como marco teórico, inscrevemos nosso trabalho no campo da Linguística 

Forense e, considerando as relações de poder que subjazem ao discurso jurídico e ainda 

que ele não é alheio ao meio social no qual se insere, filiamo-nos, também à Análise 

Crítica do Discurso (ACD) para realizarmos o trabalho de análise do discurso jurídico. 

Isso significa que, em nosso trabalho, associaremos a análise das propriedades internas 

do texto à estrutura sócio-histórica de sua emergência, justificando a adoção da ACD 

como quadro teórico e metodológico de abordagem do corpus. 

 Considerando o contexto e as regras de interação nos tribunais, podemos afirmar 

que os gêneros produzidos nesse espaço lançam mão, constantemente, das narrativas 

como forma de reconstrução dos eventos sociais e também enquanto estratégia 

argumentativa a favor da naturalização de determinada versão dos fatos. É com base na 

importância das narrativas como estratégia de construção de evidências nos tribunais, 

que nos propomos a analisá-las em nosso trabalho. 

 Nesse sentido, considerando os objetivos do trabalho, este artigo será dividido 

em duas partes. Num primeiro momento, faremos a exposição do quadro teórico-

metodológico de abordagem do corpus. Posteriormente, apresentaremos nossas análises 

com base na teoria delineada.  

  

2. Aspectos teóricos e metodológicos 

 

 Segundo Gibbons (2003, p. 194), a linguística forense debruça-se sobre a relação 

entre língua e lei em todas as suas formas, podendo envolver o estudo da interpretação e 

da tradução da lei, das desvantagens produzidas pela língua nos tribunais, da linguagem 

da lei em documentos, audiências, delegacias, processos etc. e também a produção de 

evidências linguísticas forenses. 
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 Assim, a linguística forense cuida da análise da linguagem relacionada à lei, seja 

como evidência ou como discurso legal (OLSSON; LUCHJENBROERS, 2013). 

 Os trabalhos que buscam investigar o discurso legal lançam mão dos estudos da 

análise do discurso e se enquadram na subdisciplina Análise do Discurso Forense 

(Forensic Discourse Analysis). Para Coulthard e Johnson (2007, p. 7), esse subdomínio 

da Análise do Discurso e da Linguística Forense está voltado para a investigação de 

como as funções institucionais específicas estão relacionadas aos usos da língua. Nesses 

termos, podemos considerar que esse ramo da linguística forense é marcado por dois 

adjetivos: institucional e social, procurando compreender a interseção entre o discurso 

institucional, a lei e os significados sociais. 

 Assim, a análise do discurso forense deve associar a produção linguística no 

interior da prática jurídica e os valores sociais e institucionais, envolvendo questões 

relacionadas aos papéis sociais desempenhados pelos sujeitos em determinada situação 

de comunicação e ao modo como esses papéis sociais determinam o que eles 

podem/devem ou não dizer, as limitações institucionais impostas ao discurso e a forma 

como as ideologias e valores sociais interferem na produção discursiva.  

 Com o intuito de compreender como essas relações se dão nas produções 

discursivas, filiamo-nos à abordagem tridimensional da ACD proposta Fairclough 

(2001), que envolve a análise textual (que compreende a análise dos recursos 

linguísticos discursivos e de organização textual), a análise interacional (que 

compreende a investigação de como as relações entre o sujeito produtor do texto e os 

destinatários influenciam o dizer) e a análise sócio-histórica (que compreende a relação 

do discurso com o contexto histórico-social em que emerge a prática discursiva). Nesse 

sentido, a análise puramente textual é limitada, sendo necessário o estudo de como as 

relações de poder trabalham através das práticas de linguagem e estruturas textuais 

(FAIRCLOUGH, 2003, p 15-16). Em relação a este último aspecto é interessante 

destacarmos que o discurso jurídico se constrói com fundamento no sistema de leis de 

uma determinada sociedade. Segundo Gibbons (2003, p. 53), a lei representa um 

sistema de valor social, impondo direitos e deveres, prescrevendo e punindo 

comportamentos que forem de encontro às normais sociais e é em torno desse sistema 

legal que os textos forenses precisam se construir. Além disso, eles não podem deixar 

de considerar os valores sociais gerais que circulam em determinada sociedade e o 

sistema sociocultural dos participantes da atividade comunicativa.  

 Considerando a dimensão interacional, concordamos com Gibbons (2003, p. 96) 

que, para compreendermos a interação humana, precisamos entender os quadros nos 

quais ela opera, as condições e regulações externas que a cercam e transmitem seu 

significado. Nesse sentido, qualquer estudo que se proponha a entender a linguagem da 

lei deve considerar as regras de interação e as características dos gêneros textuais 

produzidos no âmbito forense.   
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 Como nosso objetivo é o estudo de processos, vejamos algumas características 

do processo criminal no Direito Penal brasileiro. O processo criminal consiste no 

método adotado pelo Estado "para a solução de conflitos decorrentes do desrespeito às 

leis penais" (BRENTEL, 2012, p. 23) e tem como objetivos promover a pacificação 

social, proteger os direitos das partes e coibir comportamentos que vão de encontro à 

ordem social e ao bem comum, mediante a aplicação de sanções.  

 No Direito Penal brasileiro, o processo penal segue o sistema acusatório. 

Segundo Lopes Jr. (2013, p. 108-109), esse modelo caracteriza-se por: distinção entre as 

atividades de acusar e julgar; iniciativa acusatória das partes, pois o juiz mantém-se 

alheio à tarefa investigativa e à coleta de provas; tratamento igualitário das partes; 

procedimentos predominantemente orais (em regra); plena publicidade de todo o 

procedimento; plena possibilidade do contraditório (defesa); sustentação da sentença 

pelo livre convencimento do órgão jurisdicional; segurança jurídica da coisa julgada; 

possibilidade de impugnar as decisões (recorrer) e duplo grau de jurisdição.  

 O processo penal brasileiro é organizado nas seguintes fases: a) inquisitiva ou 

postulatória: a polícia investiga o crime, elabora o inquérito apresentando as provas e 

depoimentos do autor e das testemunhas e envia ao juiz; b) instrutória ou probatória: 

após autorização do juiz, o Promotor de Justiça
40

 analisa o processo e decide se vai ou 

não oferecer a Denúncia contra o acusado. Oferecida a Denúncia, o juiz decide se vai 

recebê-la ou rejeitá-la. Recebendo-a, o réu é citado para apresentar Resposta Escrita à 

Acusação e dá-se prosseguimento ao processo por meio da realização da audiência de 

instrução e julgamento, sendo produzidos os Termos de Audiência. Ao fim da instrução 

processual, a acusação e a defesa apresentam suas Alegações Finais e, após análise 

dessas peças, o juiz produz a sentença; c) fase executória: execução da sentença com 

trânsito em julgado. 

 Considerando que o objetivo de nosso trabalho é analisar como se dá a disputa 

pelo sentido nos tribunais, observando o conteúdo e as técnicas de persuasão adotados 

pelas partes (acusação e defesa) na construção de suas narrativas sobre os fatos, serão 

objeto de nossas análises neste trabalho as Alegações Finais da acusação e da defesa, 

por considerar que elas são importante peças do processo penal, pois são produzidas 

após o andamento processual e, é com base, principalmente, nessas alegações, que o 

juiz profere a sentença. Nesses textos, procuraremos compreender, por meio do quadro 

teórico tridimensional de análise proposto por Fairclough (2001) e já apresentado 

acima, como são apresentadas as versões conflitantes de um mesmo fato por meio das 

narrativas construídas pela acusação e pela defesa.    

 As narrativas estão presentes na maioria dos gêneros forenses e são utilizadas 

pelos profissionais do direito com o intuito de naturalizar determinada versão dos 

eventos. Nesse sentido, as narrativas exercem forte função argumentativa, já que é por 

                                                 
40

 A Denúncia é a peça oferecida pelo Promotor de Justiça quando tratar-se de ação penal pública, que é o 

caso de nosso trabalho. Há também a possibilidade de o processo se dar por iniciativa privada, quando um 

advogado apresenta a Queixa-crime contra o réu. 
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meio delas que se tem acesso aos fatos a serem julgados. Contudo, não podemos nos 

esquecer de que as narrativas que chegam aos tribunais são valoradas (VALVERDE; 

FETZNER; TAVARES JÚNIOR, 2013), ou seja, os fatos foram analisados e 

selecionados de acordo com os interesses comunicativos das partes: 

 

Não podemos perder de vista que essa seleção de o que é ou não 

relevante dependerá do interesse que o profissional está representando 

no processo. Em outras palavras, o que parece relevante para a parte 

autora pode não ser assim compreendido pela parte ré. (VALVERDE; 

FETZNER; TAVARES JÚNIOR, 2013, p. 49). 

 

 Citando Hale e Gibbons (1999), Gibbons (2003) afirma que o discurso nos 

tribunais envolve a relação entre duas realidades que estão em constante interação: uma 

realidade primária, formada pelo tribunal e pelas pessoas nele presentes e uma realidade 

secundária, formada pelos eventos que são objeto de litígio.  

 Como os eventos da realidade secundária estão distantes no tempo e no espaço, 

precisam ser representados. Essa representação pode se dar mediante evidências reais 

(fotos, gravações etc.), mas geralmente acontece por meio da reconstrução narrativa dos 

fatos. É a partir dessas narrativas que o juiz toma sua decisão com base na narrativa 

que julgar mais convincente em termos de completude, consistência e credibilidade das 

testemunhas.  

 Segundo Gibbons (2003, p. 188), nos casos que envolvem crime, o trabalho da 

acusação e da defesa é duplo, pois ao mesmo tempo em que devem convencer o juiz da 

credibilidade de sua narrativa, devem atacar a narrativa oposta. Assim, citando Jackson 

(1988), Gibbons (2003, p. 92) ressalta que é importante distinguir a semântica das 

histórias contadas nos tribunais (seu conteúdo) e a pragmática dessas histórias (o 

processo de persuasão da audiência de que essas histórias são verdadeiras). 

 É com base nessa afirmação que pretendemos realizar nossas análises, 

verificando a construção semântica e pragmática dessas narrativas e, com fundamento 

no quadro teórico da análise crítica do discurso, compreender como essas narrativas se 

relacionam com a realidade primária dos tribunais, com suas relações de poder e com o 

contexto histórico-cultural mais amplo da sociedade.  

 Assim, considerando o objetivo geral de nosso trabalho – analisar como se dá a 

disputa pelo sentido nos tribunais em processos criminais de tráfico de drogas, 

observando o conteúdo e as técnicas de persuasão adotados pelas partes na construção 

de suas narrativas sobre os fatos – e as perspectivas teóricas às quais nos filiamos – a 

análise crítica do discurso e a linguística forense – nosso trabalho de análise se 

desenvolverá nas etapas que serão abaixo descritas, procurando respeitar as três 

dimensões analíticas propostas por Fairclough (2001): a descrição das propriedades 
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formais do texto, a interpretação do texto enquanto objeto de interação e, por fim, a 

explanação, buscando situar o discurso em seu tempo e momento históricos.  

 Dessa forma, ao descrever as propriedades formais dos textos, procuraremos 

identificar e analisar os conteúdos e as técnicas de persuasão adotados pela acusação e 

pela defesa na construção de suas narrativas.  

 Para tanto, ao analisarmos o conteúdo semântico dessas narrativas, adotaremos 

como categoria de análise as ações atribuídas ao réu, por meio dos verbos que as 

expressam, por entendermos, conforme Reuter (2007, p. 41), que o "fazer" dos 

personagens é um dos critérios que contribuem para a clareza do texto, funcionando 

como instrução de leitura na categorização desses personagens. Segundo Reuter (2007, 

p. 41), os personagens têm papel fundamental na organização das histórias, pois 

"permitem as ações, assumem-nas, vivem-nas, ligam-nas entre si e lhes dão sentido", o 

que leva o autor a afirmar que "toda história é história de personagens" (REUTER, 

2007, p. 41. Grifos do original).  

 Coulthard e Johnson (2007, p. 99), citando Cotterill (2003, p. 65ff), afirmam que 

as escolhas lexicais na construção das narrativas da acusação e da defesa exercem um 

papel estratégico, pois podem representar os atores e suas ações de modo positivo ou 

negativo, modelando essas versões da história. 

 No que tange ao caráter pragmático das narrativas, procuraremos identificar 

quais são as técnicas de persuasão adotadas pelas partes no intuito de convencer o juiz 

da credibilidade de sua narrativa, bem como da inconsistência da narrativa oposta. Essas 

técnicas podem envolver tanto o enquadramento das narrativas nos sistemas legais; o 

uso de técnicas de questionamento que confirmem determinada versão dos fatos
41

; o 

ataque ao testemunho, que pode se dar por meio do ataque ao conteúdo do que é dito ou 

à credibilidade (pessoa) da testemunha e também as escolhas lexicais como o uso de 

determinados verbos e adjetivos etc.   

 No que se refere à interpretação do texto enquanto objeto de interação, o 

trabalho de análise deve se preocupar com o modo como as relações entre o sujeito 

produtor do texto e os destinatários influenciam o dizer 

 Segundo Caldas-Coulthard (2008, p. 37), ao examinar qualquer interação, o 

analista deve estar atento para o seguinte: 

 

Todos os textos têm contextos, e mesmo que estejamos analisando 

apenas aspectos linguísticos, temos que estar cientes do que está 

informando o texto fora dele e afetando sua maneira de produção. Por 

exemplo, quem escreveu o texto, para quem o texto é escrito, quando 

onde e por que foi escrito? Onde o texto apareceu e em que formato?  

  

                                                 
41

 Segundo Gibbons (2003, p. 194), nos tribunais as perguntas são feitas no intuito de suprir um relato 

particular dos fatos. Citando Loftus (1979, p. 90-91), o autor destaca que a forma como a pergunta é feita, 

exerce uma forte influência na qualidade da resposta. 
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 Para isso, é importante que façamos algumas considerações sobre as regras de 

interação nos tribunais. Inicialmente, precisamos reconhecer que, de modo geral, essas 

interações são altamente hierárquicas e autoritárias. Nesse aspecto, temos que 

considerar as relações de poder entre os participantes da interação e como elas 

influenciam a linguagem. Além disso, há que se considerar, nesta fase da análise, os 

papéis sociais desempenhados pelos participantes da interação, suas intenções 

comunicativas e como tudo isso se reflete na linguagem.  

 Finalmente, na etapa da explanação, procuraremos, através da inserção do 

discurso em seu momento sócio-histórico de produção e circulação, identificar as 

relações de poder presentes no discurso jurídico e como essas relações funcionam na 

manipulação de elementos linguístico-textuais com o intuito de se construir determinada 

versão dos fatos, observando os efeitos do discurso e seu modo de ação na disputa pelo 

sentido. 

 Assim, nesta etapa da análise, procuraremos compreender como as narrativas 

criadas pelas partes ligam-se a outras narrativas que circulam em nossa sociedade, 

apelando para crenças sociais e culturais para produzir um cenário no qual forças sociais 

de poder atuam nos sujeitos da interação combinando histórias dentro do julgamento 

que eles próprios trazem para o tribunal como cidadãos constituídos e construídos 

socialmente (COULTHARD; JOHNSON, 2007, p. 101). 

 

3. Análises 

 

 Exposto o quadro teórico e metodológico adotado neste trabalho, passemos 

agora à análise do corpus. Escolhemos para a elaboração deste artigo realizar a análise 

das Alegações Finais tanto do Ministério Público (acusação) quanto da Defensoria 

Pública (defesa). Em relação ao recorte, justificamos sua realização devido ao curto 

espaço para exposição de nossos resultados, sendo impossível, num número de páginas 

tão reduzido, apresentar as análises de todo um processo penal. Em relação à escolha 

das Alegações Finais, como dito anteriormente, tal opção se deve a sua importância na 

fase processual, pois é a última peça da fase de instrução, na qual as partes (acusação e 

defesa) analisam as ocorrências processuais, buscando influir na decisão do magistrado 

que será proferida logo após a apreciação das alegações. 

 Os resultados de nossas análises serão apresentados na seguinte organização: em 

um primeiro momento, exporemos a análise textual do conteúdo das narrativas, 

atentando-nos para as ações atribuídas ao réu pela acusação e pela defesa; 

posteriormente, voltaremos nossos olhares para as técnicas de persuasão adotadas por 

ambas as partes com o intuito não só de convencer sobre a validade de sua narrativa 

bem como de atacar a versão adversária. Finalmente, na parte final do trabalho, 

teceremos considerações sobre as dimensões interacionais e sócio-históricas da 
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produção discursiva forense, respeitando, assim, as dimensões analíticas propostas por 

Fairclough (2003).   

 Todas essas peças são de um mesmo processo penal de tráfico de drogas. No 

caso, trata-se de um processo contra um réu
42

 apreendido em sua residência por dois 

policiais militares, portando 72,2g de maconha e 5,44g de cocaína, distribuídas em 

diferentes invólucros. Os policiais se dirigiram à residência do réu após denúncia de sua 

própria mãe, que afirma ter recebido uma ligação de uma vizinha relatando a 

movimentação estranha na casa. A mãe também acompanhou os policiais na operação. 

Ao chegar no endereço informado, os policiais encontraram o réu e a droga descrita em 

sua posse, levando-o à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Nesse sentido, o 

inquérito policial foi elaborado com base nos depoimentos da mãe do réu, dos policiais 

que realizaram a ação e do próprio réu. O réu, então, foi denunciado pelo Ministério 

Público pelo crime de tráfico de drogas. Todas as testemunhas foram ouvidas também 

na audiência de instrução e julgamento, que antecede as alegações finais. 

 Vejamos, portanto, como as partes constroem essas peças: o Ministério Público, 

com o intuito de acusar e a Defensoria Pública, com o objetivo de defender o réu do 

crime de tráfico. 

 

3.1 O conteúdo das narrativas 

 

 Nas Alegações Finais da acusação, foram atribuídas as seguintes ações ao réu: 

 

a) Com efeito, segundo a própria genitora do réu, seu 

filho estaria usando sua residência como ponto de 

venda de drogas, sendo que a prisão em flagrante do 

réu teve o condão de comprovar a veracidade de tal 

denúncia, pois os policiais lograram encontrar e 

apreender significativa quantidade de substâncias 

entorpecentes em seu poder, além de vários sacos 

plásticos usados para embalar drogas, uma faca e a 

                                                 
42

 Optamos, por questões éticas, em adotar o substantivo "réu" para substituir seu nome, mesmo 

considerando que o processo é público e não corre em segredo de justiça. 
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quantia de R$66,00 em dinheiro. 

 

b) Nas vezes em que foi ouvido [...] o denunciado 

assumiu a propriedade das drogas apreendidas, 

negando, porém, a traficância, afirmando que se 

destinariam ao próprio consumo, alegou ainda que 

estava muito nervoso perto de sua mãe e dos Policiais 

Militares, razão pela qual admitiu que venderia os 

entorpecentes arrecadados por R$5,00 e R$10,00, 

disse que recebia R$250,00 por semana, como 

carregador de caminhão e que comprou a droga por 

R$300,00, quanto aos saquinhos de "chup-chup", 

disse que vieram com a droga que comprou. 

 

c) Citação do depoimento de um dos policiais: [Durante a 

busca em sua residência, o réu] "alegou que comprou as 

drogas de um cidadão desconhecido do bairro Tejuco 

e estava comercializando por R$5,00 e R$10,00 reais e 

a faca era para se defender." 

 

d) [...] o fato de ser usuário de drogas, como alegado 

pelo próprio réu, não exclui a possibilidade do mesmo 

também exercer o tráfico de entorpecentes, o que até 

mesmo lhe auxiliaria no sustento de seu vício [...].  
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 Como se pode apreender dos enunciados acima, as ações atribuídas ao réu na 

peça de acusação são todas no intuito de provar a autoria do crime de tráfico por sua 

parte. No caso, o sujeito-enunciador, autor da peça, parte da afirmação da principal 

testemunha do processo, a mãe do réu, sobre a desconfiança de que o filho estaria 

usando sua residência para a prática de tráfico de drogas. Note-se que a possibilidade 

trazida pelo uso do futuro do pretérito ("estaria usando") é transformada em certeza pela 

ação policial de prisão em flagrante do réu, que foi apreendido em poder de significativa 

quantidade de drogas, além de uma faca e determinada quantia em dinheiro, 

demonstrando a materialidade do crime. 

 Os enunciados b e c, no sentido de demonstrar a autoria do crime, já que a 

materialidade fora comprovada pelos objetos apreendidos, fundamenta-se na principal 

prova adotada no processo, a prova testemunhal. Em b, temos o depoimento do próprio 

réu, assumindo a posse da droga, mas negando o tráfico e justificando porque 

inicialmente havia assumido tal prática. Observe-se que se a dúvida apresentada 

anteriormente, suscitada pelo uso do futuro do pretérito, fora sanada pela incursão 

policial, aqui ela é explicitada nas partes da fala do réu às quais o sujeito-enunciador 

não adere, tanto pelo uso do futuro do pretérito quanto pela opção pelo verbo "alegar", 

que, segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, carrega essa ideia de desculpa 

ou pretexto: "afirmando que [as drogas] se destinariam ao próprio consumo"; "alegou 

ainda que estava muito nervoso perto de sua mãe e dos Policiais Militares, razão pela 

qual admitiu que venderia os entorpecentes arrecadados por R$5,00 e R$10,00". No 

enunciado subsequente, o sujeito enunciador destaca o trecho do depoimento de um dos 

policiais que revela justamente o fato de o réu ter adquirido a droga, portanto, ele tinha 

sua posse e de assumir a estar vendendo. Novamente, é interessante observarmos o uso 

do futuro do pretérito. Se, ao expor que réu, alegando estar nervoso, assumira que 

"venderia os entorpecentes arrecadados por R$5,00 e R$10,00", o testemunho do 

policial é apresentado na peça com o intuito de reforçar a atividade de tráfico, 

novamente, suprimindo a dúvida: "estava comercializando por R$5,00 e R$10,00 

reais". Por fim, como as narrativas se desenrolam na oscilação entre os fatos de ser o réu 

usuário de drogas e/ou traficante, o sujeito enunciador conclui a narrativa acusatória 

aderindo às duas condições: o réu é usuário, o que não foi objeto de disputa entre as 

partes, todavia isso não é fato excludente para o tráfico, mas, pelo contrário, pode ser 

complementar ("o fato de ser usuário de drogas, como alegado pelo próprio réu, não 

exclui a possibilidade do mesmo também exercer o tráfico de entorpecentes, o que 

até mesmo lhe auxiliaria no sustento de seu vício"). 

 Passemos à análise textual das Alegações Finais da defesa, observando como as 

ações atribuídas ao réu procuram construir outra versão narrativa dos fatos: 

 

a) Segundo sinalado pelo denunciado, quando inquirido 

na fase judicial e em Juízo, sob o crivo do contraditório, 
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o mesmo declara que não é traficante, sendo que a 

droga apreendida em seu quarto é de sua propriedade 

e para uso próprio. 

 

b) Finda a instrução, a versão apresentada pelo 

denunciado não foi afastada, pelo contrário, continua 

firme e sem qualquer contradição desde o início em 

que foi ouvido. 

 

c) Ilustre julgador, como concordar com os termos da 

acusação, se em momento algum verificou-se 

elementos contundentes sobre a mercancia da 

referida droga em relação ao réu? 

 

d) [...] não restaram provados os fatos narrados na 

denúncia de que o réu tenha qualquer envolvimento 

com o tráfico de drogas, não existindo qualquer 

comprovação do exercício da traficância pelo réu em 

nenhuma das modalidades contidas no artigo 33 da 

Lei 11.343/06. 

 

e) De acordo com as declarações do réu, o mesmo 

declarou ser o proprietário da droga apreendida e 

que referida droga era para uso próprio. E as demais 

provas não indicam com segurança a traficância por 
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parte do réu. 

 

 Se, por parte da acusação, vimos que o sujeito-enunciador buscou a 

desqualificação do depoimento do réu, dando ênfase à afirmação das outras 

testemunhas, no caso da defesa, é o inverso que ocorre. Como o objetivo comunicativo 

da defesa é afastar a autoria do crime de tráfico por parte do réu e os depoimentos das 

testemunhas são no sentido de acusá-lo de tal prática, a peça de defesa constrói-se com 

base nas afirmações do réu e na ausência de provas sobre a mercancia da droga. 

Ressalte-se que a dúvida que recai sobre as afirmações do réu na peça acusatória é aqui 

transformada em certeza, pelas escolhas lexicais do sujeito-enunciador: "o mesmo 

declara [não alega] que não é traficante, sendo que a droga apreendida em seu quarto 

é de sua propriedade e para uso próprio"; "continua firme e sem qualquer 

contradição desde o início em que foi ouvido". Os enunciados c e d dão destaque à 

ausência de provas quanto à atividade de tráfico ("em momento algum verificou-se 

elementos contundentes sobre a mercancia da referida droga em relação ao réu"; "não 

existindo qualquer comprovação do exercício da traficância pelo réu") e o último 

excerto conclui a narrativa, novamente, dando destaque à afirmativa do réu quanto à 

posse da droga e a sua negativa em relação ao tráfico ("o mesmo declarou ser o 

proprietário da droga apreendida e que referida droga era para uso próprio") e à 

falta de provas sobre a mercancia dos entorpecentes ("as demais provas não indicam 

com segurança a traficância por parte do réu"), procurando suscitar a dúvida do 

destinatário da peça, no caso, o magistrado que proferirá a sentença. 

 

3.2 Caráter pragmático das narrativas 

 

 Vimos como as próprias escolhas lexicais revestem-se de valor argumentativo 

nas narrativas forenses. Nesse sentido, destacamos como o uso de determinadas 

palavras, como "alegar" ou tempos verbais, como o futuro do pretérito, procuram 

transmitir dúvidas quanto às declarações atribuídas ao réu, na peça acusatória, enquanto 

essas mesmas declarações, na peça de defesa, são transformadas em certeza.  

 Vejamos quais são as outras estratégias argumentativas adotadas pela acusação e 

pela defesa no processo de valoração das narrativas de cada uma dessas partes. Como 

essas estratégias são recorrentes em ambas as peças, optamos por organizar esta parte 

do trabalho de acordo com o tipo de estratégia argumentativa identificada. 

 A primeira estratégia persuasiva adotada pelas partes é o enquadramento das 

narrativas nos sistemas legais, técnica amplamente adotada na produção discursiva 

forense. Como vimos, segundo Gibbons (2003), a lei representa o sistema de valores da 

sociedade, impondo direitos e deveres, prescrevendo e punindo comportamentos. Nesse 
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sentido, enquadrar determinadas ações nesse sistema de valores reveste-se de forte 

caráter retórico no processo de valoração das narrativas forenses. 

 Nesses termos, a acusação lança mão dessa estratégia retórica nos seguintes 

momentos: 

a) Para provar a validade do testemunho dos policiais, afirmando que eles 

são "possuidores de fé-pública, que têm o compromisso legal de dizer a 

verdade", cita jurisprudências do STF, STJ e TJMG
43

.  

 

b) Com o objetivo de provar que para caracterização do crime de tráfico não 

se faz necessário que o autor seja surpreendido em atos de mercancia, cita 

duas jurisprudências do TJMG e duas do TJSP. 

 

 Em relação à narrativa da defesa encontramos as seguintes ocorrências dessa 

estratégia: 

a) Para criticar o fato de se atribuir ao réu o ônus de provar que a droga é 

para seu uso, cita um entendimento doutrinário e, novamente, jurisprudência 

do TJMG. 

 

b) Para pedir a diminuição da pena pretendida pelo Ministério Público, cita 

o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, enquadrando a conduta do réu, que "não 

é traficante contumaz", ao sistema legal. Cita, também, para esse mesmo 

fim, jurisprudência do TJMG. 

 

c) Para pedir a fixação da pena em regime aberto, caso o réu seja 

condenado, cita jurisprudências do STJ e do TJMG. 

 

 A segunda estratégia de persuasão é a valorização do depoimento testemunhal, 

que foi utilizada pela acusação: 

 

a) Para provar a autoria do crime, o sujeito-enunciador fundamenta-se nos 

depoimentos das testemunhas – a mãe do réu e os dois policiais – dando 

destaque ao depoimento da mãe, como se comprova no seguinte trecho: 

                                                 
43

 A Jurisprudência, a Lei e a Doutrina são consideradas as três fontes do direito brasileiro.  
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"[...] tudo isso aliado aos depoimentos testemunhais, principalmente de 

sua própria genitora [...]". 

 

 A terceira técnica, usada pela defesa, refere-se justamente ao ataque ao 

testemunho, já que ele é a principal prova da acusação: 

 

a) Para afastar a autoria do crime de tráfico, fundamenta-se no depoimento 

do réu e procura desvalorizar o depoimento da principal testemunha 

apresentada pelo Ministério Público, dizendo que "a mãe voltou atrás em 

suas declarações e acredita que o filho seja só usuário", atacando o conteúdo 

do que a principal testemunha de acusação disse. 

 

b) Para desqualificar o depoimento dos policiais militares, a defesa ataca a 

credibilidade de seu papel enquanto testemunhas, afirmando que "seus 

informes são no sentido de validar a ação de prisão praticada". Ainda nesse 

sentido, ressalta que os depoimentos policiais, para serem válidos, devem 

ser acompanhados de provas. Para tanto, cita jurisprudência do TJMG, 

enquadrando, mais uma vez, sua narrativa no sistema legal. 

 

 A última técnica de persuasão identificada foi a repetição: a acusação lança mão 

dessa técnica para provar a autoria, repetindo quatro vezes em suas alegações finais a 

quantidade e as espécies de drogas apreendidas com o réu. Já a defesa, como vimos no 

tópico anterior, repete a afirmação do réu de que a droga era para consumo próprio e a 

falta de provas sobre a mercancia dos entorpecentes. 

 

4. À guisa de conclusão: aspectos interacionais e sócio-históricos da produção 

discursiva no âmbito forense 

 

 Como vimos anteriormente, ao se analisar os discursos que circulam no âmbito 

forense não podemos perder de vista os modos de interação que envolvem a produção 

do discurso nos tribunais. Nesse sentido, vimos que essas interações são altamente 

hierárquicas e autoritárias. Em nossas análises, observamos os reflexos desses fatores 

institucionais na redação das peças tanto da acusação quanto da defesa, pois ambas 

destinam-se ao juiz, a quem é dado o poder de decidir sobre a inocência ou culpa do réu. 

Nesses termos, toda a construção linguística das peças são no sentido de persuadi-lo 

quanto a autoria/não autoria do crime de tráfico. 
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 Além disso, outro importante fator há que ser considerado. A atividade de 

acusação tem a seu favor o interrogatório policial e a investigação do crime, cabendo ao 

sujeito-enunciador o oferecimento da denúncia com base no inquérito policial, 

originado da apreensão do réu e da oitiva das testemunhas e do próprio réu. Portanto, 

quem fala primeiro no processo, é o sujeito-enunciador da acusação. Já a atividade de 

defesa, além de não ter a seu lado a máquina estatal – ficando, como afirmado pelo 

sujeito-enunciador, incumbido ao próprio réu o ônus da prova de que a droga era para 

seu consumo – constrói-se como resposta à acusação que já determinou sobre o que se 

pode falar. Nesse sentido, vimos que a construção das Alegações Finas da defesa se dá, 

essencialmente, por meio da negação de fatos já levantados pela acusação, construindo-

se como resposta a esta. Não cabe à defesa, portanto, trazer para a discussão fatos que se 

distanciem muito do tópico principal já demonstrado pela acusação. 

 Outra característica do discurso forense é o fato de que ele se constrói a partir do 

sistema de leis da sociedade. No caso em comento, o réu foi denunciado pela prática do 

crime de tráfico de drogas, encontrando-se incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, 

que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. De acordo com 

referido artigo, o cidadão que 

 

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 

fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL, 2006). 

 

 Como se percebe pelos verbos presentes no caput do art. 33, a Lei 11.343/06 

busca o combate ostensivo ao crime de tráfico de drogas de forma ao enumerar um 

conjunto extenso de condutas que se configuram em crime. Nesse sentido, considerando 

determinado artigo, vimos que, apesar de a defesa construir sua tese com base no porte 

de drogas para o uso, essa tese se mostra fraca devido à quantidade considerável de 

entorpecentes encontrados em posse do réu, o que afasta a ideia de ele ser usuário, 

inserindo sua conduta nos seguintes tipos do art. 33: ter em depósito ou trazer consigo. 

Note-se que, apesar de referido artigo não fazer menção à quantidade de entorpecentes 

portada por uma pessoa, como o uso de drogas não é considerado crime, isso é fator de 

diferenciação entre o uso e o tráfico. Nesse sentido, considerando-se o rigor da lei e a 

situação em que o réu fora apreendido, fica bastante comprometida a tese da defesa de 

que a droga era para seu uso. 
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 Considerando as condições  sócio-históricas de emergência do discurso, também 

merecem observação algumas questões. 

 A primeira delas remete à ideologia presente e aceita em nossa sociedade sobre o 

papel de mãe. O testemunho da mãe do réu mereceu destaque na peça acusatória 

justamente pelo fato de acreditarmos que cabe à mãe proteger o filho e ficar do seu lado. 

Essa crença não só qualifica o testemunho da mãe como desqualifica a conduta do réu e, 

por consequência o seu dizer, já que obrigou sua mãe a uma atitude tão extremada. Essa 

imagem do papel de mãe em nossa sociedade também influencia a narrativa da defesa, 

pois o sujeito-enunciador busca desqualificar o testemunho da mãe, atacando seu dizer, 

mas não sua pessoa, como faz com os policiais. 

 Outra questão a ser observada em relação às condições de produção do discurso 

refere-se ao não dito ou ao dizer interditado. Há uma ideologia presente em nossa 

sociedade e no próprio sistema de legal que a rege de que a lei dá tratamento igualitário 

a todos. Portanto, ainda que saibamos que, na prática, as prisões e condenações por 

tráfico de drogas, em sua maioria, são de pessoas de baixa renda, moradores de bairros 

pobres e que não são os "donos" dos entorpecentes, essa temática não pode ser trazida à 

discussão nos tribunais, pois como vimos com Gibbons (2003, p. 53), a lei representa 

um sistema de valor social, prescrevendo e punindo comportamentos, e não indivíduos, 

que forem de encontro às normais sociais. Nesse sentido, a ideia que perpassa a própria 

noção de justiça é a de que os indivíduos são iguais perante a lei e possuem tratamento 

igualitário no processo penal, já que não se julgam pessoas, mas condutas, independente 

de quem as praticou. 
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O TEXTO ESCRITO COMO PRÁTICA INTERATIVA: UM OLHAR PARA 

PRODUÇÕES TEXTUAIS DO ENSINO MÉDIO 

Débora Bianco Gonçalves 

 

 

RESUMO: A escrita, assim como a fala, é uma atividade interativa que pressupõe uma 

cena comunicativa, ou seja, uma prática social. Cada vez mais, a sociedade de 

conhecimento exige que o aluno aprimore a sua capacidade de ler e produzir textos 

escritos de forma clara e coerente. Entretanto, há um consenso entre os professores de 

que os alunos terminam o ensino regular sem desenvolver a capacidade discursiva, o 

que é comprovado pela dificuldade que os recém-formados apresentam em redigir seus 

textos. A partir da análise de produções textuais de alunos do último ano do ensino 

médio, o presente trabalho mostra a necessidade de se reformular o tratamento que a 

escola dá ao ensino da produção textual. Nossa proposta sustenta-se no conceito de 

texto como discurso e considera os estudos da linguística textual.  Para compor o corpus 

de análise, escolhemos a dissertação-argumentativa, tipologia exigida pela maioria dos 

vestibulares. Apesar de o estudo ter um caráter de investigação preliminar, uma vez que 

se faz necessária a coleta e análise de um número maior de redações, foi possível 

concluir que, para garantir a construção de sentidos do texto, o aluno precisa 

compreender o caráter dialógico do texto escrito para desenvolver a sua capacidade 

discursiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Discurso. Texto. Ensino. Interação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A produção textual tem sido uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos do 

ensino regular. De fato, o ato de escrever não é uma tarefa fácil, e a realidade das aulas 

de português nem sempre colabora para mudar esse quadro de insucesso. Sabemos que 

os estudos sobre o ensino da língua vêm se modificando nas últimas décadas, sob 

influência de novas perspectivas das teorias do texto e do discurso. Embora existam 

divergências sobre qual caminho seguir, não há discordância em admitir que o texto seja 

a principal ferramenta para o ensino da língua materna. Entretanto, historicamente, 

somos marcados por uma metodologia pautada na prescrição de regras gramaticais, 

usando o texto como um “pretexto” para abordar assuntos meramente normativos e 

restritos ao sistema da língua. Após longos anos de estudo, o aluno termina o ensino 

médio sem conseguir usar a língua a seu favor, apresentando dificuldades não só 

ortográficas e gramaticais, mas também no processo de construção de sentidos de seus 

textos. O ideal seria que, ao completar o ensino médio, o jovem se mostrasse um sujeito 

competente na própria língua, capaz de ler e compreender textos verbais e não verbais, 

de produzir textos claros e coerentes, transitando entre os diversos gêneros e, acima de 
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tudo, capaz de usar a língua escrita como um meio eficaz de interação social. 

Infelizmente, ainda temos uma longa estrada a percorrer até chegar a esse ideal.  

Não pretendemos, aqui, listar regras para uma boa aula de português, muito menos 

apontar os variados problemas responsáveis pelo fracasso desses alunos. Há muitas 

discussões produtivas nesse sentido e que muito têm colaborado para alterar o atual 

cenário das aulas de língua materna. Nosso objetivo é mostrar como a visão 

sociointeracionista da linguagem pode colaborar com as aulas de produção textual. Em 

geral, a atividade escrita é vista como uma tarefa solitária, o aluno se vê diante do papel 

e da caneta com a dura missão de escrever para ser avaliado. Dessa forma, o texto 

escrito passa a ser pontual, estático, elaborado unicamente para atingir um objetivo 

momentâneo. Para agravar esse quadro, os problemas na avaliação do texto 

transformam o exercício em um monólogo. Geralmente, o professor devolve a redação 

com comentários rasos e algumas correções gramaticais. O único interlocutor que o 

aluno consegue pressupor se mostra como um “caçador de erros” e não como um leitor 

interessado e disposto a interagir com as palavras ali postas. Assim como a fala, o texto 

escrito é uma ferramenta de interação social. Segundo Bunzen ( 2006, p. 158), ao 

produzir um texto, o aluno assume o papel de locutor, o que implica em: “ter o que 

dizer, ter razões para dizer o que tem a dizer, ter para quem dizer o que tem a dizer, 

assumir-se como sujeito que diz o que diz para quem diz, escolher estratégias para 

dizer.” Ainda de acordo com Bunzen ( 2006,p.158) , aprende-se a escrever ( assim 

como a falar) na relação com o outro, atualizando formas relativamente consagradas de 

interação linguística.  Analisando algumas redações de alunos o 3º. Ano do ensino 

médio de escolas públicas e privadas, encontramos alguns problemas comuns a todos os 

textos e que podem ser explicados pela falta de compreensão da cena comunicativa que 

envolve o texto escrito. Sabemos que a escrita é uma atividade processual, que 

pressupõe muita leitura e informação. Todo texto é uma soma de forma e conteúdo, é 

preciso ter o que dizer e escolher a melhor maneira de fazê-lo. Portanto, sabemos que 

seria reducionista demais tentar explicar os problemas desses alunos unicamente a partir 

da questão interacionista. Entretanto, acreditamos que os casos aqui relatados 

comprovam a necessidade de se modificar a maneira como as produções textuais são 

cobradas na escola.  

O gênero discursivo escolhido para compor o corpus de análise foi o dissertativo 

argumentativo. Por ter um caráter persuasivo, a eficácia da argumentação depende da 

maneira como se atinge o interlocutor. O aluno precisa escolher a melhor estratégia para 

defender o seu ponto de vista, precisa selecionar bem as palavras e se preocupar com as 

relações sintático-semânticas para construir um bom texto. Os poucos professores que 

conseguem tempo para sentar e comentar a correção com os alunos, certamente, já 

ouviram algo do tipo: “Mas não era isso que eu queria dizer!” ; “Mas professor, você 

entendeu!” , “ Se eu tivesse lido novamente, perceberia!”. Quando o texto sai do 

contexto inicial, ou seja, fora do momento de produção, é possível perceber claramente 

todos os problemas que comprometem a construção de sentidos. O próprio aluno 

consegue enxergar esses desvios, pois se coloca na posição do seu interlocutor.   
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Por tudo isso, acreditamos que, enquanto a escrita não for vista como uma prática 

social, as aulas de redação continuarão improdutivas. A atividade do professor de 

redação não pode se resumir a uma tarefa avaliativa, é importante que ela seja dialógica. 

O texto do aluno precisa deixar de ser visto como um “não-texto”, mas sim como uma 

produção que precisa de um retorno do seu interlocutor.  

 

 

2 TEXTO E ENSINO 

 

O ensino da produção de textos tem se mostrado improdutivo e há uma insatisfação 

generalizada dos professores diante do fracasso dos alunos. O processo de escrita em 

sala de aula chega a ser traumático para muitos estudantes. Sem um objetivo claro, a 

maioria escreve de maneira apressada, simplesmente para cumprir a tarefa. De fato, há 

pouco espaço nas aulas de língua portuguesa para a redação. Seja pela falta de tempo 

dos professores, sobrecarregados com o extenso conteúdo gramatical, ou pela ausência 

de uma metodologia clara. A padronização da Nomenclatura Gramatical Brasileira e o 

ensino pautado na descrição do sistema da língua deixam o professor numa situação 

confortável, sabendo exatamente o que ensinar. Já nas aulas de redação, surgem muitas 

indagações: que padrões devo ensinar ao meu aluno? Devo considerar somente os 

problemas gramaticais? Como trabalhar os gêneros textuais? Devo me prender à forma 

ou ao conteúdo? Isso ocorre porque ainda não há uma delimitação no programa da 

disciplina. Por tudo isso, continuamos com a metodologia tradicional, pautada na 

gramática da frase. De fato, algumas mudanças já ocorreram, os PCN’s já preconizam o 

uso do texto em sala de aula e o ensino baseado nos gêneros textuais. Entretanto, a 

realidade nem sempre segue a documentação oficial e ainda trata-se o texto como um 

pretexto para trabalhar questões gramaticais. Sabemos que para ler e escrever bem o 

aluno precisa ir além do conhecimento gramatical. Segundo Antunes ( 2007,p.41), “Para 

ser eficaz comunicativamente, não basta, portanto, saber apenas as regras específicas da 

gramática, das diferentes classes de palavras, suas flexões, suas combinações possíveis, 

a ordem de sua colocação nas frases, seus casos de concordância, entre outras. Tudo 

isso é necessário, mas não é suficiente.”  Na aulas de língua portuguesa, o espaço é 

quase todo ocupado pelas questões gramaticais e, ingenuamente, acredita-se que o aluno 

que se sai bem nessas aulas é capaz de escrever e ler com facilidade.  É claro que 

ninguém escreve bem sem conhecer a gramática, mas ela sozinha é insuficiente. 

Antunes aponta três pontos que somados ao conhecimento gramatical colaboram para 

uma interação verbal eficaz: 

• O conhecimento do real ou do mundo; 

• O conhecimento das normas de textualização; 

• O conhecimento das normas sociais de uso da língua  

Antunes ( 2007, p. 55) 

Todos os pontos listados por Antunes fazem parte de um viés interacionista. Se 

escrevemos para estabelecer relações, é de suma importância que se conheça o mundo 

do qual falamos. Além disso, o nosso interlocutor precisa compartilhar desses mesmos 
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conhecimentos para que a comunicação se estabeleça. As normas de textualização são 

as responsáveis pelo todo textual, garantem a sequência e a progressão, conferindo 

coerência e sentido. A partir desse conhecimento, o enunciador consegue prever qual o 

efeito que o uso de uma ou outra forma gramatical provoca na sequência do seu texto. 

Esse aspecto dialógico do texto escrito, entretanto, ainda não ganhou espaço nas salas 

de aula. A produção escrita do aluno é uma atividade solitária, um verdadeiro 

monólogo. O único interlocutor que se consegue prever é o próprio professor, há uma 

ideia de que se escreve para ser avaliado e não por uma prática social. Na metodologia 

tradicional, o aluno não consegue compreender a funcionalidade da língua, toda coleção 

de nomenclaturas e funções sintáticas que reuniu ao longo da vida escolar parece ser um 

conteúdo distante da materialidade e das realizações da linguagem. É preciso entender 

que a língua é concreta e se realiza na comunicação efetiva entre seus usuários. Assim, 

o aluno compreenderá o motivo de se estudar a produção textual, ele precisa perceber 

que a língua escrita , assim como a fala, é uma ferramenta de interação social. 

Um bom falante da língua materna deve ser capaz de empregar o tipo de vocabulário 

apropriado a cada situação, deve adequar a sua fala de acordo com o contexto, seja ele 

formal ou informal, e, acima de tudo, ser capaz de estabelecer uma comunicação eficaz 

com seu interlocutor. Na fala, a cena comunicativa é facilmente identificada. O locutor 

e o interlocutor estão inseridos no mesmo contexto, o que facilita a seleção da melhor 

estratégia para garantir a eficácia da comunicação. Portanto, o processo interativo é 

natural na oralidade. No texto escrito, entretanto, essa questão dialógica não é tão fácil 

de ser identificada, pois o momento de recepção é adiado. O leitor só terá acesso ao 

texto após o momento da escrita, ou seja, fora do “contexto de produção”. Segundo 

Pauliukonis ( 2007, p. 243), o texto é um evento em situação dialógica, em que se 

manifestam elementos linguísticos e extralinguísticos, codificados pela gramática e 

realizados de acordo com um “contrato comunicativo” vigente para os diversos gêneros 

textuais. Nessa perspectiva, o texto deve ser visto como uma unidade interativa de 

comunicação funcional construída na interlocução. Assim, ao se debruçar sobre a tarefa 

de escrever, deve-se pressupor um tu, ou seja, o leitor.  

 

“A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados ( orais e escritos) concretos e 

únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade humana” 

( Bakhtin, 2000,p.280)  

 

Podemos dizer que a proposta de se trabalhar a língua portuguesa sob uma perspectiva 

interacionista teve seu primeiro avanço na década de 1970, quando a linguagem foi 

concebida como um instrumento de comunicação e a língua entendida como um 

conjunto de signos que se combinam para estabelecer comunicação. Essa visão ganhou 

força a partir da influência das ideias de Mikhail Bakhtin ( 1985-1975) no campo na 

linguística. A concepção de que a língua só se efetiva na interação entre seus usuários 

confirma o caráter sociointeracionista da linguagem. Entretanto, esse aspecto parece ser 

totalmente desconsiderado nas aulas de língua portuguesa.  
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Acreditamos que todos esses avanços nos estudos da linguística textual podem e devem 

chegar às salas de aula. A competência discursiva só será desenvolvida nos nossos 

alunos quando a língua for tratada de maneira funcional e interativa. Explorar a função 

social da escrita, certamente, tornará o ensino mais produtivo e eficaz. As produções de 

alguns alunos comprovam a defasagem no conhecimento dos elementos de 

textualização e, principalmente, a falta de percepção de um leitor. Encontramos textos 

que não apresentam qualquer desvio gramatical, mas pecam em clareza e coerência. 

Outro problema muito comum é a seleção vocabular. Apesar de terem conhecimento de 

um léxico amplo, muitos alunos não conseguem fazer a melhor escolha para a sequência 

textual, dificultando o processo de apreensão pelo leitor. Problemas como esses seriam 

facilmente resolvidos se houvesse a percepção do caráter dialógico do texto escrito. 

Com a consciência de que haverá um leitor que precisará depreender o significado 

daquele texto em um momento diferente do contexto de produção, o aluno, na qualidade 

de enunciador, será mais cuidadoso na construção de sentidos, selecionando melhor o 

léxico, evitando subentendidos e preocupando-se em tornar o texto claro e coerente.  

 

3. ANÁLISE DO CORPUS 

 

TEXTO I  

A primeira proposta foi aplicada em um colégio da rede pública do estado do Rio de 

Janeiro e pedia que os alunos escrevessem um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

seguinte tema: “A influência dos padrões de beleza na formação dos jovens.”. 
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 Observa-se claramente que o aluno desconhece a tipologia textual exigida na proposta. 

Entretanto, apesar de ser um texto pobre de conteúdo, não apresenta graves desvios 

gramaticais. Inclusive, o aluno usa a ênclise no início do segundo parágrafo, fato 

incomum entre os que não dominam as regras gramaticais. Esta redação é um bom 

exemplo de um dos problemas que apontamos anteriormente: a forma apressada com 

que os alunos produzem os textos em sala de aula. Nota-se que não houve uma 

preocupação em elaborar o texto, em trazer elementos para enriquecê-lo. Ao que parece, 

o texto não recebeu sequer uma revisão.  

A função do parágrafo de introdução é trazer o leitor para dentro do texto e 

contextualizar o tema. Logo no início, o aluno usa a palavra “coisa” para se referir à 

frase-tema, que é uma informação extratextual. Como o aluno está escrevendo para o 

professor, para ser avaliado, ele entende que essa informação já é conhecida e, portanto, 

o texto faria sentido da maneira como foi colocado. Casos como esse são bem comuns, 

muitos alunos iniciam textos dissertativos com pronomes dêiticos fazendo referência ao 

tema, o que justifica a necessidade de considerar o caráter interativo do texto escrito. Se 

o aluno compreendesse que o seu texto seria lido fora do contexto de produção, 

certamente, perceberia que essa referência ao tema não seria compreendida pelo seu 

leitor. No terceiro parágrafo, há, ainda, um tom de aconselhamento. Aqui o aluno 

recorre a uma “segunda pessoa generalizante”, muito comum em diálogos. Imagina-se 

um interlocutor hipotético para passar ordens, conselhos e instruções. Dessa maneira, o 

locutor se aproxima do interlocutor, facilitando a compreensão. Na fala, esse recurso 

funciona muito bem, mas no texto escrito, o registro precisa ser diferenciado. Apesar de 

ser um processo dialógico como a fala, no texto escrito, o processo de recepção é 

adiado, portanto, adequá-lo a um gênero ajuda a manter o seu objetivo comunicativo. 

Como o texto dissertativo-argumentativo tem como foco a  defesa de um ponto de vista, 

é necessário que o aluno elabore uma tese e a defenda, a partir de uma argumentação 

clara e organizada. Nesse sentido, a redação acima também deixa a desejar. Não há uma 

organização dos parágrafos de argumentação e o texto não está dividido em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Podemos perceber que este aluno, por estar concluindo a 

sua vida escolar, domina as regras gramaticais, não apresenta graves desvios 

ortográficos e consegue estruturar minimamente o seu texto. Entretanto, fica claro que 

somente o domínio da gramática não foi capaz de garantir a riqueza e a clareza do texto. 

Faltou conhecimento das normas de textualização e da tipologia exigida. Acreditamos 

que produções como esta comprovam a necessidade de se tratar a questão interativa da 

língua escrita em sala de aula. O aluno precisa entender os objetivos de se escrever um 

texto, precisa ter a consciência da importância social da palavra escrita. Dessa forma, 

conseguiremos trabalhar a palavra escrita enquanto sistema em função, em um processo 

de interação verbal entre dois ou mais interlocutores. A competência discursiva só será 

desenvolvida quando a funcionalidade da língua escrita for de fato compreendida. Essa 

visão associada ao estudo dos gêneros textuais  e aos conhecimentos gramaticais, 

certamente, irá promover um ensino mais produtivo da língua materna.  
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TEXTO II 

O texto seguinte pertence a um aluno matriculado na rede privada do estado do Rio de 

Janeiro. A proposta de redação pedia que os alunos escrevessem um texto dissertativo-

argumentativo sobre o seguinte tema: “A cultura do assédio: como transformar essa 

realidade?” 
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Do ponto de vista da forma, o texto acima está mais bem estruturado que o primeiro. O 

aluno demonstra conhecimento da tipologia textual exigida e organiza bem as partes do 

texto em introdução, desenvolvimento e conclusão.  O texto não apresenta fortes marcas 

de oralidade e está escrito em terceira pessoa, mantendo o distanciamento recomentado 

em textos dissertativos. Apesar de todas essas qualidades, a parte argumentativa não 

está bem elaborada. Acredita-se que um aluno concluinte do ensino médio tenha um 

conhecimento de mundo mais apurado e seja capaz de apresentar informações mais 

relevantes para o seu texto. Logo no primeiro parágrafo, temos um problema de escolha 

lexical: “sabe-se que a justificativa mais usada para tal é a roupa que a mulher porta” O 

ideal seria usar o verbo vestir. Certamente, este aluno sabe que vestir e portar são 

palavras que pertencem à classe dos verbos, mas ficou claro que falta a ele o 

conhecimento de questões relativas ao léxico e à sua realização em textos. Reforçando a 

ideia de que o aluno tem a atividade escrita como uma tarefa solitária, podemos concluir 

que, no seu entendimento, essa passagem faz todo sentido. Ele consegue compreender, 

dentro da  sequência textual, o vocabulário escolhido para passar a sua mensagem. 

Contudo, pensando em uma perspectiva interacionista, o leitor pode até compreender a 

intenção, mas, de fato, uso inadequado do verbo pode prejudicar a apreensão do sentido 

geral do texto.  Ainda neste parágrafo, a seguinte construção chama a atenção : “Porém , 

tal justificativa é irrelevante a partir do momento em que uma pessoa tem o direito de 

vestir o que bem entender.” O uso da expressão “a partir do momento”  dentro desta 

sequência deixou a passagem incoerente. No terceiro parágrafo, novamente 

encontramos uma inadequação vocabular: o uso do verbo utilizar no lugar de vestir.  

A questão do vocabulário é só um dos aspectos que podemos levantar nesse texto. 

Apesar de ser mais rico que o primeiro, o texto não aborda o tema com eficiência e 

presenta um desenvolvimento raso. A conclusão a que se chega não condiz com o que 

foi exposto na argumentação e não há uma tese bem definida. O caráter persuasivo do 

texto argumentativo exige que se foque no leitor. A clareza e a coerência das ideias são 

fundamentais para a eficácia do objetivo textual. Observamos que, assim como no 

primeiro caso, ter consciência de que a palavra escrita tem um propósito discursivo faz 

com que o aluno consiga elaborar melhor o conteúdo da sua produção. Ambos os textos 

comprovaram que o conhecimento meramente gramatical não é capaz de fazer do aluno 

um bom escritor. Nesse sentido, a visão funcionalista da linguagem, pautada no 

processo de interação muito tem a contribuir para o desenvolvimento da competência 

discursiva dos nossos alunos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A escrita também corresponde a uma atividade de interação verbal. Entretanto, como os 

interlocutores não se encontram, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, o processo de 

recepção é adiado. Por esse motivo, o autor precisa tomar alguns cuidados para evitar 

mal-entendidos e elaborar uma comunicação clara e coerente, com a consciência de que 
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o leitor não está no contexto de produção.  Pela análise do corpus conseguimos perceber 

que o ensino pautado na descrição gramatical não garante que o aluno leia e escreva 

bem. Os dois textos apresentados retratam a realidade de um aluno da rede pública e 

outro da rede privada. Obviamente, seria reducionista demais generalizar a metodologia 

de ensino a partir de um corpus tão reduzido. Entretanto, conseguimos mostrar que, 

apesar das diferenças, ambos os textos são bons exemplos de que o ensino da produção 

textual precisa privilegiar outros conhecimentos. O aluno precisa compreender as 

normas de textualidade, ter um conhecimento de mundo apurado para conseguir usar a 

língua em favor da comunicação e da interação social.  Sabemos que a atividade escrita 

é um processo. É preciso ter o que dizer e escolher a melhor estratégia para elaborar o 

texto. Nesse sentido, a visão sociointeracionista da linguagem muito tem a contribuir 

com as aulas de redação. Somando todos esses saberes ao conhecimento gramatical, 

será possível em um ensino produtivo do texto em sala de aula.  Para finalizar este 

artigo, retomo aqui algumas palavras do grande mestre da comunicação Othon M. 

Garcia:  

 

‘’aprender a escrever é, em grande parte, se não principalmente, aprender a pensar, 

aprender a encontrar ideias e a concatená-las, pois, assim como não é possível dar o que 

não se tem, não se pode transmitir o que a mente não criou ou não aprisionou.’’ 

Considera ser ilusório supor que se está apto a escrever quando se conhecem as regras 

gramaticais e suas exceções. Evidentemente, um aluno precisa de um mínimo de 

gramática indispensável (grafia, pontuação, um pouco de morfologia e sintaxe), que 

permitirá a ele adquirir certos hábitos de estruturação de frases modestas, mas claras, 

coerentes e objetivas, embora se isto não seja suficiente.” 

Garcia (2002:301) 
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GÊNEROS TEXTUAIS EMERGENTES E A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE 

VISTA POR PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

 

Edna Maria de Oliveira Ferreira 

Osvaldo Barreto Oliveira Júnior 

 

RESUMO: Bakhtin (2003) define gêneros textuais como “enunciados relativamente 

estáveis” que acompanham a evolução da sociedade. Bronckart (apud MACHADO, 

2005) considera que os gêneros possuem historicidade e valores de uso, haja vista que 

se adaptam às ações realizadas pelos sujeitos em determinados contextos sociais e 

esferas de circulação dos processos de linguagem. Nas redes sociais da internet, com os 

novos suportes de veiculação de textos multimodais, alguns gêneros costumam 

convergir linguagens distintas, apresentando-se de forma plástica, plural e 

multirreferencial. Nesses espaços de interação intersubjetiva, os gêneros textuais 

emergentes possibilitam a atualização constante de saberes sobre a língua e outras 

linguagens, como também de conhecimentos acerca dos fatos, informações, pessoas etc. 

Neste artigo, apresenta-se pesquisa sobre os processos referenciais de construção do 

ponto de vista em memes divulgados na rede mundial de computadores durante a 

campanha para as eleições presidenciais de 2014. Os memes são abordados aqui como 

gêneros textuais emergentes que popularizam situações por meio da expressão de um 

ponto de vista crítico acerca dos fatos e personagens neles referenciados. A fim de 

evidenciar como os processos referenciais possibilitam a construção desse ponto de 

vista crítico, foram selecionados memes popularizados no Facebook durante o segundo 

turno das eleições presidenciais de 2014. A análise dos processos referenciais busca 

evidenciar como situações e personagens são (re)categorizados, por meio de formas 

nominais, para sustentar o ponto de vista do enunciador que se inscreve nesses textos. 

Os resultados dessa pesquisa denotam a intenção dos enunciadores de dialogar 

criticamente com as situações, provocando humor pela construção caricata de objetos de 

discurso sobre alguns fatos políticos e seus personagens. 

 

Palavras-chave: referenciação, objetos de discurso, (re)categorização, argumentação, 

humor 

 

1. Considerações Iniciais 

 Quando se usa a linguagem, seja na comunicação oral, seja na escrita, costumam 

ser acionados conhecimentos sobre as formas de textos que circulam socialmente; pois, 

segundo Bakhtin (1995), a enunciação verbal apoia-se em formas de comunicação 

socioideológica que engendram temas específicos em determinadas situações de 

interação verbal. A partir do conhecimento sobre esse repertório de formas de 

comunicação socioideológica, o sujeito elabora a sua enunciação, para atingir os 

objetivos pretendidos com seus atos de interação verbal. 

 Um estudo mais pormenorizado sobre essas formas de comunicação 

socioideológica é apresentado em “Estética da Criação Verbal”, livro em que Bakhtin 
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(2003) dedica um capítulo à argumentação sobre os “gêneros do discurso”, que são 

considerados “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 280), 

elaborados em conformidade com as características sociais, históricas, culturais e 

linguísticas das diferentes esferas de comunicação humana. 

 Por essa razão, Bakhtin (2003, p. 280) considera que os gêneros apresentam “as 

condições específicas e as finalidades” das esferas de circulação em que surgem e em 

que são acionados para propiciar a enunciação verbal. Dentre essas condições, 

destacam-se o conteúdo temático, o estilo de linguagem e a construção composicional 

como elementos distintivos dos gêneros; ou seja, como características que distinguem 

um gênero de outro; uma carta argumentativa de um e-mail, por exemplo. 

 Os gêneros discursivos, assim como todas as atividades humanas, acompanham 

a evolução da sociedade, adaptando-se às novas demandas sociais pelos usos da leitura, 

da oralidade e da escrita. Assim sendo, “cada época e cada grupo social têm seu 

repertório de formas de discurso da comunicação sócio-ideológica” (BAKHTIN, 1995, 

p. 42), condizentes com as necessidades sociais de uso da linguagem. Um gênero 

discursivo, como forma de comunicação humana, não surge no vácuo, ele se apoia nos 

contextos socioideológicos em que a interação humana se efetiva. Por isso, os textos 

produzidos cotidianamente assumem características da época em que emergem como 

processos geradores de sentidos e dos grupos sociais que os constroem.  

Em um contexto situacional marcado pela emergência de subjetividades que se 

movem com facilidade, nos espaços fluidos criados pela rede mundial de computadores, 

em busca de exposição e popularidade (SIBILIA, 2008), o surgimento de novos gêneros 

e a evolução de alguns já existentes têm despertado o interesse de alguns pesquisadores. 

Isso porque, segundo Tom Erickson (1997 apud MARCUSCHI, 2008, p. 198), “a 

interação on-line tem o potencial de acelerar enormemente a evolução dos gêneros”. 

Um tipo de interação que se diferencia da tradicional interação face a face, 

desencadeando novas condições definidoras de enunciação verbal.  

Por essa razão, este artigo aborda, como exemplo dessa evolução, os memes, que 

costumam ser definidos como ideias que se popularizam na internet, sobretudo via redes 

sociais on-line. Nesses espaços, os memes normalmente assumem formatos de textos 

multimodais, convergindo linguagens distintas, para persuadir o interlocutor acerca de 

uma ideia. Interessa aqui destacar como os processos referenciais promovem a 
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construção do ponto de vista nesses textos, por meio da (re)categorização de referentes 

intersubjetivamente construídos. 

Para isso, os memes são tratados como gêneros textuais emergentes que 

evidenciam a construção de objetos de discurso, sociocognitiva e internacionalmente 

fabricados, para gerar humor pela apresentação caricata de alguns fatos e personagens. 

O corpus de análise reúne memes popularizados no Facebook, durante a campanha 

presidencial de 2014, com destaque para a análise daqueles produzidos a partir da 

reportagem de capa da revista Veja (edição 2397, de 29/10/2014). 

 

2. Gêneros textuais emergentes: os memes 

 Bagno (2010) enfatiza que o humano não existe fora da linguagem. Portanto, 

pode-se pressupor que todas as relações interpessoais são mediadas por ações 

linguageiras, atividades que tornam sujeitos coenunciadores de um projeto de dizer, 

materializado sob a forma de textos. Como as sociedades humanas evoluem, as ações de 

linguagem praticadas pelos sujeitos para interagirem socialmente também acompanham 

essa evolução. E esse aspecto é abordado por Bronckart (apud MACHADO, 2005), para 

quem o humano age linguisticamente por meio dos gêneros textuais, que possuem 

historicidade e valores de uso. 

 Se possuem historicidade, os gêneros não podem ser vistos como formas 

estáticas e imutáveis. Eles costumam se adaptar aos contextos sociais e históricos em 

que processos de linguagem medeiam o entendimento entre os parceiros dos atos de 

enunciação. Nesse sentido, novas demandas pelo uso da leitura, da escrita e da oralidade 

podem suscitar gêneros inéditos ou promover a transformação de gêneros já existentes: 

o e-mail é um caso típico de gênero textual que surgiu devido às novas possibilidades de 

interação proporcionadas pelo avanço das tecnologias comunicacionais, uma carta 

pessoal do século XIX não era escrita com o mesmo estilo de linguagem com que se 

costumavam escrever as cartas pessoais no século XX.  

 Marcuschi (2008, p. 198) destaca, por exemplo, a influência que um novo meio 

tecnológico pode exercer na natureza de um gênero de texto: 

Se tomarmos o gênero enquanto texto concreto, situado histórica e 

socialmente, culturalmente sensível, recorrente, “relativamente estável” do 

ponto de vista estilístico e composicional, servindo como instrumento 

comunicativo com propósitos específicos como forma de ação social, é fácil 

perceber que um novo meio tecnológico, que interfere em boa parte dessas 

condições, deve também interferir na natureza do gênero produzido. 
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Com o respaldo dessa afirmação, Marcuschi (2008) sugere que as novas mídias 

têm feito surgir novos gêneros textuais, os emergentes, que, do ponto de vista da 

linguagem, da natureza enunciativa dessa linguagem e dos textos produzidos nos 

espaços on-line, são formas de comunicação que apresentam estilos pouco ortodoxos de 

escrita, fazem convergir linguagens distintas, caracterizando-se por integrar várias 

semioses, e transformam radicalmente as características dos gêneros tradicionais. Além 

disso, acrescenta que os gêneros textuais emergentes: 

(1) são gêneros em franco desenvolvimento e fase de fixação com uso 

cada vez mais generalizado; 

(2) apresentam peculiaridades formais próprias, não obstante terem 

contraparte em gêneros prévios; 

(3) oferecem a possibilidade de se rever alguns conceitos tradicionais a 

respeito da textualidade; 

(4) mudam sensivelmente nossa relação com a oralidade e a escrita, o que 

nos obriga a repensá-la. (MARCUSCHI, 2008, p. 200) 

 

A partir disso, considera-se relevante repensar até mesmo os elementos 

propostos por Bakhtin (2003) acerca dos aspectos definidores de um gênero discursivo 

(ou textual): conteúdo temático, estilo de linguagem e estrutura composicional. 

Tomando-se os memes como exemplos de gêneros textuais, nota-se que essas produções 

de linguagem são marcadas por um dinamismo criativo que rompe com a noção de que 

o conteúdo temático, o estilo de linguagem e a composição estrutural sejam capazes de 

definir um modelo relativamente estável de enunciado. 

Os memes objetivam popularizar uma ideia ou conceito sobre uma situação, um 

acontecimento, um personagem etc. e, para isso, as produções são bastante criativas e 

inovadoras. Por esse motivo, seus exemplares são muito variados, o que torna difícil 

eleger suas características definidoras. Alguns se apresentam na forma de vídeos, outros 

de charges, tirinhas, paródias de outros textos etc. Isso evidencia que o estilo do meme 

pode variar conforme os recursos à disposição de quem os produz e as habilidades de 

seu produtor, ou ainda de acordo com a intenção pretendida.  

Talvez, por isso, o mais prudente seja considerá-los como gêneros textuais que 

congregam características de outros gêneros, não apresentando um “modelo” 

relativamente estável. A razão que os move é a intenção de difundir uma ideia, não 

importando muito a reafirmação de características temáticas, linguísticas e estruturais. 

Qualquer tema pode gerar um meme. O(s) estilo(s) de linguagem em que os exemplares 

desse gênero se materializam costuma(m) ser bastante flexível(eis) e dinâmico(s). Não 
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há uma estrutura composicional que os caracterize, haja vista que os memes podem 

assumir aspectos distintos, relacionados a gêneros variados. 

 

3. Processos referenciais 

 O que é um referente? Como sua inserção se processa no texto? Para responder a 

questões como essas, Lorenza Mondada (1994) desenvolveu tese de doutorado, 

chegando à conclusão de que um referente textual é uma construção discursiva que 

emerge no percurso de desenvolvimento das ideias intersubjetivamente negociadas 

durante a construção textual. Uma construção que se dá em processo, pois resulta da 

negociação de sentidos entre os interlocutores (autor e seus leitores). 

 Nessa perspectiva, os referentes textuais são concebidos como objetos-de-

discurso, como construções sociocognitivas, situadas e intencionalmente motivadas, 

fabricadas durante a produção discursiva, que sempre coloca sujeitos em interação. 

Assim sendo, os referentes não preexistem às ações de linguagem, eles não são 

selecionados de um repertório já construído. São construções intersubjetivas que 

revelam os modos como os sujeitos participantes dos atos de interação verbal veem e 

concebem as coisas, os fatos, os fenômenos e os personagens acionados no texto. 

 A tese de Mondada (1994) suscitou novas pesquisas sobre a coesão textual, 

sobretudo no que diz respeito aos processos por meio dos quais os referentes (objetos-

de-discurso) são (re)construídos no texto. A própria pesquisadora sugere uma guinada 

nos estudos da coesão referencial, propondo a substituição do termo “referência” por 

“referenciação”, valorizando, com isso, o aspecto interacional envolvido nos atos 

criativos de referentes textuais. O termo “referenciação” sugere ação entre sujeitos, que 

(re)constroem as coisas do mundo para (re)significá-las textual e discursivamente. 

Noutras palavras:  

Tal mudança de perspectiva, desenvolvida pelos que procuram superar os 

impasses causados pela forte distinção entre posições internalistas e 

externalistas no campo dos estudos da linguagem, é analisada pela 

substituição do termo referência por referenciação, visto que passam a ser 

objeto de análise as atividades de linguagem realizadas por sujeitos 

históricos e sociais em interação, sujeitos que constroem mundos textuais 

cujos objetos não espelham fielmente o “mundo real”, mas são, isto sim, 

interativamente e discursivamente construídos em meio a práticas sociais, 

ou seja, são objetos-de-discurso. (MONDADA, 2013, p. 8) 

 

 Isso significa assumir que as práticas sociais de linguagem suscitam 

(re)construções de objetos-de-discurso para designar as coisas do mundo. São 

designações que representam como os sujeitos participantes dos atos de produção 
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discursiva concebem e interpretam os fatos, os fenômenos, as ideias, os acontecimentos, 

os saberes e as personagens referenciadas nos textos. Por essa razão, um referente 

textual não representa apenas um termo escolhido do léxico para designar o tema de um 

enunciado. 

 Koch (2009, p. 64) argumenta que há dois tipos de processos de construção de 

referentes no texto: a introdução ancorada e a não-ancorada. Na introdução ancorada, 

um objeto-de-discurso é construído textualmente a partir de algum tipo de associação 

com elementos presentes no co(n)texto, podendo ser interpretado por associação e/ou 

inferenciação. Na introdução não-ancorada, um referente novo é acionado, passando a 

despertar a atenção do leitor. Quando a introdução de um referente ocorre por meio de 

uma forma nominal (determinante seguido de um nome), esse objeto-de-discurso 

operacionaliza uma categorização, trazendo informações que evidenciam o modo como 

os coenunciadores veem/interpretam aquilo a que o objeto faz referência. 

 Nesse artigo, interessa demonstrar como os objetos-de-discurso são construídos 

nos memes produzidos a partir da capa da edição 2397 da revista Veja, produzindo 

ponto de vista sobre a publicação aqui referenciada. É dado destaque às formas 

nominais de introdução de referentes nos memes, que objetivavam desqualificar a 

credibilidade da revista, num contexto situacional em que esse gênero de texto serviu 

amplamente de peça de campanha eleitoral, para contra-argumentar as ideias difundidas 

pela referida revista. 

 

4. A edição 2397 da revista Veja 

 Na reta final da campanha presidencial de 2014, a revista Veja divulgou 

reportagem de capa informando que a candidata à reeleição (Dilma Rousseff) e o seu 

padrinho político (Luiz Inácio Lula da Silva) tinham conhecimento dos atos de 

corrupção praticados na Petrobras e que nada fizeram para impedi-los, sugerindo 

conivência das personagens retratadas na capa da revista (Dilma e Lula) com os atos 

ilícitos praticados por funcionários de alto escalão da petroleira e de empresas 

contratadas para realizar obras a serviço da estatal. 

 A publicação dessa reportagem gerou reações imediatas numa campanha 

eleitoral marcada por uma disputa bastante acirrada. A candidata diretamente afetada 

pela capa da revista usou o horário político para desqualificar as denúncias. A oposição 

supostamente distribuiu fotocópias da referida capa em pontos estratégicos das 
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principais cidades brasileiras, sobretudo em São Paulo, onde o maior partido de 

oposição do país (o PSDB) está à frente do governo do estado há vinte anos. No jornal 

Nacional (telejornal de maior audiência do país), na edição do sábado que antecedeu o 

dia de realização do pleito, foi dado destaque à denúncia da revista, o que poderia 

prejudicar a campanha de reeleição da candidata Dilma Rousseff. Os memes 

proliferaram nas redes sociais, como peça de desqualificação do jornalismo praticado 

pela revista. A seguir, a capa: 

 

 

  

Como se pode ver, a capa da edição 2397 da revista Veja dá grande destaque à 

denúncia, apresentando fotografias das personagens Dilma e Lula, nas laterais esquerda 

e direita da folha, e no centro o seguinte texto: 

PETROLÃO 

 

O doleiro Alberto Yousseff, caixa do esquema de corrupção na Petrobras, 

revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público, na terça-feira passada, que 

Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na 

estatal.  

 

ELES SABIAM DE TUDO  

(Revista Veja, edição 2397, de 29/10/2014) 
 

Nesta capa, o título “PETROLÃO” é um objeto-de-discurso introduzido no 

texto, de forma não-ancorada, mas que traz um conjunto de informações possivelmente 

presentes na memória discursiva dos leitores da revista. O referente “PETROLÃO” é 

uma construção discursiva que associa o escândalo da Petrobrás a outro caso de 

corrupção no governo do PT, o mensalão, notoriamente conhecido como o pagamento 
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de mesada a deputados da base aliada do governo, durante o primeiro mandato do ex-

presidente Lula. 

Cumpre ainda ressaltar que, antes mesmo da reportagem da Veja, o esquema de 

desvios de recursos da Petrobras já vinha sendo rotulado pela grande mídia como 

“Petrolão”, num processo discursivo de construção de referentes que demonstra a 

tentativa de associar dois casos de corrupção praticados nos governos do PT, que são 

categorizados pela grande mídia como os maiores casos de corrupção da história do 

país. 

Em seguida, aparece um novo referente, “O doleiro Alberto Youssef”, para o 

qual se apresenta a seguinte predicação: “caixa do esquema de corrupção na Petrobras”. 

Esse referente está ancorado no título “Petrolão”, haja vista ter se tornado a principal 

personagem do caso, amplamente divulgado em jornais, revistas, programas de TV e 

espaços on-line como o autor de delações premiadas que poderiam ajudar a justiça a 

desvendar a natureza do esquema de desvio de recursos da Petrobras, seus corruptos e 

corruptores. Ou seja, o leitor pode relacionar, por inferência, o doleiro ao Petrolão, 

desde que disponha de conhecimentos de mundo para isso. Mas, para reativar na 

memória do interlocutor essa associação, a revista cria um aposto, explicitando a 

relação da personagem com o fato divulgado. 

“Lula” e “Dilma” são referentes acionados no texto, também de forma ancorada: 

o objeto-de-discurso Petrolão é uma forma nominal que categoriza um escândalo de 

corrupção na Petrobras, a maior empresa estatal brasileira, controlada pelo governo 

federal, que, nos últimos doze anos, foi capitaneada por Lula e Dilma, personagens 

amplamente conhecidos pelos leitores da revista. Ao associar os referentes – “Petrolão”, 

“O doleiro Alberto Youssef”, “Lula” e “Dilma” – o texto materializa ponto de vista, 

tentando persuadir o leitor sobre a participação das autoridades referenciadas no 

esquema de corrupção da Petrobras. 

Destaca-se também, na construção do ponto de vista apresentado no texto, a 

gradação com que são fabricados os referentes para designar o caso: “Petrolão” → “o 

esquema de corrupção na Petrobras” → “as tenebrosas transações na estatal”. O 

primeiro representa um exemplo de rotulação, em que se nominaliza um acontecimento, 

encapsulando informações sobre o mesmo. O segundo é apresentado na forma de uma 

expressão nominal, que categoriza o fato noticiado. O terceiro também é uma expressão 



 

 

 1660 

nominal definida, mas com um diferencial, pois agrega uma nova predicação ao caso, 

tratando-o como algo tenebroso; ou seja, indigno, criminoso, horrível, medonho.  

Com essa gradação, o texto denuncia o “possível”
44

 envolvimento de Lula e 

Dilma não em um esquema qualquer de desvios de recursos públicos, mas em atos 

criminosos, hediondos, horrendos (tenebrosos) praticados contra a Petrobras. Percebe-se 

a tentativa de convencer o leitor sobre o agravante dos acontecimentos: presidentes da 

República envolvidos na suposta maior e mais grave operação criminosa praticada 

contra a maior estatal brasileira. Um ponto de vista como esse, divulgado com grande 

destaque pela maior revista de informação do país, quatro dias antes da realização do 

segundo turno das eleições, apresentava força de persuasão capaz de influenciar o voto 

dos eleitores. Para arrematar o ponto de vista, não deixando espaço para o contraditório, 

o texto da capa é encerrado, de forma enfática, por “ELES SABIAM DE TUDO”; em 

que o pronome “ELES” retoma diretamente “Lula e Dilma” (um caso de anáfora direta) 

e “tudo” encapsula todas as informações co(n)textuais sobre o Petrolão. 

 

5. Análise do corpus 

 Como já se indicou neste artigo, as reações à divulgação da reportagem de capa 

supra analisada foram imediatas. De pronunciamento da candidata afetada pela 

reportagem à criação de inúmeros memes que buscavam desqualificar a revista, com 

argumentações que ironicamente difundiam pontos de vista tentando persuadir os 

interlocutores sobre o tipo de jornalismo praticado pela revista Veja, supostamente 

alinhado ao maior partido de oposição. Um jornalismo partidário e totalmente parcial, 

portanto, sem credibilidade. 

 Os memes criados a partir da referida capa humoristicamente associavam às 

personagens Lula e Dilma aos fatos mais insólitos, como a dizer: não se pode acreditar 

no que diz essa revista. A tentativa desses novos textos, construídos com base na 

intertextualidade e na intergenericidade, era de argumentar que a revista fazia 

terrorismo eleitoral, pois tinha interesses na derrota da candidata Dilma; por isso, 

buscava beneficiar o candidato de oposição. Para tanto, enredos de histórias infantis, de 

animações televisivas e até mesmo catástrofes naturais foram referenciados, a fim de 

argumentar que a denúncia de Veja não era sólida e que buscava meramente prejudicar 

a candidata Dilma. 

                                                 
44

 Salienta-se que o texto da capa da revista não deixa dúvidas, não dá espaço para o contraditório, pois já 

trata as personagens referenciadas como culpadas.  
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 Esse tipo de reação, durante uma campanha eleitoral, indicia que provavelmente 

os produtores desses memes podem fazer parte de uma comunidade discursiva que se 

alinha à ideologia do PT (Partido dos Trabalhadores) e/ou que não acreditam na 

seriedade do jornalismo praticado pela Veja. Mas, como na popularização de memes em 

redes sociais geralmente a produção discursiva é apócrifa, pode-se supor também a 

mobilização de comunidades discursivas que constroem suas produções de linguagem 

com base no humor, fazendo troça de quaisquer fatos divulgados pela imprensa. Aqui 

não se pretende discutir a autoria desses textos, tampouco vinculá-los a ideologias 

partidárias, mas evidenciar os processos referenciais que auxiliam a construção de ponto 

de vista para contra-argumentar a reportagem da Veja, gerando humor que desqualifica 

o texto fonte; ou seja, a capa que originou os memes. A seguir, os textos
45

 e as análises: 

 

 

 Nos memes supra apresentados, o referente “culpa” representa um caso de 

nominalização, isto é, “um fenômeno geral de transformação de proposições em 

entidades” (KOCH, 2009, p. 66). A capa original de Veja sugere envolvimento de Lula 

e Dilma, políticos do PT, no esquema de corrupção da Petrobras. Os memes em análise 

buscam falsear o conteúdo da capa da Veja, remetendo Dilma, Lula e o PT a fatos do 

mundo da animação ou da ficção.  

                                                 
45

 Disponíveis em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/10/site-ironiza-desespero-da-veja-

como-capas-fantasiosas-em-vespera-de-eleicao.html 
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No meme da esquerda, a culpa pela não resposta de um estímulo físico (o apertar 

de botões de um controle remoto) é associada às personagens citadas na capa da edição 

2397 de veja. No da direita, Dilma e o PT são associados à vingança de Nina contra 

Carminha, personagens da novela Avenida Brasil, exibida pela Rede Globo de 

Televisão. Para fortalecer a ideia de que as informações da revista não merecem 

credibilidade, o meme categoriza Carminha (vilã da novela que mantinha relações 

extraconjugais com o concunhado, maltratava a filha mais nova e se fingia de caridosa e 

religiosa) é categorizada como “a distinta dama”. Ambos os memes envolvem um 

conjunto de informações semânticas, sociocognitivas, pragmáticas e contextuais para 

ironizar a denúncia feita por Veja. A seguir, mais alguns memes
46

: 

 

 

                                                 
46

 Disponíveis em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/10/site-ironiza-desespero-da-veja-

como-capas-fantasiosas-em-vespera-de-eleicao.html 
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Nesses memes são referenciados personagens de histórias infantis, de animações 

televisivas e de fatos históricos, a fim de se criar uma associação insólita, por via do 

humor, com as mesmas personagens citadas pela capa da Veja. No primeiro, o referente 

“PT”, introduzido de forma não ancorada, é predicado como aquele que financiou o 

envenenamento da maçã da Branca de Neve. No segundo, Dilma e Lula são 

ironicamente associados às especulações criadas sobre o desenho animado “Caverna do 

Dragão”, surgido de um jogo de RPG, sigla que denomina, em inglês, “Role-playing 

game” (jogo de interpretação de personagens). No terceiro, Lula e Dilma são 

relacionados ao assassinato do ex-presidente estadunidense John Kennedy, que faleceu 

em 1963. No trecho “Atirador estudou no Pronatec”, há dois referentes ancorados: 

“Atirador” que, por inferência, faz remissão a “assassinato”, e “Pronatec”, uma 

referência ao programa educacional criado por Dilma. 

Os três textos recorrem a processos referenciais cuja interpretação pretendida – 

gerar humor associando as personagens citadas por Veja a denúncias absurdas – 

depende dos conhecimentos de mundo dos interlocutores. Nos dois primeiros, o 

inverossímil é atingido pela associação de personagens do mundo político brasileiro a 

criações da ficção, que, como se sabe, não têm compromisso com a verdade dos fatos. 

No último, a assincronia cronológica entre o assassinato de Kennedy (1963) e a criação 

do Pronatec (2011) busca o seguinte efeito de sentido: argumentar que o fato noticiado 

por Veja não é sólido, não se respalda na realidade. Os memes conseguem, com essas 
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estratégias discursivas, categorizar a Veja como uma revista que mente, que manipula 

os fatos para ludibriar o leitor. Essa ideia é potencializada no seguinte meme
47

, que 

categoriza os leitores de Veja como “idiotas”: 

 

O meme retrata as personagens do filme comédia “Débi & Lóide”, construídas 

como pessoas que entram em apuros por possuírem uma ingenuidade fora do comum. 

Na tradução para a língua portuguesa, os referentes “Débi” e “Lóide” remetem por 

similaridade sonora e gráfica ao substantivo “debiloide”, que, segundo o dicionário 

Michaelis Online, designa, popularmente, “aquele que é chamado depreciativamente de 

débil mental”. Neste meme, ocorre então uma associação contextual, pragmática, 

semântica e sociodiscursiva entre o leitor de Veja e as personagens do referido filme, 

num processo referencial de remissão explícita materializada em linguagem não-verbal. 

Com isso, o meme categoriza o leitor de Veja como um “idiota”, como aquele 

sujeito ingênuo que acredita nas mentiras mais estapafúrdias. A capa da edição 2397 da 

revista Veja é apresentada no meme da forma como originalmente foi construída pela 

revista. As personagens Débi e Lóide leem a revista e riem do seu conteúdo. Na 

contracapa, folha final da revista, o meme apresenta uma suposta publicidade do creme 

dental “Colgate”, numa ironia à promessa de sorriso perfeito criada pelas campanhas 

publicitárias desse produto. Assim, o sorriso ingênuo das personagens do filme comédia 

e a ilusão de sorriso perfeito criada por campanhas publicitárias são associadas ao leitor 

de Veja, num processo de referenciação que pressupõe categorização (predicação 

atributiva) daqueles que leem e dão credibilidade ao conteúdo da revista Veja. A 

intenção é, sem sombra de dúvidas, desqualificar Veja e seus leitores. 

 

6. Considerações Finais 
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 http://luizfelipemuniz.blogspot.com.br/2014/10/outras-capas-possiveis-para-veja.html 
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As análises aqui construídas evidenciam que os memes podem ser considerados 

gêneros textuais emergentes, construídos de forma multimodal, com intertextualidade e 

intergenericidade, a fim de popularizar situações, expressando ponto de vista crítico 

acerca dos fatos e personagens neles referenciados. Para persuadir o leitor, esses textos 

recorrem ao humor, acionando processos referenciais diversos, sobretudo formas 

nominais predicativas, que categorizam os objetos-de-discurso textual e 

discursivamente construídos. 

Os memes aqui analisados, difundidos no Facebook durante a campanha 

presidencial de 2014, exemplificam que os processos referenciais auxiliam a construção 

desse ponto de vista, gerando humor, para desqualificar um texto fonte, aquele que 

originou os memes. A análise dos processos referenciais - uns explícitos em linguagem 

verbal, alguns aludidos por associações não-verbais, outros possibilitados por 

inferências e associações co(n)textuais - comprova que a (re)construção de objetos-de-

discurso representa importante atividade de construção do ponto de vista, tecendo 

relações coesivas (contextuais, pragmáticas, sociodiscursivas) entre referentes distintos, 

para sustentar um argumento e persuadir o interlocutor.  

 Nesse gênero de texto, o humor conduz a atividade de produção discursiva; 

talvez, por isso, a caricatura seja um efeito de sentido pretendido. Nos memes 

originados a partir da edição 2397 de Veja, o humor caricato, construído por processos 

referenciais diversos, põe em cena processos de reconstrução das coisas do mundo, 

comprovando a tese de Mondada (1994): a linguagem não representa especularmente 

fatos, fenômenos e informações, pois os sujeitos os reconstroem de acordo com as suas 

intenções comunicativas e com os desejos norteadores de seus projetos de dizer. 
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PROTOTIPIA E GRAMATICALIZAÇÃO DOS VERBOS VER E OLHAR: 

SOBRE O DINAMISMO E RIGIDEZ DA GRAMÁTICA 
 

Giselli Freitas Neves 
 
 

 

RESUMO:Este artigo assume como objetivo principal a demonstração do caráter 

inversamente proporcional entre o dinamismo do processo de gramaticalização e os 

efeitos de prototipia alcançados através do comportamento sintático-semântico-

discursivo dos verbos de percepção sensorial VER e OLHAR retirados dos dados do 

português falado do Estado do Ceará. O processo de gramaticalização tem como foco de 

discussão os estudos da mudança realizada no âmbito da atividade de categorização 

cognitiva em que o usuário define o comportamento dos verbos sem termos de sua 

corporeidade e reminiscência do protótipo, ou seja, quanto mais gramaticalizado 

(distante do “corpo”), menos prototípico e vice-versa. Este estudo se fundamenta na 

teoria dos protótipos (ROSCH, 1973; TAYLOR, 1992) e nas teorias acerca do 

fenômeno da gramaticalização. (HOPPER, 1991; HEINE, 1991; HOPPER & 

TRAUGOTT, 1993; GIVÓN, 2001; BYBEE, 2003). A aplicação teórica revelou-se 

pertinente no exercício de análise dos verbos comprovando que seus usos assumem, em 

diversos contextos discursivos, extensões metafóricas afastando-se de seus núcleos 

prototípicos e permitindo, desse modo, seus englobamentos em outras categorias, 

contudo, a noção de corporeidade ainda permanece implicada nos dois usos, tanto nos 

mais concretos (menos gramaticalizados) até nos mais abstratos (mais 

gramaticalizados). O protótipo, apesar da fluidez das categorias gramaticais, ainda se 

encontra presente, ainda que em sua forma rudimentar, nos usos mais gramaticalizados. 

Esta pesquisa de caráter descritivo contribui para evidenciar o caráter flexível e ao 

mesmo tempo rígido das categorias gramaticais bem como reitera a visão funcionalista 

da língua, considerada como um instrumento de comunicação, que, como tal, não pode 

ser analisada como um objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a 

pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que ajudam a determinar sua 

estrutura gramatical. (KENEDY, E; MARTELOTTA, M. E. T. 2003). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gramaticalização. Prototipia. Cognição corporificada. 
 
 
 
 1. Introdução 
 
 

A língua é um organismo dinâmico que desempenha determinadas funções na 

atividade comunicativa do indivíduo. No polo funcionalista, a língua é caracterizada 

como um instrumento de comunicação, que, como tal, não pode ser analisada como um 

objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a pressões oriundas das 

diferentes situações comunicativas, que ajudam a determinar sua estrutura gramatical 

(KENEDY; MARTELOTTA, 2003). 
 

Em outras palavras pode-se dizer que as línguas assumem suas formas devido 

às suas funções que desempenham na atividade comunicativa, funções estas que, por 
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sua vez, são definidas em detrimentos das escolhas significativas que o falante realiza 

dentro de um sistema (HALLIDAY, 1973). 
 

A gramática aqui é definida como um organismo sujeito às pressões do uso, mas 

que ainda reflete tanto a sua rigidez, visto que as formas gramaticais obedecem à 

estrutura do sistema, como sua dinamicidade, visto que as funções são atribuídas em 

virtude de nossa atividade categorizadora de nossa experiência corpórea e com o 

mundo. O processo de gramaticalização evidencia essa dinamicidade da língua à 

medida que se constitui, por excelência, como um processo de categorização que atribui 

aos itens lexicais novas categorias gramaticais organizadas segundo os mesmos 

princípios que orientam a estruturação das categorias conceptuais, apresentando assim, 

efeitos de prototipia, princípio aqui definido em termos de corporeidade. 
 

Partindo dessa assertiva funcional, a proposta desse trabalho é verificar como o 

corpo serve de referência para categorizar e construir significados no português falado 

no Ceará, especificamente através das ocorrências dos verbos de percepção ver e olhar 

em diversos contextos comunicativos. Dessa forma, acreditamos que nossa análise tanto 

fundamenta as teorias descritas a posteriori como sugere um diálogo entre os 

fenômenos estudados na instância funcionalista e cognitivista demonstrando que as 

reflexões acerca do fenômeno da linguagem não são dissociáveis, mas que podem 

estabelecer tanto abordagens tênues como discrepantes ao confrontarmos tais relações 

temáticas e teorias. 
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2. Gramaticalização 
 

A gramaticalização é considerada como um dos processos de mudança 

linguística mais comum nas línguas em geral. Tal processo revela o caráter dinâmico da 

língua preconizada nos preceitos funcionalistas, visto que o fenômeno revela a 

maleabilidade do sistema linguístico, pois nos usos que fazemos da língua, sabemos 

operar com novas funções para as formas já existentes e de novas formas para funções 

já existentes. No paradigma funcional, assim como a língua é uma competência 

comunicativa e que suas estruturas linguísticas são explicadas em termos de motivações 

externas, o termo gramática não poderia ter outro destino que não inserisse o discurso 

como componente que emoldura a gramática, assumida nessa perspectiva como um 

produto que construído no discurso, ou seja, a rigor não há gramática como um produto 

acabado, mas sim constante gramaticalização. Hopper (1987), por exemplo, entende a 

gramática das línguas como constituída de partes cujo estatuto vai sendo 

constantemente negociado na fala, não podendo em princípio ser separado das 

estratégias de construção do discurso. 
 

Esses preceitos trazem à tona a noção de “gramática emergente”. O termo 

gramática, por sua vez, passou a representar o conjunto de regularidades decorrentes das 

pressões cognitivas e, sobretudo, de pressões do uso. As pressões cognitivas constituem 

uma das causas de a gramática apresentar um aspecto mais regular, pois ela é também 

uma consequência do modo como os humanos interpretam o mundo e organizam 

mentalmente as informações decorrentes dessa interpretação. 

(MARTELOTTA;VOTRE;CEZARIO,1996). 
 

O processo de gramaticalização implica mudança semântica e um dos princípios 

que mais contribui para esse fato é a extensão metafórica (WILLET, 1988 apud 
 
FRAGOSO, 2003) em que o significado mais concreto de uma expressão é usado para 

descrever uma expressão mais abstrata. A unidirecionalidade desse processo poderia ser 

representada pelo esquema abaixo, proposto por Heine et al. (1991): 

 
 

PESSOA > OBJETO > ESPAÇO > TEMPO > PROCESSO > QUALIDADE 
 
 
 

Nesse processo, em que elementos menos gramaticais se tornam mais 

gramaticais, além da alteração semântica, podem ocorrer alterações fonológicas, um 
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item pode deixar de ser forma livre para se tronar forma presa ou, por fim, pode 

desaparecer do sistema. Com a repetição de uso, o item/construção tende a se fixar, 

tornando-se, assim, normal e regular na língua, isto é, gramaticalizada. 
 

Para Givón (1979), o esquema que representaria o processo de regularização do 

uso da língua, em uma perspectiva diacrônica, seria este: 

 
 

DISCURSO > SINTAXE > MORFOLOGIA > MORFOFONOLOGIA > ZERO 
 
 
 

O exemplo mais clássico, talvez, e que está de acordo com o princípio da 

unidirecionalidade, é o caso do verbo auxiliar haver que passou a morfema indicador de 

futuro, em que, em certo ponto evolucional da língua, uma construção como “hei de 

amar” tornou-se “amarei”. 
 

Grosso modo esse tipo de processo de mudança linguística ocorre quando um 

item lexical adquire caráter gramatical ou quando um item que já possui status se torna 

mais gramatical. Não se trata de uma teoria funcionalista, mas de um fenômeno que 

sempre esteve presente nas realizações linguísticas dos falantes, tal fenômeno serve para 

reiterar que o estudo da natureza funcional da língua e se faz indispensável para explicar 

a estrutura do sistema. Cabe esclarecer aqui o emprego que se faz de termos como 

unidade lexical e unidade gramatical que serve para diferenciar o conjunto de 

propriedades que identifica uma ou outra categoria para demonstrar que a língua não é 

portadora de categorias discretas, mas prototípicas. O estatuto lexical faz referência a 

dados do universo bio-psiquico-social, designando ações, estados, processos, entidades 

e qualidades, enquanto que o estatuto gramatical identifica categorias cujas 

propriedades se organizam em um contexto discursivo marcando estratégias interativas 

na codificação de noções como tempo, aspecto, modo, modalidade etc. Esse tipo 

especial de mudança obedece a estágios que são descritos a partir de linhas continuas 

que preveem um caminho unidirecional e gradual, assim, um item ou construção em 

gramaticalização pode percorrer a seguinte linha contínua: 

discurso>sintaxe>morfologia>morfofonêmica>zero (Givón,1979). Em consonância 

com tal processo postula Castilho (1997:31) que gramaticalização é: 
 

“.... o trajeto empreendido por um item lexical, ao longo do qual ele muda de 

categoria sintática (= recategorização), recebe propriedades funcionais na 

sentença, sofre alterações morfológicas, fonológicas e semânticas, deixa de 
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ser uma forma livre, estágio em que pode até mesmo desaparecer,  como 
 

conseqüência de uma cristalização extrema”. 
 

 

A gramaticalização se instaura no momento em que uma unidade linguística 

começa a adquirir formas gramaticais ou, se já possui estatuto gramatical, tem sua 

gramaticalidade ampliada. À medida que as propriedades de uma unidade linguística 

vão se alterando, ela vai se tornando membros de novas categorias, em razão de uma 

reanálise categorial, o que permite enquadrar uma mesma forma em categorias 

diferentes. 
 

Observamos que o processo de mudança na gramaticalização se realiza de forma 

gradual em todas as línguas naturais e toma como fator condicionante, o tempo, pois, 

Saussure afirma em seus postulados do CLP (1916) que tempo modifica todas as coisas 

e essa realidade não exclui a língua de tal processo. 

 
 
3. A Teoria dos protótipos 
 
 
 

A teoria dos protótipos desenvolvida por Rosch (1987,7) surgiu na tentativa de 

repensar a abordagem clássica sobre as categorizações, pois não se trata de pensarmos 

em um elemento que pertence ou não a uma categoria, mas sim, reconhecer, através de 

um protótipo, o núcleo que melhor representa a categoria em questão. Os demais 

elementos estariam mais ou menos à margem e seriam menos lembrados quando 

pensamos em determinada categoria. Contrariando a visão clássica, a Linguística 

Cognitiva inclui, então, o corpo como dimensão central nos processos humanos de 

categorização. A seguinte passagem resume o espírito geral da crítica de Rosch: 

 
 

 
“Primeiro, as categorias são definidas apenas pelas propriedades que todos os 
membros compartilham, então nenhum membro deveria ser melhor exemplo 
da categoria que outro. Segundo, se as categorias são definidas apenas por 
propriedades inerentes aos membros, então as categorias deveriam ser 
independentes das peculiaridades dos seres que categorizam: isto é, elas não 
deveriam envolver questões tais como neurofisiologia humana, mecanismo 
do corpo humano, capacidades humanas especificas para compreender, para 
formar imagens mentais, para aprender e recordar, para organizar as coisas 
aprendidas, e para comunicar eficientemente.” (apud Lakoff, 1987,7) 
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Nos termos de Roach (1978), Croft (2003) e Givón (1989), o protótipo seria 

então o membro mais representativo da categoria, mas com variáveis e com fronteiras 

difusas. Os membros centrais têm uma mistura de propriedades. Já os membros 

periféricos não têm algumas das propriedades dos membros centrais. Na categoria 
 
“pássaro”, por exemplo, há um membro central, com o pardal, e membros menos 

centrais como a avestruz e o pinguim. Dentre as propriedades que definem os pássaros 

prototípicos estão: eles têm penas, asas, duas pernas e podem voar. O pardal satisfaz 

todas essas propriedades, mas a avestruz e o pinguim não podem voar, por isso, são 

membros periféricos da categoria. 
 

A relevância da noção de protótipo reside, fundamentalmente, na flexibilidade, 

pois permite que membros de categorias gramaticais existentes adaptados ao contexto 

sócio-cognitivo assumam, num continuum processo de mudança, novos traços que lhes 

permitem figurar em outras categorias, pois como diz Marcuschi (2002), a produção de 

categorias é uma atividade sócio-cognitiva situada em contextos culturais específicos na 

tentativa de construir conhecimento. Por outro lado, o protótipo assegura a estabilidade, 

pois proporciona a interpretação de novas experiências (através dos protótipos 

existentes), sem que, para o efeito, seja necessária a criação de novas categorias ou a 

redefinição de categorias já existentes, e, assim, permite a continuidade da estrutura 

geral do sistema categorial. A prototipicidade existe porque é cognitivamente vantajosa, 

porque satisfaz estas duas tendências, aparentemente contraditórias, da cognição 

humana. Daí que as categorias linguísticas sejam tipicamente flexíveis e polissemicas e 

daí a continuidade e a mutabilidade dos significados das palavras no seu 

desenvolvimento histórico. 

 
 
4 Cognição corporificada 
 
 
 

Existe uma relação sistemática do pensamento com a experiência, sendo que a 

experiência humana mais básica se institui a partir do corpo – da natureza de suas 

interações tanto em seus ambientes físicos, quanto sócio-culturais. 
 

Parte das categorias humanas, notadamente abstratas, são construídas a partir de 

nossa capacidade de imaginação. Sendo assim, os processos figurativos como a 

metáfora e a metonímia são instrumentos essenciais do aparato cognitivo humano 

através do quais nosso sistema conceptual humano é estruturado. Segundo Lakoff & 

  



 

 

 1673 

Johnson (2002) a metáfora é principalmente um modo de conceber uma coisa em 

termos de outra”, enquanto a metonímia “permite-nos usar uma entidade para 

representar outra”. Embora a metáfora e a metonímia sejam processos de natureza 

diferente, ambas têm a função básica de propiciar a compreensão e representam um 

papel considerável na maneira como falamos, pensamos, agimos e conceptualizamos 

nossa experiência. Assim, as categorias seriam formadas na base dos modelos 

cognitivos estruturados imaginativamente por meio de um esquema imagético e 

projeções metafóricas. 

 
 

A noção de verticalidade, por exemplo, se caracteriza como um esquema 

imagético. Tal esquema emerge de nossa tendência em empregar uma orientação up-

down na escolha de estruturas significativas de nossa experiência. Em diversas 

atividades cotidianas, as pessoas experienciam e percebem a noção de verticalidade: 

observar uma árvore, o nível da água aumentando na banheira; ficar em pé; subir 

escadas; medir a altura das crianças etc. Assim, o esquema da verticalidade é uma 

estrutura abstrata dessas experiências, imagens e percepções. Isto quer dizer que, se 

fôssemos, por exemplo, esféricos ou tivéssemos o aparato visual de um gato, nossos 

conceitos e categorias poderiam ser outros. A noção de equilíbrio também é apreendida 

em termos de experiências corpóreas: Um bebê levanta, balança e cai no chão. Depois 

de várias tentativas, ele aprende a manter uma postura ereta e equilibrada. Depois de 

aprendida a noção, ela é estendida metaforicamente para outros domínios, em que 

sistemas corporais estão de algum modo envolvidos: estados psicológicos (uma 

personalidade equilibrada), julgamentos (uma opinião equilibrada), situações 

financeiras (um orçamento equilibrado), composições artíticas (uma orquestra 

equilibrada), relações de poder (um equilíbrio de poder), alimentação (dieta equilibrada) 

e vários outros. 
 

Para compreender melhor a extensão metafórica de sentido, verificaremos o 

comportamento sintático-semântico-pragmático de algumas ocorrências dos verbos de 

percepção ver e olhar no português brasileiro. 

 
 
4. Uma breve análise sincrônica dos verbos de percepção ver e olhar 
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a) Me vê uma laranja.  
 
 
 

Nesse caso, observa-se que o verbo ver adquire o sentido de “trazer algo”. 

Nesse contexto, o verbo passa a se comportar na seguinte construção: “X traz Z para 

Y”, diferentemente do comportamento que teria se estivesse sendo usado em termos de 

percepção física (X ver Y). Nota-se também que ao ser utilizado nesse contexto, o 

verbo também adquire um caráter de polidez em relação ao pedido ou solicitação feita 

ao interlocutor. Então, seria uma forma de uma ordem expressa de forma atenuada. 

Nesse caso o verbo ver assume a posição de verbo transitivo direto e indireto, uma vez 

que substitui o verbo “trazer”. 

 
 
b) Queria que você desse uma olhada no meu artigo  
 
 
 

Nesse exemplo, a construção com verbo suporte dar + SN (uma olhada) adquire 

um status mais cognitivo e menos perceptual, no sentido físico, uma vez que está sendo 

empregado com valor de “analisar”, “verificar”, “conferir” o artigo, o que demandaria 

do interlocutor um trabalho mental, intelectual. Embora esses valores afastem-se um 

pouco do sentido original do verbo, de percepção física, podemos notar que há ainda, 

nesse caso, uma relação com o corpo que se mantém no emprego desse verbo nesse 

contexto, já que trabalho mental, cognitivo, nos remete à mente e, portanto, ao cérebro, 

parte do corpo. 
 

O que facilita a compreensão dessa acepção pelos falantes é o fato desta se dá 

pela expressão “dar uma olhada em”, que já se tornou bastante recorrente na língua, e 

que traz o sentido de “análise”, “avaliação”, “verificação”, etc. 

 
 
c) Vou ver o que posso fazer por você  
 
 

Da mesma forma que o verbo olhar na frase anterior refere-se a um trabalho 

mental, intelectual, o mesmo acontece com o uso do verbo ver nesse contexto, em que o 

verbo assume o sentido de “pensar no seu caso”, “estudar a situação”, “analisar”. Todas 

essas acepções, e principalmente a primeira (pensar), apontam para uma atividade 

cognitiva, mental, que tem como referente à mente, logo, o cérebro. Vale notar, ainda, 

que tais acepções advêm não apenas do verbo ver em si, mas da perífrase “vou ver”, 
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que o falante já infere tal significado em situações como: 

― Professor, você poderia me solicitar um trabalho de recuperação?  
 

― Vou ver.  
 

Portanto, a ausência de complemento na perífrase deixa de ser necessária, uma 

vez que o interlocutor infere que só obterá uma resposta definitiva do professor, nesse 

caso, após uma “análise de sua situação” por este, ou seja, após uma “avaliação”. 
 
Portanto, nesse caso, há uma perda em valor argumental, uma vez que o objeto direto 

não é preenchido, nesse caso, embora esteja implícito, devido ao uso recorrente da 

expressão “vou ver o que posso fazer [...]”. 

 

d) Vê se pode (um negócio desses)?!  
 
 
 

Temos, neste exemplo, o verbo ver sendo utilizado como um marcador 

discursivo, à medida que este compõe, com os demais elemento, o significado da 

expressão. “Vê se pode” acabou se tornando uma expressão já consolidada no português 

cearense, um marcador discursivo utilizado em contextos de admiração em tom de 

desacordo, inconformação, de relutância, já que expressa uma ideia de “custar a 

acreditar ou aceitar algo”. Então, o falante não recupera o sentido do verbo em si 

mesmo na expressão, mas o sentido da expressão como um todo. 

 
 
e) Olha aqui, rapaz! Não estou de brincadeira.  
 
 

Nesse exemplo, podemos perceber que o verbo olhar, associado ao dêitico aqui, 

remete a um marcador discursivo, uma vez que olha aqui transmite uma ideia de 
 
“invocação”, ou advertência. O “olhar”, nesse caso, embora adquira um valor 

discursivo, está sendo utilizado, juntamente do advérbio aqui, como um elemento 

introdutório de um vocativo, nesse uso ainda se mantém resquícios de seu valor 

perceptual físico, uma vez que a intenção do falante ao usar o olha aqui é fazer com que 

seu interlocutor direcione sua atenção para algo, mesmo que esse algo não remeta a uma 

entidade física, como é o caso do exemplo, em que a atenção solicitada volta-se 

(movimento metafórico) para o que será dito pelo falante após a invocação, para o que 

será advertido, no caso. 
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5. Conclusão 
 
 
 

A aplicação teórica revelou-se pertinente no exercício de análise dos verbos 

comprovando que seus usos assumem, em diversos contextos discursivos, extensões 

metafóricas afastando-se de seus núcleos prototípicos e permitindo, desse modo, seus 

englobamentos em outras categorias, contudo, a noção de corporeidade ainda 

permanece implicada nos dois usos, tanto nos mais concretos (menos gramaticalizados) 

quanto nos mais abstratos (mais gramaticalizados). 
 

Em relação à categorização linguística, com base na teoria dos protótipos, 

quanto mais uma construção é metafórica e/ou abstrata, mais ela se afasta das 

propriedades que definem o protótipo de sua categoria e, já abstrata, começa a 

desempenhar funções gramaticais e/ou discursivas como fazem os verbos auxiliares, os 

marcadores discursivos. 
 

No entanto, apesar da existência de ocorrências mais gramaticalizadas com 

verbo olhar como no exemplo Olha aqui, rapaz! Não estou de brincadeira, e com o 

verbo ver em Vê se pode (um negócio desses)?! , o protótipo se faz presente em sua 

forma rudimentar, pois o falante aponta através da sentença certo referente abstrato que 

exige do interlocutor a capacidade de perceber não apenas com os olhos do corpo, mas 

mediante sua percepção mental, pois como argumentam Votre; Cezario; Martelotta 
 
(2004), “por transferência metafórica, ver deixou de ser apenas um veículo de percepção 

corporal e passou a ocorrer como processo de percepção mental”. 
 

Enfim, esse estudo descritivo tanto contribui para demonstrar a estreita relação 

existente entre os alicerces teóricos do Funcionalismo e da Linguística Cognitiva como 

pode contribuir para o ensino produtivo de língua portuguesa, já que analisa as 

categorias de forma dinâmica e fluida. 
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EXPLOSÃO NA VIBRANTE SIMPLES [r] DA LÍNGUA WAYAMPI 

 

 

Fabíola Baraúna 

 

 

RESUMO: Este estudo apresenta aspectos referentes à fonética da língua Wayampi, 

pertencente ao subgrupo VIII da família Tupí-Guaraní, tronco lingüístico Tupí 

(RODRIGUES, 1986). Os índios Wayampi habitam uma região delimitada pelos rios 

Oiapoque, Jari e Araguari, no Amapá. Os dados investigados para este trabalho 

originam-se deste grupo do Amapá. A análise da língua Wayampi realizou-se com foco 

em propriedades acústicas dos segmentos da língua. Neste estudo, pretende-se tratar de 

uma questão fonética específica: um aspecto de explosão na vibrante simples. Foi 

utilizada uma lista de palavras gravada com três falantes nativos no Oiapoque: Sr. Caubi 

Amazonas de Souza, Sr. Makaratu Wayampi e Sr. Seki Wayampi. Desta lista, constam 

aproximadamente 700 transcrições realizadas, referentes aos dois primeiros falantes 

acima mencionados. Deste modo, objetiva-se demonstrar a importância do estudo de 

específicas propriedades fonético-fonológicas da língua Wayampi, especificamente 

quanto ao traço de oclusão, com base no que ocorre na vibrante simples. Estudos deste 

teor configuram-se como de grande relevância diante da situação atual das línguas 

indígenas brasileiras, que cada vez mais correm risco de desaparecimento (MOORE, 

2006). 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Wayampi. Fonética. Línguas Indígenas. Análise acústica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país com grande diversidade linguística, possuindo cerca de 180 

línguas faladas em seu território (SEKI, 2000); em função disso há um vasto campo 

linguístico a ser explorado, principalmente porque a maioria dessas línguas encontra-se 

na Amazônia (RODRIGUES, 2005). Segundo Bizikóvá (2008), quando os europeus 

chegaram ao Brasil, o Tupi foi o grupo indígena que apresentou o maior contato com 

estes colonizadores. Nesta época, os povos tupis se situavam no norte e no sul do 

Amazonas, na costa leste atlântica e na bacia dos rios Paraná e Paraguai. 

Posteriormente, o grupo foi se espalhando em direção ao interior em decorrência das 

bandeiras exploradoras formadas pelos portugueses e jesuítas. Atualmente, os povos do 

tronco Tupi vivem, em sua maioria no noroeste do Brasil, nos estados Pará, Rondônia, 

Amazonas e Mato Grosso. A família linguística mais divulgada é Tupí-Guaraní, sendo 

que o maior número dos falantes pertence à língua Guarani (Bizikóvá, 2008). 
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A língua Wayampi, também conhecida como Barnaré, Guaiapi, Oyampi, 

Oyampik, Waiapi, Walãpi ou Wayapi, é uma língua pertencente à família Tupí-Guaraní, 

tronco linguístico Tupí (RODRIGUES, 1986). Historicamente, a língua Wayampi já 

consta como pertencente à esta família desde o trabalho de Rodrigues (1958). 

 Conforme classificação interna mais recente da família Tupí-Guaraní, 

Rodrigues (1986) incluiu o Wayampi dentro do ramo VIII, juntamente com 

Wayampípukú, Emérillon, Urubu-Ka’apór, Guajá, Anambé de Ehrenreich, Awré e 

Awrá e Takunhapé.Na revisão desse trabalho, Rodrigues e Cabral (2002) consideraram 

membro desse subconjunto também o Jo’é. Mello (2000) também inclui o Wayampi 

dentro do subgrupo VIII, entretanto, em sua análise houve algumas mudanças quanto à 

classificação das línguas amazônicas. No subgrupo VIII, estariam participando, além do 

Wayampi (do Jari e do Amapari), somente as línguas  o Emerillon e o Urubu-Kaapór.  

Os Wayampi ocupam regiões do Brasil e da Guiana Francesa, mais precisamente 

as cabeceiras e afluentes dos Rios Jari, Amapari e Oiapoque.  Os dados investigados 

neste projeto originam-se do grupo Wayampi do Amapá, mostrado no mapa abaixo. 

Figura 1: Mapa da localização do povo Wayampi. 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Socioambiental, 2013. 

 

O estudo utilizado como ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho 

com a língua Wayampi é a dissertação “O desenvolvimento histórico da língua 

Wayampi” (1984) de Cheryl Joyce S. Jensen, o qual descreve mudanças que ocorreram 

nesta língua com base em reconstruções fonológicas e morfológicas do Proto-Tupí-

Guaraní. Além deste, utilizamos também o estudo de Copin (2012), que desenvolveu 

sua tese de doutorado “Grammaire Wayampi” acerca da gramática Wayampi, 

apresentando anexos com breves discussões sobre a fonologia e a morfologia da língua. 

Tem-se ainda o estudo de Allen Jensen (1979-2008), “Comparação Preliminar das 
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línguas Emerillon e Oiampi no seu desenvolvimento do Proto-Tupi-Guarani”, “La 

Langue Wayãpi” de Grenand (1980) e o trabalho de Olson (1978) “Dicionário por 

tópicos nas línguas Oiampi (Wajampã)- Português”. 

 

2. INVENTÁRIO FONÉTICO E FONOLÓGICO DA LÍNGUA WAYAMPI 

Inicialmente, apresentaremos os inventários fonético e fonológico para as 

consoantes da língua Wayampi, dispondo do que é exposto nos estudos de Grenand 

(1980), Jensen (1984), Jensen (1979-2008) e Copin (2012) para língua Wayampi. 

Grenand (1980) apresenta em seu estudo 12 fonemas consonantais para a língua 

Wayampi (etnia residente na Guiana Francesa). No inventário consonantal proposto por 

Grenand (1980) constam os seguintes segmentos:  

Quadro 1. Inventário fonológico das consoantes proposto por Grenand(1980). 

 Bilabial Dental Palatal Velar Glotal 

Oclusiva /p/ /t/ /s/ /k/ /ɂ/ 

Nasal /m/ /n/ /n/=/ñ/ /ŋ/=/n
g
/  

Continue  /l/ /y/ /w/  

Fonte: Adaptado de Grenand,1980, p. 31. 

Prosseguindo com a análise do quadro das consoantes do Wayampi, temos o 

trabalho de Jensen (1984) que expõe o inventário de fonemas para esta língua 

dividindo-o conforme as respectivas regiões em que são faladas. A diferença existente 

no inventário consonantal entre o dialeto do Amapari e do Alto Jari seria que, enquanto 

o primeiro não apresenta o segmento /h/, mas apresenta o /β/, o segundo não apresenta o 

/β/ e apresenta o /h/. Assim, Jensen (1984) expõe o seguinte inventário fonológico: 

Quadro 2. Inventário fonológico das consoantes proposto por Jensen (1984). 

 Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusiva /p/ /t/  
/k/ 

/kʷ/ 
/ɂ/ 

Nasal 
/m/ /n/  /ŋ/ 

   /ŋʷ/ 
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Vibrante simples  /ɾ/    

Fricativa /(β)/ /s/   /(h)/ 

Aproximante /w/  /y/   

Fonte: Adaptado de Jensen, 1984, p. 9. 

Jensen (1984) não apresenta em sua análise pares mínimos para tais fonemas, 

afirmando que as fontes de dados do Wayampi utilizadas em seu estudo são referentes 

aos trabalhos de Gary Olson (1975 e 1978), RobertaOlson (1978) e ao vocabulário de 

Coudreu (1892). Deste modo, volta-se apenas para o propósito real de seu trabalho, que 

seria de demonstrar as mudanças existentes no desenvolvimento da língua. O inventário 

de consoantes proposto por esta autora para o Wayampi do Alto Jari também é utilizado 

por Allen Jensen (1979/2008). 

O estudo de Olson (1978), por tratar-se de um dicionário da língua Wayampi, 

não demonstra o inventário fonético e fonológico da língua, entretanto, com base em 

uma análise deste dicionário, foi possível constatar a presença das seguintes consoantes:  

Quadro 3. Inventário fonológico das consoantes conforme o dicionário de Olson (1978). 

 Bilabial Alveolar Palatal Velar 

Oclusiva     /p/      /t/  /k/ /g/ 

Nasal    /m/     /n/   

Vibrante simples      /r/   

Fricativa      /s/   

Aproximante    /w/  /j/  

Fonte: Adaptado de Olson, 1978. 

Por fim, Copin (2012) apresenta um inventário com treze segmentos 

consonantais, explicando os segmentos quanto à sua distribuição através de anexo em 

seu trabalho. A pesquisa deste autor pautou-se no dialeto presente na Guiana Francesa. 

Abaixo é possível constatar o quadro apresentado por Copin (2012). 

Quadro 4. Inventário fonológico das consoantes proposto por Copin (2012) 

Ponte de 

articulação/ modo 
Bilabial Alveolar Palatal Velar 

Velar 

labializada 
Glotal 
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de articulação 

Oclusiva     /p/      /t/  /k/ /kʷ/ /ɂ/ 

Nasal    /m/     /n/  /ŋ/   

Fricativa      /s/    /h/ 

Lateral      /l/     

Aproximante    /w/  /j/    

Fonte: Copin, 2012, p. 409. 

Percebe-se que todos os estudos apresentam as consoantes oclusivas surdas /p/, 

/t/ e /k/, as consoantes nasais /m/ e /n/ e a fricativa /s/ (apesar desta ser considerada 

oclusiva palatal no estudo de Grenand). Grenand e Copin colocam em seus inventários a 

lateral /l/, a qual não aparece em Jensen e Olson, o que se constata, em contraposição, é 

a presença da vibrante simple /ɾ/. No quadro fonológico de Jensen e Copin é possível 

verificar ainda a existência da velar labializada /k
w
/ e da fricativa /h/, que não aparecem 

nos outros estudos. O estudo de Olson apresenta a oclusiva velar /g/, esta pode aparecer 

como uma representação ortográfica da nasal, já que os outros três trabalhos apresentam 

a nasal velar /ŋ/. Grenand e Jensen apresentam, respectivamente, as velares /n
g
/e/ŋʷ/. 

Jensen expõe a fricativa /β/, no dialeto do Wayampi do Amapari, que não é atestada em 

nenhum dos outros estudos.  

Este estudo se fundamenta em um inventário fonêmico da língua Wayampi, 

dialeto do Amapari, composto por 12 fonemas, foneticamente realizados como 22 

fones, conforme apresentado no quadro fonético-fonológico abaixo, proposto por 

Baraúna (2013).  

Quadro 5. Inventário fonético e fonológico das consoantes do Wayampi 

 Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusiva 
/p/       /b/ 

[p][b][β][w] 

/t/  

[t] 
 

/k/ 

[k] 

/kʷ/ 

[kʷ] 

/Ɂ/ 

[Ɂ] 

Nasal             /m/             /n/  /ŋ/  
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       [m][m
p
]  [n][n

t
] [ŋ][ŋ

g
] 

Vibrante 

Simples 

           /ɾ/ 

[ɾ][ɾ
d
] 

   

Fricativa  
/s/ 

[s] 
  [h] 

Aproximantes  
     /j/        

[j][ʤ][ᴣ][ɲ] 

  

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 

 

As consoantes estão distribuídas em cinco pontos de articulação (bilabial, 

alveolar, palatal, velar e glotal) e cinco modos de articulação (oclusivo, nasal, vibrante 

simples, fricativo e aproximante): são seis oclusivas, três nasais, a vibrante simples, 

uma fricativas e uma aproximante. Quanto ao ponto de articulação são três bilabiais, 

quatro alveolares, uma palatal, três velares e uma glotal.  

É importante destacar algumas especificidades fonéticas que serão discutidas a 

seguir, tais como características de explosão em consoantes nasais e na vibrante 

simples, a laringalização da oclusiva glotal e o aparecimento da fricativa glotal [h] 

enquanto realização fonética, onde a presença ou ausência deste segmento não interfere 

na significação da palavra. Em nenhum dos estudos anteriores sobre a língua Wayampi 

foram discutidas questões de características acústicas, como é o caso da “explosão” na 

vibrante simples [r].  

3. MATERIAIS E MÉTODOS PARA ANÁLISE DA LÍNGUA WAYAMPI  

O material utilizado para análise da língua Wayampi foi disponibilizado pelo 

Arquivo de Línguas Indígenas
48

 presente no Laboratório de Fonética do Programa de 

Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará (PPGL/UFPA). Selecionou-

se o material a ser utilizado na análise experimental para a posterior compilação dos 

dados submetidos a análise acústica. Este processo está ocorreu através de sessões de 

                                                 
48

 Os dados são provenientes do projeto “Estruturas Fonéticas e Fonológicas de Línguas Indígenas”, que 

teve apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), juntamente 

com o projeto “Universais Fonéticos: Uma Investigação dos Sons de Sete Línguas Indígenas Brasileiras”, 

financiado pelo CNPq, e com o projeto “Padrões dos Sons de Línguas Indígenas Brasileiras” (PADRC – 

UFPA/CAPES), todos sob a coordenação da Dra. Gessiane Picanço 



 

 

 1684 

laboratório e a análise acústica ocorreu com o auxílio do programa praat 

(www.praat.org), para a verificação acústica da estrutura dos sons e dos espectrogramas, 

que mais facilmente explicitam o traço de explosão, dentre outros aspectos, como 

duração e intensidade de vogais e consoantes. 

Do acervo lingüístico disponibilizado pelo Arquivo de Línguas Indígenas, foram 

verificadas as palavras gravadas no Oiapoque, com a colaboração de Elissandra 

Barros
49

, referentes à língua Wayampi, que contaram com a contribuição de três falantes 

da língua: Caubi Amazonas de Souza, Makaratu Wayampi e Seki Wayampi. Foram 

analisadas as palavras gravadas com os dois primeiros falantes. A partir destas palavras 

realizou-se uma transcrição fonética detalhada, bem como análise acústica de vogais e 

das consoantes. Com base nesta análise constatou-se o traço de “explosão” na vibrante 

simples, que será evidenciado na próxima seção. 

4. A VIBRANTE SIMPLES [r] NA LÍNGUA WAYAMPI. 

Na língua Wayampi, a vibrante simples /ɾ/ é foneticamente realizada como [ɾ] ou 

como [ɾ
d
] em sílabas que estão nas posições medial ou final das palavras.  O /ɾ/ constitui 

sempre o ataque da sílaba. A vibrante simples apresenta certa peculiaridade, pois, com 

base na análise dos espectrogramas (ver mais adiante nesta seção), é possível identificar 

um traço acústico de explosão que é, na realidade, característico de consoantes 

oclusivas, o que será representado neste estudo como [ɾ
d
], para verificar a ocorrência 

deste traço tem-se após os exemplos dois espectrogramas. Exemplo do /ɾ/ em sílabas 

nas posições medial e final da palavra: 

(1) Vibrante simples em ataque de sílaba inicial, medial e final. 

a) /eɾɔba/   [ɛ.ɾɔ.ˈbah]   ‘bochecha’ 

/aɾesi/   [a.ɾ ͩ e.ˈsi]~[a.ɾe.ˈsi]  ‘arroz’ 

 

b) /epiɾɔ/   [e.pi.ˈɾɔh]   ‘descascar’ 

/iɾͻh/   [i.ʹɾ
d
ͻh] ~[i.ʹɾͻh]  ‘azedo’ 

Há apenas dois casos de /ɾ/ na posição inicial, nestes casos as palavras possuem 

conteúdo semântico parecido, as palavras são: 

a) /ɾapaɾã/  [ɾa.pa.ɾã]   ‘arco’ 

/ɾapaɾɨ/̃   [ɾa.ˈpa.ɾɨ]̃~[ɾ
d
a.ˈpa.ɾɨ]̃  ‘flecha’ 

                                                 
49

 Professora da Universidade Federal do Amapá 
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A vibrante simples /ɾ/ ocorre frequentemente entre vogais orais, como é possível 

notar nos exemplos em (1), constatando-se alguns casos entre vogais nasais, e poucos 

em que é seguida por vogais nasais, sendo que nunca é antecedida por vogal nasal e 

seguida por oral. Estes casos são mostrados em (34): temos em (a) exemplos da vibrante 

simples entre vogais nasais, e em (b) a vibrante simples sucedida por vogal nasal. 

(2) Vibrante simples entre vogais nasais ou apenas sucedida por vogais nasais. 

a) /ejãmõɾĩ/ [e.ɲã.m
p
õ.ˈɾĩh]   ‘afogar’ 

/ẽɾãj/̃  [ẽ.ˈɾә̃j]̃    ‘dente’ 

/mõɾĩõ/  [mõ.ɾĩ.ˈõ]~[m
p
õ.ɾĩ.ˈõ]  ‘dois’ 

 

b) /ɨɾɨβ̃ẽsĩɂĩ/  [ɨ.ɾ
d
ɨ.̃βẽ.sĩ.ɂĩh]   ‘barata’ 

/pɔɾẽŋ
g
eta/  [pɔ.ɾẽ.ŋ

g
e.ˈtah]  ’falar’ 

/eɂuɾãɂĩ/  [e.ɂu.ɾã.ˈɂĩ]   ’experimentar’ 

 

Com relação à vibrante simples, o traço de explosão encontrado na língua 

Wayampi pode ser evidenciado também por meio dos espectrogramas a seguir, onde é 

nítido o traço que caracteriza a explosão ao final da realização da consoante. 

Figura 1. Realização de [ɾ
d
] na palavra /aɾesi/ “arroz” 

       [a              ɾ  ͩ        e]      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Baraúna, 2013. 
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Figura 2. Realização de [ɾ
d
] na palavra /iɾͻ/ ‘azedo’. 

           [i     ɾ
d                     

ͻ]    

 

 

 

Fonte: Baraúna, 2013 

 

na palavra /aɾɨbo/ “dia” Figura 3. Realização de [ɾ
d
] 

                                                    [a             ɾ
d                

ɨ] 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baraúna, 2013. 

 

 

 

Este traço acústico foi atestado também na língua Karitiana por Storto e Demolin 

(2012). Os autores explicitam que a explosão é introduzida entre dois sons nasais para 
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melhorar a fronteira entre a consoante nasal e a vogal nasal, o fato é decorrente do 

aumento na pressão na cavidade oral, criando, assim, uma explosão. O estudo aqui 

realizada já atestou que este traço acústico de explosão, comum as consoantes oclusivas, 

ocorre também nas consoantes nasais da língua Wayampi, necessitando para as análises 

posteriores de uma verificação acerca das implicações fonológicas que podem ser 

decorrentes do traço de explosão na vibrante simples. 

5. CONCUSÃO 

A análise realizada com a língua Wayampi por meio das transcrições das 

palavras gravadas com os falantes nativos da língua, Sr. Caubi Amazonas de Souza e Sr. 

permitiu-nos constatar a presença de sete fonemas vocálicos /i/, /ɨ /, /u/, /e/, /o/, /ɔ/, /a/ e 

doze fonemas consonantais /p/,/b/, /t/, /k/, /kʷ/, /Ɂ/, /m/, /n/, /ŋ/, /ɾ/, /s/, /j/ na língua 

Wayampi. 

 Destaca-se, na língua Wayampi, o traço acústico de explosão na vibrante 

simples, e que também pode ser atestado nas consoantes nasais. O estudo de Storto e 

Demolin (2012) demonstram semelhante situação no que se refere à língua Kariatiana. 

É, ainda, necessário que se identifique a quais possíveis implicações fonéticas ou 

fonológicas esta característica acústica pode estar relacionada. 

Este estudo configura um importante avanço nas pesquisas desenvolvidas com 

línguas indígenas, especificamente com a língua Wayampi e suas peculiaridades, na 

medida em que contribui para a documentação das línguas indígenas brasileiras e 

compreensão da estrutura destas, bem como de suas implicações fonéticas e 

fonológicas.  
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A CARACTERIZAÇÃO DO VINE COMO RECURSO MULTIMODAL NA 

INTERNET: SURGE UM NOVO GÊNERO TEXTUAL 

 

 

Gerlylson Rubens dos Santos SILVA 

 

 

RESUMO:As múltiplas possibilidades que os ambientes virtuais têm proporcionado para o internauta 

caminham alinhadas à aparição de novas práticas textuais manifestas no âmbito digital. Com o passar do 

tempo, novos gêneros discursivos são socialmente (re) construídos a fim de suprir necessidades, seja 

através de incremento a modelos passados, seja pelo surgimento de novos gêneros (ARAÚJO, 2009). 

Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo exercer reflexões acerca da aparição de um novo 

fenômeno multimodal de textos encontrados no ambiente digital online: os Vines. Trata-se de vídeos 

curtos com duração de segundos que, sinteticamente, expõem fatos do cotidiano, geralmente se valendo 

de efeitos de humor e apresentando elementos peculiares à sequência narrativa dos textos. A análise visa 

tecer comentários acerca da caracterização social dos Vines, como gênero textual, levando em 

consideração as instâncias descritivas dos elementos constituintes de gênero dados por Bakhtin (1997): 

conteúdo temático, estilo e construção composicional. Assim, realizou-se uma reflexão com base nessas 

três camadas, verificando a existência de aspectos comprovativos que alinham o objeto estudado à 

caracterização de gênero. Os resultados demonstram uma arquitetura fidedigna da visão de Vines como 

manifestações de linguagem pertencentes a um gênero discursivo autônomo, possuidor de características 

e funções sociais específicas, articuladas dentro de uma comunidade discursiva que lhe é própria. A 

concretização do surgimento de mais um gênero no âmbito digital nos leva à reflexão da agilidade que o 

advento da tecnologia traz para a língua, tornando-a mais dinâmica e demandando maiores competências 

dos sujeitos potencializados ao uso. 

PALAVRAS-CHAVE: Vines. Gêneros textuais. Caracterização de gênero.  

 

1. Introdução 

Com o advento da popularização da Rede Mundial de Computadores e das 

múltiplas ferramentas tecnológicas que o fenômeno da Globalização trouxe para a atual 

sociedade, novas práticas de leituras e escrita ingressaram no mundo daqueles que 

mantêm contato com a evolução desses recursos que pretendem facilitar a articulação 

comunicativa do homem. Para ter-se ideia, 2000 foi o ano em que a internet se 

popularizou no Brasil e, entre 2012 e 2013, mais da metade da população brasileira já 

possuía acesso à internet e 75,5% tinha posse de aparelhos celulares, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Junto à facilidade de acesso aos 

recursos de comunicação e informação, novas manifestações de leitura e escrita surgem 

e se desenvolvem ao longo do tempo, impulsionando a criação de novos gêneros 

textuais, em ambiente digital, materializados pela recorrência de traços de materialidade 
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linguística, bem como pelos aspectos sociocognitivos que orbitam o gênero (BHATIA, 

1993; MARCUSCHI, 2000). 

Tendo em vista a ideia de que todo texto está inserido dentro de um esquema 

maior formado por gêneros textuais, o exercício da leitura e da escrita demanda uma 

série de atividades que, por meio desses gêneros, facilitam a compreensão exitosa 

através de estratégias, como a ativação de conhecimento prévio, estruturação do 

material linguístico e não-linguístico, e articulação dos processos sociocognitivos 

construídos durante as realizações textuais do leitor/escritor em sua vivência. 

(ARAUJO, 2011). Com o avanço da tecnologia e da expansão ideológica que prega a 

democratização do seu acesso, textos, que antes eram reconhecidos somente em meio 

impresso, passaram a habitar territórios digitais cada vez mais amplos, ganhando 

nuances inovadores que, muitas vezes, perpassam as categorizações genéricas mais 

tradicionais e se apossam de outras manifestações categóricas de textos. 

Inseridas em ambientes eletrônicos, as possibilidades de montagens textuais em 

diversas semioses são alavancadas e surgem, assim, gêneros multimodais que integram 

a materialidade linguística aos recursos sonoros e imagéticos, impulsionando o caráter 

atrativo das versões textuais. Esses gêneros digitais são considerados emergentes, tendo 

em vista sua assimilação inicial em ambientes externos ao contexto computacional. 

Chats, blogs e scraps do Orkut, por exemplo, inicialmente considerados gêneros 

relacionados diretamente a textos que circulavam tão somente em meio impresso, 

passam a ser vistos sob um prisma que lhes reflete um potencial independente de gênero 

por apresentar uma realidade enunciativa que ultrapassa as características estruturantes, 

mas atinge aspectos, como o propósito comunicativo, a comunidade discursiva, em que 

o texto se manifesta, e elementos sociocognitivos que acionam esquemas de 

identificação do gênero.  

É nesse contexto que reconhecemos nosso objeto de estudo como uma nova 

manifestação multimodal de textos inserida dentro do universo digital: o Vine. Trata-se 

de uma inovadora maneira de narrar fatos que perpassam o cotidiano da sociedade 

através de vídeos que carregam uma curta duração de segundos. O Vine foi criado, 

primeiramente, em formato de aplicativo para telefones celulares, mas, com tempo, 

passou a ser produzido e compartilhado de diferentes maneiras em diferentes redes 

sociais e ambientes digitais. Nesse sentido, é interessante salientar que conjecturamos 
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uma independência da produção dos Vines, desde sua criação como aplicativo 

direcionado aos smartphones, para o surgimento de uma nova formação textual com 

características próprias que, pelas nossas hipóteses, chegaria à formulação de um novo 

gênero.  

Dessa forma, o presente artigo pretende exercer reflexões acerca da aparição de 

um novo fenômeno multimodal de textos encontrados no ambiente digital online, bem 

como propor sua caracterização como um gênero, demonstrando sua recorrência 

estrutural, no que tange a sua materialidade linguística e não-linguística, e ao seu 

aspecto de reconhecimento sociocognitivo. Para a realização desse estudo, foi coletado 

um corpus de 75 (setenta e cinco) produções de Vines, sendo 25 (vinte e cinco) para 

cada rede social, a saber: Facebook, Twitter e Instagran. Dentro de cada rede social, 

foram selecionados os perfis brasileiros especializados em Vines que apresentaram um 

maior número de usuários ativos: Vines (Facebook), Best Vines Brasil (Twitter) e 

Oficial Vines Brasil (Instagran). Nossas considerações estão pautadas nas reflexões 

oferecidas por Bakhtin (1997), ao considerarmos os gêneros textuais como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”; e Marcuschi (2000) ao entendermos que “[...] 

quando dominamos um gênero textual não dominamos uma forma linguística e sim uma 

forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares”.  

 

2. Os gêneros digitais e suas peculiaridades  

Reconhecidos por Bakhtin (1997) como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”, os gêneros textuais transpassam a idealização de tipificações 

classificatórias que levam em consideração somente os aspectos estruturais dos textos. 

Rodrigues (2005) reforça que não seria a forma que define fórmula de um gênero, mas a 

situação social de interação que é o fator preponderante para a caracterização de um 

gênero discursivo. Nesse sentido, o gênero se configura em um complexo de relativa 

estabilidade que possui uma localização em espaço e tempo definidos, com eixos 

temáticos e axiológicos garantidos e uma concepção de autor e interlocutor pré-definida 

nos eventos de produção linguística (RODRIGUES, 2005).  
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 Como a atividade humana não está estagnada no tempo, o exercício de interação 

linguística entre os interlocutores se desenvolve, demandando novas posturas dos 

participantes das diversas esferas sociais, e impulsiona a evolução da variedade de 

gêneros da sociedade. Gêneros já existentes se “complexificam” e aderem novos 

nuances, enquanto novos gêneros surgem em diferentes ambientes para a garantia dos 

suprimentos das necessidades sociais.    

É nesse contexto que diversos gêneros digitais entram no cenário do avanço 

tecnológico do universo virtual. Muitos deles se iniciam na web como reconfigurações 

de manifestações textuais existentes no meio não-virtual e, com o passar do tempo, 

conquistam sua autonomia por congregar um conjunto de aspectos sócio-históricos 

dentro de suas situações enunciativas, o que lhes garante o status de gênero autônomo. 

Como exemplos, podemos citar os scraps do Orkut (ARAÚJO, NETO, 2009) e o e-mail 

(PAIVA, 2005) que, apesar de questionamentos quanto à dúvida de considerá-los 

gêneros ou suportes, são vistos por muitos estudiosos da linguagem como gêneros 

digitais emergentes.  

É interessante a adoção desse posicionamento para a caracterização de um novo 

gênero, tendo em vista sua ampla visão que abarca os aspectos sócio-históricos e 

cognitivos da comunidade discursiva. Por muito, os estudos sobre genericidade se 

preocuparam em análises com vistas somente nos elementos de tema, composição e 

estilo (BAKHTIN, 1997). Entretanto, como enfatiza Rojo (2005), através de uma leitura 

mais detalhada, pode-se visualizar elementos mais abrangentes que não foram 

descartados pelo autor, mas apenas desfocados por algum período dos estudos sobre 

gêneros. Nesse caso, a esfera comunicativa, o cronotopos, os participantes, a vontade 

enunciativa e a modalidade de linguagem são, também, aspectos primordiais para a 

análise de gêneros do discurso (ROJO, 2005), principalmente no que diz respeito à 

apropriação dos estudos sobre as novas manifestações textuais advindas do escopo 

digital. Araújo e Neto (2009) contribuem com a discussão ao salientar que os gêneros 

são identificados pelos integrantes de uma determinada comunidade que 

partilham da mesma língua/cultura, ou seja, é como se os usuários tivessem 

modelos cognitivos que permitissem o reconhecimento de um determinado 

gênero em uma dada situação comunicativa. (ARAÚJO, NETO, 2009, p. 40 e 

41).  

 Nesse sentido, a caracterização dos Vines que pretendemos realizar reside na 

concepção de demonstrar a regularidade sociodiscursiva que essa manifestação 
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multimodal vem apresentando ao longo de sua história. Mais do que a estabilidade 

verificada pelo caráter narrativo e composicional de sua estrutura, percebemos a 

existência de propósitos comunicativos universais aos Vines, bem como uma 

articulação linguística específica à comunidade discursiva e a construção conceptiva dos 

destinatários potencializados pelo gênero. 

 

3. O que são Vines? 

Os Vines são vídeos produzidos para durar uma fração de segundos e habitar, 

sobretudo, as principais redes sociais da atualidade, propiciando aos seus usuários a 

oportunidade de narrar fatos sociais de forma rápida e instantânea. Inicialmente, os 

Vines foram criados como produto de um aplicativo para telefones celulares chamado 

Vine, em 2012. Entretanto, com a popularidade alcançada, em pouco tempo, a maneira 

de formulação dos vídeos ultrapassou as restrições impostas pelo aplicativo, para se 

configurar em uma produção autônoma e reconhecida de forma independente pelos 

navegadores da internet. É relevante salientar que, para esse artigo, deve-se diferenciar 

o gênero, que conjecturamos existir, do aplicativo eletrônico para celulares, pois ambos 

possuem a mesma nomenclatura, já que, devido ao sucesso do próprio aplicativo, os 

Vines, à medida que foram ganhando autonomia, passaram a carregar o mesmo nome 

enquanto criação inventiva.  

Criado no ano de 2012 para funcionar em celulares, o aplicativo Vine foi 

ganhando espaço, principalmente, no universo virtual dos mais jovens, conquistando o 

status de aplicativo mais baixado em abril de 2013 pela App Store. Toda essa rápida 

popularização se deveu ao fato dessas produções possuírem o caráter sintético de narrar 

fatos que, se realizadas através de outros gêneros, demandariam uma quantidade maior 

de tempo e espaço para formulação.  Os vídeos eram circunscritos em uma fatia de 

tempo de, no máximo, 6 (seis) segundos e seus usuários deveriam publicar múltiplas 

situações sociais nesse curto período. Entretanto, com o rompimento dos limites 

estabelecidos pelo aplicativo, as produções passaram a ser gravadas em diferentes 

aplicativos ou em simples câmeras digitais, sendo possível, hoje, encontrar Vines em 

diferentes faixas de tempo, mas que não deixaram de conservar sua peculiaridade de 

duração em segundos. 
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Sabemos que as inter-relações estabelecidas dentro do âmbito digital buscam 

uma maior velocidade das informações, requerendo dos seus participantes a habilidade 

prática de produção de respostas imediatas. Quanto mais ágil e prática a comunicação 

na internet se articula, mais se aproximará da velocidade encontrada, por exemplo, em 

atividades pertencentes ao mundo não-virtual. O exercício comunicativo em ambientes 

digitais exige agilidade dos seus usuários que desejam revelar suas opiniões e sensações 

sobre o mundo. (XAVIER, 2006). É nesse contexto que os Vines crescem e se 

ramificam, visto que os usuários passam a abordar temáticas corriqueiras representadas 

e compartilhadas, no cotidiano de muitos, em curtas produções multimodais.  

Para Barreto (2014), os Vines entraram no mundo da cibercultura (LÉVY, 1999) 

como um intento de narrar e explicar os fatos que perpassam o dia a dia das pessoas sob 

o ponto de vista daqueles que mais fazem uso desse gênero: os mais jovens (na maioria 

das vezes). É através desses pequenos projetos que os usuários narram suas relações 

com o outro e expressam sentimentos compartilhados por grande parte da comunidade 

discursiva a que pertencem. Assim, personagens como familiares, amigos, professores e 

diretores escolares são frequentemente acionados para compor as narrativas em 

ambientes escolares, faculdades, baladas, shoppings e residências domiciliares.  

Como pequenas crônicas digitais, os usuários que narram histórias do cotidiano 

dão ao seu texto um teor diferenciado, gerando interesse no interlocutor. Para isso, a 

maioria dos Vines se utiliza de efeitos cômicos, hiperbólicos, satíricos ou emotivos na 

composição de suas narrativas. Barreto (2014), ainda, lança o questionamento sobre a 

alta produtividade dos Vines nas páginas da web. Seriam os Vines reflexos de uma 

sociedade cada vez mais superficial ou imediatista que sente uma ampla necessidade de 

se expor? Ou poderíamos encontrar, em seus conteúdos, elementos que revelassem um 

olhar mais aprofundado de seus produtores sobre aspectos corriqueiros que atravessam 

o estilo de vida do atual século, mas que, para muitos, passam despercebidos? Através 

da caracterização desse gênero, abordaremos a complexidade que essas novas 

manifestações digitais trazem para a comunidade discursiva a que pertencem.  

 

4. Os Vines como gêneros digitais emergentes 
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Como mencionado anteriormente, foram analisadas 75 (setenta e cinco) 

produções de Vines publicadas em três grandes redes sociais do Brasil. Os perfis 

especializados na divulgação dos Vines selecionam os que possuem um caráter mais 

atrativo para seus usuários, bem como levam em consideração sua qualidade de áudio e 

vídeo.  O primeiro ponto que salientaremos, antes de adentrarmos em questões mais 

específicas de caracterização, diz respeito à diferenciação do aplicativo Vine e do 

gênero Vine, que se insere em nossa hipótese de gênero digital emergente.  

 O primeiro argumento que expomos para expressar esse verdadeiro rompimento 

do aplicativo com o produto multimodal Vine seria a autonomia alcançada pelos curtos 

vídeos. Hoje, não necessariamente, um Vine deve estar inserido ou compartilhado pelo 

aplicativo Vine para se tornar um Vine, como manifestação narrativa. Pode parecer um 

pouco estanho inicialmente, mas a atual comunidade discursiva, que interage com esse 

universo, reconhece um Vine, mesmo que publicado em redes sociais como Instagran, 

Google Plus ou ferramentas de chats que são totalmente desvinculadas do aplicativo 

original Vine. Nesse sentido, conjecturamos que esse reconhecimento construído de 

maneira sociocognitiva pela comunidade discursiva alavanca nossa hipótese de que os 

Vines ganharam espaço independente de um suporte único.  

O fator tempo também se configura em um argumento para a comprovação da 

autonomia dos Vines. Enquanto o aplicativo circunscreve os limites dos vídeos para a 

apenas 6 (seis) segundos de duração, vídeos produzidos por diferentes equipamentos 

eletrônicos que superam essa fixação, também, são considerados Vines pela 

comunidade discursiva. A principal prova disso estaria nas múltiplas publicações de 

curtas narrativas em formato de vídeos que superam os segundos estabelecidos pelo 

aplicativo. Entretanto, como garantia de conservar a estabilidade característica dos 

Vines, as produções são estruturadas para durar segundos sem que se comprometa a 

peculiaridade que popularizou o gênero como tal: as narrações cotidianas em espaços 

curtos de tempo. Dessa forma, acreditamos haver demonstrado que, apesar da 

proveniência de um aplicativo que suportou as primeiras manifestações dos Vines, 

realmente existe um rompimento com as fronteiras pré-definidas pelo aplicativo, 

ocasionando a autonomia do gênero que, em nossas hipóteses, tornou-se um gênero 

digital emergente.  
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Para realizar nossas considerações sobre a caracterização do gênero digital Vine, 

traremos a tona o quadro apresentado por Rojo (2005) que articula uma síntese de 

relações entre os elementos da situação de comunicação, as práticas de linguagem e os 

gêneros do discurso. Vejamos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - de relações entre os elementos da situação de comunicação, as práticas de linguagem e 

os gêneros do discurso (ROJO, 2005). 

Julgamos relevante iniciar nossos apontamentos, privilegiando os aspectos 

sócio-históricos da situação de comunicação em que os Vines estão inseridos. Esses 

recursos multimodais se encontram em um domínio discursivo digital e são salientados 

em redes sociais de compartilhamento pessoal. Embora grande quantidade dos Vines 

sejam produzidos e idealizados pelos e para os adolescentes, é possível encontrar 

adultos que mantêm interação direta com os conteúdos dos Vines. Seus produtores são 

conhecidos no meio digital como Viners e muitos deles possuem páginas autônomas 

com a finalidade de divulgar suas produções e tornar-se um Viner conhecido na 

comunidade discursiva a qual os Vines se inserem. Os interlocutores dos Vines 

pertencem a um círculo que, relativamente, compartilham sentimentos e emoções e 

possuem um sentimento de pertença nas atividades que são narradas.  

Localizados em um ambiente digital em que a circulação de informações 

funciona de maneira rápida e fugaz, os Vines possuem o propósito universal de narrar 

fatos sociais que perpassam o cotidiano de determinadas esferas sociais. Seja para gerar 

humor, para noticiar um fato ou contar histórias de amor, adolescentes e adultos 

encontraram, nesse recurso multimodal, uma possibilidade de contar o mundo sob o 

ponto de vista pessoal com nuances subjetivos, mas com capacidade de alcançar um 
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público de grande proporção que partilha das mesmas ideias representadas. É muito 

provável que o Vine tenha cativado o público jovem por incentivar o suprimento da 

necessidade humana de contar histórias e ser ouvido pelos demais. O usuário passa a ser 

o narrador ideal do seu próprio tempo e espaço e insere personagens que cercam seu 

cotidiano social, aproximando o público do seu texto por articular, confortavelmente, o 

arranjo linguístico e não-linguístico em sua composição (BARRETO, 2014). 

Das 75 (setenta e cinco) amostras que compunham nosso corpus de estudo, 68 

(sessenta e oito) podem ser classificadas como Vines humorísticos, 6 (seis) como curtas 

exibições de notícias e uma como narração de relacionamento amoroso. Isso nos faz 

refletir que existe uma grande tendência na divulgação de Vines como recursos 

narrativos cômicos, o que é possível que alguns de seus usuários acreditem que o valor 

humorístico seja indispensável aos Vines e esteja presente em todas suas manifestações, 

o que não é verídico.  

Feitas as considerações sobre as relações sociais, institucionais e interpessoais 

dos Vines, passaremos a analisá-los sob o prisma das três dimensões essenciais e 

indissociáveis aos gêneros discursivos: tema, composição e estilo (BACKTIN, 1997).   

Os temas são tidos como conteúdos ideologicamente conformados. Mais do que 

a gama de assuntos e sentidos expressos pelos gêneros, os temas se relacionam com a 

finalidade discursiva e orientam o direcionamento dos significados estabelecidos entre 

os participantes da interação. No caso dos Vines, os temas do cotidiano são os que 

embasam sua existência. A comunidade discursiva dos adolescentes possuidores de 

perfis em redes sociais, por exemplo, compartilham experiências de mundo que 

“tematizam” objetos universais para esse tipo de público. Isso faz com que os 

interlocutores se engajem na relação com o gênero e, a partir daí, articulem o sentido, 

alcançando o propósito comunicativo do texto. Assuntos como a convivência escolar, 

conversas com familiares, ordenações dadas pelos pais, interações em mesas de bar ou 

na balada são alguns exemplos de temas frequentes materializados nessas produções. 

A dimensão composicional dos gêneros se refere ao modo como os estratos 

sociais organizam os enunciados, ou seja, trata-se dos elementos estruturantes 

compartilhados por textos que pertencem ao mesmo gênero. Dentro das possibilidades 

recorrentes dos Vines, os vídeos são realizados em um curto espaço de tempo 

(durabilidade de segundos) em que rápidas cenas do cotidiano são apresentadas. Os 
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elementos comuns às narrativas também estão presentes, como a identificação dos 

ambientes, dos personagens e do contexto em que as falas são dispostas. Não se torna 

obrigatória a presença de turnos de fala nessas produções. Entretanto, sua aparição é 

muito frequente. Em 93% da amostra utilizada para esse estudo, tivemos a oportunidade 

de observar que apenas um personagem (o Viner) atualizava falas de diferentes 

personagens em uma mesma produção. Roupas, objetos e até mesmo simples toalhas 

colocadas sobre a cabeça são suficientes para a demonstração dos câmbios com relação 

aos personagens. 

O último aspecto da tríade bakhtiniana das dimensões do gênero é o estilo. Este 

se relaciona com o uso de recursos lexicais, gramaticais e fraseológicos da língua que 

são recorrentes em determinados gêneros. Trata-se de marcas linguísticas vistas como 

traços pertencentes aos enunciados do locutor e característicos da composição do 

gênero. No âmbito da comunidade discursiva em que os usuários de redes sociais se 

encontram, normalmente, pequenas legendas acompanham os Vines, a fim de abrir as 

expectativas do interlocutor. Termos como “quando” ou “daí” são frequentemente 

utilizados para apresentar inicialmente o conteúdo dos Vines. É relevante ressaltar que 

essas legendas são estruturadas de forma que lancem um sentimento de incompletude 

no leitor, para que este possa encerrar o sentido da composição frasal assistindo o Vine. 

Nos vídeos, marcas linguísticas de informalidade se encontram em quase todas as 

produções, pois, como já pontuado, situações corriqueiras do dia a dia são os eixos das 

representações. Para a realização dos nuances subjetivos, elementos hiperbólicos, 

metáforas e ironias são frequentes na composição das falas dos personagens, 

principalmente quando o Vine busca a concretização cômica da narrativa.  

Através de critérios oferecidos por Bakhtin (1997) e pelas contribuições 

compartilhadas por Rodrigues (2012), Rojo (2012) e Araújo e Neto (2009), estamos 

cônscios de que os Vines se tornaram autônomos quanto ao seu suporte originador, 

podendo ser considerados como gêneros discursivos pertencentes ao âmbito digital e 

possuidores do caráter emergente.  

 

5. Considerações finais 
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Nesse sentido, nossas reflexões demonstram uma arquitetura fidedigna da visão 

de Vines como manifestações de linguagem pertencentes a um gênero discursivo 

autônomo, possuidor de características e funções sociais específicas, articuladas dentro 

de uma comunidade discursiva que lhe é própria. A concretização do surgimento de 

mais um gênero no âmbito digital nos leva à reflexão da agilidade que o advento da 

tecnologia traz para a língua, tornando-a mais dinâmica e demandando maiores 

competências dos sujeitos potencializados ao uso. 
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O MENSALÃO EM PEQUENAS FRASES: UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE O 

POLÍTICO 

Gleice Antonia Moraes de Alcântara 

Roberto Leiser Baronas 

 

RESUMO: Este trabalho se propõe a investigar, por meio da Análise do Discurso de linha francesa, 

como se dá o funcionamento discursivo do discurso político por meio de “pequenas frases” sobre o 

acontecimento discursivo “mensalão”. O corpus a ser mobilizado são as narrativas que foram dadas 

a circular em pequenas frases na esfera midiática brasileira pelo site noticias.bol.uol.com.br sobre 

dado acontecimento. Temos como hipótese primeira que tal acontecimento ecoa e produz uma 

história do atual quadro político do país, através da produção, circulação e a transformação de 

pequenas frases que não cessam de ser produzidas na contemporaneidade nos mais diversos 

suportes midiáticos. Para o desenvolvimento da pesquisa, e como fio condutor teórico-metodológico 

entendemos que as reflexões de Maingueneau (2007, 2008, 2010, 2014) e Krieg-Planque (2010, 

2011) sobre as enunciações por pequenas frases se constituem em importante ferramenta conceitual 

para pensar como a mídia eleva em um nível incalculável o destacamento e a circulação de 

pequenos enunciados, produzindo uma espécie de organização do espaço público, quando no 

processo de recorte do verbal e do imagético, oferecendo uma espécie de percurso deôntico de 

interpretação de certos acontecimentos. Acreditamos ainda, que a noção de enunciação aforizante, 

inscrita no programa de pesquisa de Maingueneau se constitui numa ferramenta conceitual 

pertinente para análises de dados midiáticos da geografia brasileira. Procuraremos analisar o nosso 

objeto no “entremisturar” descrição e interpretação, isto é, faremos todo um trabalho de descrição 

minuciosa da materialidade linguística e imagética dos recortes selecionados e no mesmo percurso 

evidenciaremos como essas materialidades trabalham interpretativamente os acontecimentos 

políticos dados a circular pela mídia. Nossa questão é evidenciar que as pequenas frases como 

fenômeno linguístico-discursivo cada vez mais frequentes em espaços discursivos distintos, e em 

particular na mídia, contribuem para uma coloração de sentidos e também de novas configurações 

da atual política do Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso político. Enunciação aforizante. Pequenas frases em política. 

Mídia. 
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1. Primeiras palavras 

Desde os anos de 1950-1960, nas sociedades democráticas europeias, o princípio 

da publicização por muito tempo foi garantido principalmente por meio das 

grandes mídias- imprensa, rádio e televisão; estes são os principais meios pelos 

quais os atores acedem ao espaço público... Nós queremos simplesmente dizer que 

essas foram e serão ainda, por algum tempo, o lugar central do compartilhamento 

das opiniões e decisões: elas são o lugar ao qual se deve chegar, de uma maneira 

ou de outra, para dar a maior publicização possível a uma fala ou a um conteúdo 

de fala. (KRIEG-PLANQUE, 2010, p.115) 

As produções incessantes de discursos políticos por meio de pequenas frases não param de 

ser produzidas e colocadas em circulação em diferentes suportes midiáticos, e com o advento da 

internet o “BUUM” dessas discursivizações passaram também por grandes transformações, de uma 

atividade a princípio artesanal, a uma verdadeira indústria do big business
50

. Devido a proliferação 

alucinante dos discursos políticos, Courtine (2009) em suas análises na década de 80, observara as 

mutações do discurso político, o que deveu-se segundo ele ao desenvolvimento dos meios de 

comunicação audiovisuais. A reflexão sobre essas novas discursividades implicavam modos de 

circulação, produção e de recepção que não podiam mais ser compreendidas exclusivamente a partir 

das palavras e das formas sintáticas, como proposta no projeto de base de Michel Pêcheux, em 

“Análise Automática do Discurso”, projeto esse que tinha como foco a materialidade linguística e 

ideológica dos discursos. Desse modo, pode-se dizer que as pesquisas empreendidas por Courtine 

possibilitaram a incorporação de outras materialidades -não verbais- ao arcabouço teórico e analítico 

da Análise do Discurso e por sua vez a abertura do próprio campo para análise de outros discursos.  

  Nessa imensa proliferação, produção, circulação e transformação de narrativas sobre os 

acontecimentos políticos, a mídia, especificamente a internet, exerce cada dia mais influência nas 

discussões que ocorrem no espaço social. A respeito dessa influência midiática contemporânea no 

que tange a circulação dos discursos, Maingueneau (2010) em uma pesquisa extensa da história da 

circulação do discurso pornográfico - o que podemos nos atrever a dizer que também pode ser dito 

dos discursos de uma forma geral- coloca que o livro por meio das obras Literárias, durante muitos 

séculos era o carro-chefe na circulação daqueles discursos e hoje não são mais os livros que “dão o 

tom”, que ditam modelos, estereótipos de como se vestir, falar, comportar e ser em uma sociedade, 

algo que ocorrera no domínio tradicional, a saber, impresso/grafosfera. No novo show business, o 

dispositivo midiático, aqui especificamente a internet, assume esse lugar de elaborar o que é 
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importante para uma sociedade, e por consequência quais os ingredientes que devem agregar à 

produção e circulação do discurso. Neste sentido, nota-se que a mídia, em particular, o espaço de 

discursivização na internet, por meio da publicização do discurso político, passa a gerenciar um 

acontecimento discursivo através da materialização dos textos, no processo de destaque de 

enunciados- as pequenas frases-, que faz circular. Ao proceder desta forma, a mídia impõe a dado 

acontecimento discursivo gestos de interpretação que tendem ao sentido “único”/ “legítimo”, ou 

seja, com a materialização linguística e imagética por meio do daquilo que quer destacar, oferece 

conforme Baronas (2013, p. 21) um percurso deôntico de interpretação a certos acontecimentos 

históricos da política, passando assim, a gerir e controlar os acontecimentos discursivos políticos 

construindo, relações de poder e saberes sobre a sociedade na forma como são organizados os 

discursos. A esse respeito GÓIS aponta 

Acreditamos que assim, como o discurso científico, o discurso midiático não é imparcial e 

não consegue reproduzir precisamente o real, mesmo que se declare, vez ou outra, 

meramente em transmitir – transparentemente- a verdade. Os discursos da mídia mostram-

se também impregnados, como todo discurso, de equívoco e distorções. Uma vez que os 

discursos são suscetíveis a falhas e a equívocos, alguns saberes divulgados pela mídia irão 

ser legitimados como verdadeiros, enquanto outros não[...] a mídia é tratada como uma 

máquina que seleciona, copia, edita, regula os saberes para que se tornem verdadeiros e se 

integrem à “ordem do discurso. (2007, p.78-79) 

Na construção dessas relações, o campo midiático, tenta “vender” um ethos de 

imparcialidade, por sua vez, o sujeito entra em contato com um discurso ou um conjunto de 

discursos que por sua própria natureza não são neutros. O discurso, portanto, pode sugerir um 

modelo de mundo, uma maneira de perceber a realidade, uma determinada perspectiva sobre o tema 

tratado. No entanto, em decorrência do lugar social em que se inscreve, para poder organizar o 

discurso, a mídia por meio das práticas dos atores políticos e sociais por intermédio das diferentes 

formas de cristalização que seus discursos modelam e põem em circulação deixa vestígios nas 

materialidades que produz das cargas ideológicas, características da formação discursiva (FD) e/ou 

formações discursivas (FDs) a que pertence, o que “desmascara” a imparcialidade sugerida. Opera-

se assim, o equívoco, algo constitutivo da linguagem, “todo enunciado é intrinsecamente suscetível 

de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar 

para um outro.” (PÊCHEUX, 2006, p. 52).  

Posto isso, ao escolhermos a Análise de Discurso, doravante AD, como dispositivo teórico-

metodológico, para pensar o discurso, é porque esta pensa a língua não como algo abstrato, 

homogêneo, mas, ao contrário, opaco e heterogêneo, sendo que sujeito e sentido não são 

preexistentes, todavia constituídos no e pelo discurso, um efeito, não a causa. Por meio das 
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construções discursivas, homens passam a sujeitos, interpelados pelos fatores históricos e 

socioidelógicos, tanto de seus tempos quanto de tempos alhures. Dito de outro modo, a produção 

enunciativa se estabelece conforme as condições propiciadas a esses sujeitos para enunciarem, bem 

como ao lugar que ocupam no interior de uma formação social, sendo então impelidos por uma 

determinada formação ideológica que os preestabelece em dizeres possíveis. Portanto, estes sujeitos 

que se inscrevem num dado discurso produzem os sentidos e dizeres conforme a posição social 

ocupada, que, por sua vez, deriva de formações ideológicas, que, por seu turno, vêm de formações 

históricas. 

O que queremos enunciar é que a mídia, como outras instituições sociais: escola, igreja, 

Estado etc., por meio da organização de seus discursos, exerce de maneira sutil mecanismos de 

controle dos sentidos, onde o “real/ verdadeiro” se constrói por intermédio dela, porém o discurso-

outro é presença fundante da materialidade, e a AD, enquanto disciplina que pensa o equívoco como 

constitutivo da linguagem, nos permite compreender como funcionam os discursos, e por sua vez 

quais os gestos de leitura estão sendo produzidos. Diante do exposto, cremos que o campo midiático 

é sem dúvida nenhuma, uma instância em que se instauram práticas de saber e poder, pois os 

sentidos dados a circular para determinado acontecimento discursivo deve ser absorvido pelos 

sujeitos como verdade. Logo, a interpretação é reorganizada conforme os critérios e aos padrões da 

FD midiática. Assumimos com Krieg-Planque (2010) quando esta afirma que, na organização de 

seus discursos, por meio das pequenas frases, os jornalistas constroem o espaço público e nessa 

construção e (re) produção de simulacros há uma perpetuação de relações de poder e opinião, 

quando sustentam o ponto de vista dominante, legitimando um espaço de verdade, mesmo 

carregado de interpretações e significações diversas.  

Feitas essas primeiras considerações sobre a configuração midiática e seu ritmo alucinante 

de colocar em circulação os acontecimentos discursivos na contemporaneidade, por meio de 

fórmulas, slogans, máximas, provérbios, e especificamente, por enunciações em pequenas frases, 

esse destacamento das enunciações aforizantes por meio de pequenas frases se constituem em 

importante ferramenta conceitual para pensar como a mídia eleva em um nível incalculável o 

destacamento e a circulação de pequenos enunciados, produzindo uma espécie de organização do 

espaço público, quando no processo de recorte do verbal e do imagético, oferecendo uma espécie de 

percurso deôntico de interpretação a certos acontecimentos políticos. Diante dessa prática midiática, 

de dar a ler os acontecimentos discursivos por intermédio da fragmentação, da brevidade, a questão 

que norteia nossa reflexão é: as aforizações por meio das “Pequenas Frases”, fenômeno linguístico-
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discursivo que emerge incessantemente na contemporaneidade e que são postas a circular em 

diversas mídias justamente pelo caráter pregnante e ideológico, em que medida essa circulação e 

invasão do espaço público, as pequenas frases postas em narrativas sobre o acontecimento 

discursivo mensalão contribuem para a configuração de um quadro político, dito de outra maneira, 

podemos pensar que elas organizam e participam de relações de dominação que os discursos 

organizam, assim como as fórmulas, pelo prisma de Krieg-Planque, logo, elas podem desenhar/ 

fundar/ arquitetar um cenário político? 

2. Fundamentação Teórica 

Nosso trabalho se inscreve na teoria da Análise de Discurso (AD) de orientação francesa, 

dispositivo teórico-analítico que se debruça sobre a interpretação para podermos compreender o 

objeto simbólico, que é o discurso produzindo sentidos por e para sujeitos. Desde o seu surgimento 

na década de 60, o campo teórico da AD passou por processos de construção e reformulação, novos 

canteiros de trabalhos se abriram e se abrem para compreender esse nó
51

, que é o discurso, o que 

possibilita cada vez mais pesquisas na área. 

Dado o grande interesse que os trabalhos em AD têm despertado em cenário brasileiro, é 

possível constatar como assevera Baronas (2013) três grandes tendências que tomam os estudos 

discursivos como objeto, a saber, tendência materialista, tendência historicista e a tendência 

enunciativa. Ainda segundo o pesquisador brasileiro, no vasto quadro de pesquisas que são 

produzidas no país em AD é possível perceber objetos de interesses distintos e grupos de pesquisas 

também distintos. Posto isso, nosso trabalho se inscreve mais especificamente na tendência 

enunciativa, que tem como objetivo principal, por um lado- compreender porque certas palavras que 

circulam na mídia podem assumir a condição de palavras-acontecimento, a partir de uma formação 

interdiscursiva, carregando com elas toda uma memória interdiscursiva; e por outro lado, 

compreender como certos textos circulam: inteiros, em pedaços em versos, em fórmulas- ambas 

conforme, Baronas (2013, p. 33) “buscam compreender em que medida essa.” circulação determina 

o que pode e deve ser (re) dito enquanto debate no espaço público.  

Os trabalhos de Dominique Maingueneau e Alice Krieg-Planque inscritos na tendência 

enunciativa dos estudos discursivos norteiam nossa reflexão que visa: compreender por que na 
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sociedade há uma circulação abundante de textos curtos e quais as consequências dessa circulação, 

ou seja, estamos diante de um fenômeno linguístico-discursivo que colabora para a legitimação de 

saberes e poderes que organizam/arquitetam o espaço público, por meio de um processo deôntico de 

interpretação? Dada a vasta contribuição do sofisticado
52

 quadro teórico de Dominique Mainguenau 

à AD, reafirmada em suas elaborações pela inseparabilidade entre texto e quadro social, bem como 

de sua produção e circulação, conceitos propostos pelo linguista serão utilizados para compreender o 

funcionamento das enunciações aforizantes em geografia brasileira, posto que suas análises se 

voltam a dados franceses. Maingueneau ao longo de sua produção acadêmica apresenta ao leitor 

novos conceitos para pensar o discurso, o que oferece aos pesquisadores novas possiblidades de 

formulações à AD. Do vasto quadro teórico-metodológico elaborado por ele, muitos conceitos são 

dados a ler na Análise do Discurso brasileira, o que mostra a contribuição do teórico ao campo, e 

mais ainda, como suas reflexões são pertinentes para análise de dados de outras línguas. Conceitos 

destinados a propiciar análises que expressam a convergência entre componentes históricos e 

linguísticos como: discursos constituintes, sobreasseveração, hiperenunciador, destacabilidade, 

particitação, ethos, enunciação aforizante.  

Maingueneau (2008) começa sua inquietação teórica acerca da citação e da destacabilidade 

partindo do que ele chama de “constatação banal”, algo que o faz postular que na sociedade circula 

constantemente um grande número de enunciados curtos, que são facilmente memorizados e cujo 

significado e significante são considerados no interior de uma organização pregnante. Segundo o 

autor, esses elementos circulantes na sociedade derivam em dois tipos de fórmulas: i) as de 

circulação restrita a algumas comunidades; ii) as de circulação em vários setores do espaço social, 

algo da ordem de uma “citação célebre”. Para esses dois grupos de citações, há também dois tipos de 

funcionamentos, dos quais elas podem fazer parte. Assim, as fórmulas funcionam como enunciados 

autônomos (sendo interpretadas segundo seu sentido imediato, numa interação entre locutores que 

não são especialistas no tipo de discurso que originou a fórmula) e também como fórmulas citadas 

para marcar um posicionamento específico que se opõe implicitamente a outros.  

Do grande número de enunciados que circula e que funciona como fórmulas, Maingueneau 

debruça-se a perscrutar aqueles que foram retirados de textos mais amplos, para melhor efetuar a 

análise da ordem de destacabilidade e/ou citação. Porém, a destacabilidade desses enunciados não se 
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aplica a qualquer material verbal, uma vez que temos numerosas fórmulas que correspondem a 

enunciados que, em seu texto base, apresentavam-se como destacáveis e outros que, por sua vez, 

não possuem propriedades de destacabilidade, todavia podendo vir a adquirir o estatuto de fórmula 

ainda assim. Para exemplificar os enunciados que aspiram à destacabilidade, Maingueneau trata dos 

casos advindos das máximas do teatro clássico do século XVII por, justamente apresentarem uma 

das características de ascensão a fórmulas, ou seja, serem enunciados de curta extensão, bem 

estruturadas, de modo a impressionar por serem facilmente memorizáveis e reutilizáveis a qualquer 

tempo e contexto. Embora o conteúdo possa não ser original, o enunciador oferece uma máxima 

“inédita” como se fosse o eco, a enésima retomada de uma sentença que já seria conhecida e 

evidente a qualquer espaço-temporal. Assumem as máximas, então, duas propriedades: o ineditismo 

e o caráter imemorial: 

É precisamente nesse ponto que se encontra o núcleo do efeito buscado: o personagem 

produz algo memorável, isto é, um enunciado digno de ser consagrado, antigo de direito, 

novo de fato. É porque é digno de ser antigo que pode aspirar a um estatuto “monumental”. 

Ele inaugura, em refluxo, uma série ilimitada de retomadas, apresentando-se como o eco de 

uma série ilimitada de retomadas prévias. Esse tipo de enunciado visa, portanto, produzir na 

realidade aquilo que não passa de uma pretensão enunciativa: apresentando-se como uma 

sentença já pertencente a um saber partilhado, ele prescreve justamente por isso mesmo sua 

retomada ilimitada. (MAINGUENEAU, 2008, p. 77-78)  

As máximas heroicas, embrenhadas nas mesmas instâncias das teatrais, ao se configurarem 

como portadoras deste paradoxo, no qual se entrecruzam no ato de enunciação a prescrição de si 

mesmo e também a todos, chama-nos a atenção, pois este ato (eu/todos) nos remete à proposta de 

uma narrativa para o acontecimento, onde o herói só constrói sua identidade na existência plural de 

si mesmo e de outros. Ou seja, o que Maingueneau nos coloca é que herói seja aquele que, na 

atualidade de sua enunciação, manifeste sua autonomia, aquele que por seu dizer prescreva a si 

mesmo e que, no mesmo movimento, prescreva a todos. Dessa forma, o herói exprime a 

universalidade do Sujeito Universal na singularidade do Eu enunciador:  

Na condição de multiplicidade dos atos singulares que têm valor de obras, a narrativa do  é 

onipresente no curso das ações. Define, ao mesmo tempo, as formas singulares dessas ações 

e sua dimensão universalizante; ela as torna visíveis, legíveis e comunicáveis. A isso 

corresponde dizer que toda e qualquer pessoa (ator, protagonista, espectador, etc.) participa 

da narrativa do acontecimento, co-constrói esse acontecimento. De modo algum redutível ao 

valor referencial de um saber ou à efetividade de um dizer, ela tem à sua disposição sua 

própria eficiência em um mundo onde se confortam o Eu e a linguagem exterior a qualquer 

reificação das coisas, distante, portanto, da transformação comum dos valores em produtos.” 

(GUILHAUMOU, 2009, p.138)  

Além desses conceitos sobre citação e destacabilidade, une-se teoricamente a eles a noção 

de sobreasseveração e sobreasseverador, elementos que se caracterizam pela construção de um 
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enunciado de estrutura pregnante e que possuem o estatuto de um condensado semântico, 

implicando uma “amplificação” da figura do enunciador. Tal fenômeno, segundo Maingueneau 

(2008), está presente principalmente nas mídias contemporâneas, sobretudo por meio dos slogans, 

enunciados breves que são retomados constantemente nos programas de informação: “De fato, é 

impossìvel determinar se esses slogans são assim porque os locutores dos textos de origem os 

quiseram assim, isto é, destacáveis, fadados à retomada pelas mídias, ou se são os jornalistas que os 

dizem dessa forma para legitimar o seu dizer.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 83). Este conceito, 

sobreasseveração, nos possibilita problematizar as mídias como espaço em que se legitima a e pela 

tomada do outro, isto é, seu modo de dizer busca uma adesão do interlocutor, e o papel do 

sobreasseverador, para isso, é fundamental, pois, por intermédio de seu ethos – uma das instâncias 

da cena enunciativa, em que se tem um tom, uma vocalidade que constroem a imagem de si, seja o 

locutor, seja o discurso ou a voz de um dado texto, para outros – ele mostra o que diz e induz ao 

outro a posicionar-se conforme o que foi dito. Enunciar segundo Maingueneau, uma frase destacada 

supõe, ou implica, um locutor não comum, visto que o enunciado proferido pretende ser algo mais 

que um enunciado banal, pretende ser uma verdade, uma doutrina, incontestáveis.  

Mussalim e Possenti (2010) colocam que tais considerações conduziram Maingueneau a 

propor um tipo específico de enunciação, que escapa ao regime da textualidade, a enunciação 

aforizante, enunciação que se pretende além e acima dos gêneros, enunciação que assume um 

caráter paratópico, dado que se situa dentro e fora do regime da textualidade. Nessa nova ordem da 

enunciação, a aforizante e a textualizante, a que nos interessa é a aforizante, que se organiza em: 

destacada por natureza (máximas, fórmulas, slogans...) e destacada de um texto (pequenas frases, 

intertítulos, citações, palavras-chave...), sendo que esta última é nosso material analítico, dado o seu 

caráter de pandemia no espaço público. Sobre esse aspecto, destacamos que para analisar a 

proliferação das pequenas frases e compreender as interpretações que são produzidas, 

mobilizaremos o quadro elaborado por Maingueneau denominado enquandramento interpretativo, 

que objetiva interpretar as aforizações destacadas de um texto, conforme elas são apreendidas na 

função exercida em determinado quadro:  
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Assim como Maingueneau (2010, 2014) que tem se dedicado ao estudo de enunciados 

curtos- entre eles a pequena frase- que circulam inteiros ou fragmentados, em textos de tipos 

diversos como: provérbios, máximas, títulos de artigos da imprensa, pequenas frases, e destacam-se, 

outra pesquisadora que se dedica a esse novo canteiro de pesquisa, as pequenas frases, é a francesa 

Alice Krieg-Panque (2011). Em dossiê “Les Petites Phrases en Politique”, obra que reúne Krieg-

Planque e os pesquisadores, Caroline Ollivier-Yaniv, Pierre Leroux, Philippe Riutort e Dominique 

Maingueneau, o editor coloca 

Construir as pequenas frases em objetos de estudo diz respeito/ refere-se a selecionar um 

lugar de observação e de questionamento das relações entre campo político e campo 

midiático em geral, e mais precisamente, das interdependências entre os atores políticos, os 

profissionais das mídias e os especialistas da comunicação política (LesPetitesPhrases em 

Politique, 2011, p.03). 

Sendo assim, tomar como objeto teórico e analítico, os enunciados breves, por meio das 

pequenas frases, conceito que nasce, ou melhor, coproduzido por profissionais da mídia, 

especialistas em comunicação e atores políticos
53

, faz-se pertinente dado o caráter linguístico-

discursivo que caracteriza o objeto que, quando posto em circulação por meio de narrativas diversas, 

mostra-se polêmico, produzindo debates no espaço social, tal como fora produzido sobre o 

acontecimento discursivo Mensalão. E também, pelo fato do estudo das pequenas frases ser ainda 

novo tanto na geografia francesa, quanto na brasileira, como aponta Bonácio (2013), o que nos 

possibilita afirmar a importância de estudos voltados à temática, uma vez que um número infinito de 

                                                 

53
 Essa atração da mídia pelas pequenas frases corresponde a sua evolução geral, que tende para os 

formatos mais curtos (artigos mais breves, pequenos quadros de todos os gêneros...) e para diagramações 

mais fragmentadas. Ela convém igualmente às mudanças no trabalho dos jornalistas, que dispõem cada 

vez 
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enunciados breves são postos a circular e sentidos como natural, não nos dando conta de quais as 

implicações políticas, históricas e ideológicas do fenômeno. 

3. O acontecimento “Mensalão” 

A Ação Penal nº 470, número do processo do “mensalão” no Supremo Tribunal Federal, ficou 

conhecida como o maior escândalo de compra de votos na política de parlamentares no Congresso 

Nacional Brasileiro. Passados nove anos desde o surgimento do escândalo muitas narrativas ainda 

são dadas a circular sobre o acontecimento, e em cada movimento dos usos do sintagma “mensalão” 

mudanças contínuas dos sentidos e das formas são produzidas o que “mostra como essa palavra 

assume, num dado momento, um lugar de destaque no debate público.” (BONNAFOUS, apud 

KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 25). Embora não nos detendo estritamente na 

lexicologia/terminologia, que acompanha as palavras na longa duração de seus usos, nosso trabalho, 

de certa maneira faz uma interface com aquela, pois a vida da palavra “mensalão” implica mudanças 

nos usos e também nas evoluções políticas e sociais que a acompanha. Dito de outra maneira, desde 

que o acontecimento em questão invadiu o espaço público uma produtividade lexicológica o 

acompanha, sinalizando para o caráter polêmico do sintagma. 

O termo “mensalão” tomado aqui como acontecimento discursivo foi empregado pela 

primeira vez pelo deputado federal Miro Teixeira em setembro de 2004, quando em entrevista ao 

Jornal do Brasil "Miro denuncia propina no Congresso”. A entrevista recebeu destaque em primeira 

página com a manchete "Planalto paga mesada a deputados”, quando na ocasião o deputado 

denunciara a existência de um mensalão no governo do então na época presidente da república, Luiz 

Inácio Lula da Silva. Decorrido alguns meses desde a entrevista de Teixeira à Revista Veja, em 14 

de maio de 2005, divulga uma gravação de Maurício Marinho, ex-chefe do DECAM/ECT, no qual 

o administrador de material dos Correios relata minuciosamente o esquema de corrupção de agentes 

públicos na estatal. Na mesma edição que tem como capa “O vídeo da corrupção em Brasília”, a 

revista publica a matéria “O Homem Chave do PT”, referindo-se a Jefferson, aquele que é tido 

como o “delator” do caso de irregularidades nos Correios e também partícipe no caso. Na matéria 

Jefferson fala de um suposto esquema de corrupção, revelando os detalhes da existência de 

pagamento de propina aos parlamentares aliados do governo que recebiam o que chamou de um 

"mensalão" de 30 mil reais do então tesoureiro do PT, Delúbio Soares, prática ilegal que teria sido 

realizada entre 2003 e 2004, e início de 2005.  
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Pode-se asseverar que o neologismo mensalão- variante da palavra mensalidade- utilizada 

para se referir à mesada paga a deputados para votarem favoráveis em projetos de interesse do 

Governo Federal, eclodiu na figura Roberto Jefferson, que em 06 de junho de 2005, em entrevista ao 

Jornal Folha de São Paulo denunciou publicamente o esquema, que segundo ele era uma prática 

comum nos bastidores da política entre os parlamentares. Em mesma entrevista, Jefferson acusara 

como chefe/ mentor da prática ilegal, o ministro na época da Casa Civil José Dirceu, um dos 

homens de confiança do Partido do Governo. 

De lá pra cá muitas narrativas foram produzidas sobre o acontecimento, dado os inúmeros 

desdobramentos. Como podemos ver a AP nº470 por meio do termo pelo qual ficou amplamente 

conhecido “mensalão” se impõe como uma palavra de ordem, isto é, através das zonas de 

turbulência
54

 que acompanham seus usos, o termo ganha espaço nas discussões sociais, e por 

consequência torna-se um objeto de polêmica. 

4. Análises iniciais 

Temos como propósito neste momento apresentar uma espécie de garatuja, tomado aqui 

como primeiras tentativas/ensaios, para pensar a questão das aforizações destacadas de um texto, 

particularmente as pequenas frases, a partir do que Maingueneau (2014) denomina enquadramento 

interpretativo, para isso selecionamos três pequenas frases do período do julgamento do mensalão. A 

escolha pelas três narrativas se deu aleatoriamente, o único critério para o recorte que aqui trazemos 

no interior das 405 pequenas frases que constituem nosso corpus foi: trazer uma em que o aforizador 

fosse o relator do processo, o ministro e também presidente do STF, Joaquim Barbosa; outra em que 

aparecesse como aforizador uma mulher, Cármem Lúcia, segunda mulher a ocupar uma cadeira no 

STF; e a terceira aforização do revisor do processo, Ricardo Lewandowiski. 

Podemos observar na materialidade mobilizada enunciados verbais e também a presença de 

outros objetos semióticos, particularmente a imagem do rosto dos aforizadores, o que é muito 

explorado nas mídias contemporâneas. A esse respeito Maingueneau (2014) coloca que é muito 

frequente essa associação entre aforizações e rostos, pois este possui as seguintes propriedades: 1. é a 

única parte do corpo que, de maneira superficial, permite identificar um indivíduo como distinto dos 

                                                 

54
 KRIEG-PLANQUE, mostrar como as palavras, no longo tempo de seus usos, atravessam zonas de turbulência, 

entram em fases críticas de sua existência. 
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outros; 2. é, no imaginário profundo, a sede do pensamento e de valores transcendentais; 3. é nele 

que se encontra a boca, fonte da fala e, portanto das aforizações. Assim, a imagem do rosto também 

sofre um processo de destacamento, pois ao recortar o contexto (a cena) em que fora produzida a 

aforização, o aforizador se coloca num lugar de dizer que está além dos alocutários, dito de outra 

maneira, ao trazer a aforização e a imagem, esta funciona como legitimadora/autenticadora da 

aforização. É pertinente ressaltar que nas propostas maingueneanas, as aforizações se restringem a 

enunciados verbais, no entanto, em “Enunciação aforizante imagética” (2013), Baronas apresenta 

um deslocamento na proposta do francês ao analisar objetos multissemióticos.  

Tomemos a seguir as sequências que serão mobilizadas: 

          

26/02/2014                                                                  27/08/2012 

 

18/10/2012  

Em “É fácil fazer discurso político”, as condições de produção da emergência do enunciado 

proferido pelo relator do processo “mensalão”, Joaquim Barbosa, se deu a partir do voto do ministro 

Luís Roberto Barroso, em que este vota pela absolvição dos acusados de formação de quadrilha. 

Barbosa acusa o colega de acompanhar os votos de outros ministros, o que segundo o relator fora 

uma “fórmula pronta”, ou seja, os votos já eram conhecidos entre os ministros, o que se configura 
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nas palavras do presidente do supremo em agir politicamente e não tecnicamente. Em resposta, 

Barroso coloca que o STF é o espaço das razões públicas e não das paixões inflamadas. Recorrendo 

ao enquadramento interpretativo proposto por Maingueneau, a aforização “É fácil fazer discurso 

político” participa de um regime de atualidade, isto é, ela pode ser apreendida e interpretada no 

interior do interdiscurso que a alimenta em lugar e tempo determinado. Neste sentido, uma das 

possibilidades de interpretação da pequena frase em questão é que até mesmo no espaço que se diz 

legitimado do País, a saber o STF,a política recebe um tom negativo, algo que pode ser vislumbrado 

no atual quadro político brasileiro. Há assim, na aforização uma dimensão informacional, pois 

apresenta um propósito político, mas acima de tudo, a pequena frase dá a ler uma dimensão 

testemunhal, haja vista que denota uma convicção, uma experiência, nesta cena a do aforizador 

Joaquim Barbosa. 

“Estava às claras para esconder”, pequena frase atribuída à ministra Cármem Lúcia, tem 

como emergência o julgamento do acusado de lavagem de dinheiro, o ex-deputado João Paulo 

Cunha. A ministra votou pela condenação do ex-deputado e contestou a tese da defesa que 

argumentou que se o repasse fosse ilegal não mandaria a própria esposa fazer o saque na quantia de 

50 mil reais, argumento segundo Cármem Lúcia irônico, pois o deputado apostava na certeza da 

impunidade e que nada ia ser descoberto. A aforização em questão rememora o provérbio “O pior 

cego é aquele que não quer ver”, que é empregado às pessoas que não querem enxergar o que está 

aos olhos de todos. O enquadramento interpretativo que se manifesta na aforização se inscreve no 

regime memorial no enquadre histórico sapiencial moralista, dado que a aforização enuncia 

julgamento atribuído à sabedoria das nações “O pior cego é aquele que não quer ver”. Mesmo não 

sendo textualizado o provérbio, ao ler a pequena frase ele se atualiza. 

A aforização “O sentido leigo da palavra quadrilha (...) não pode se impor sobre esta corte”, 

enunciada por Ricardo Lewandowiski se deu quando este votou pela absolvição de treze integrantes 

do PT acusados de formação de quadrilha. A tese defendida pelo revisor foi que não houve prova 

sobre a prática de quadrilha, e sim que as provas, no seu entendimento, se configuraram em 

coautoria nos crimes e não uma associação para praticá-los. Vê-se aqui: uma disputa/análise sobre a 

palavra “quadrilha” e não sobre o crime em sí; e também uma afirmação do lugar autorizado do 

STF, lugar este que não deve comportar dúvida, lugar de meio termo, ou é ou não é, naquela “casa 

de lei”. A pequena frase nos remete a uma memória de práticas que se presentificam, a de conceber 

a língua na sua literalidade e não na sua opacidade, e de pessoas que podem dizer o que dizem e 

como dizem, se colocando no lugar de preservar a língua de deslizes, algo que lhe é constitutivo. O 
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enquadre interpretativo memorial a que aforização se insere é a do regime sapiencial hermenêutico, 

o que apresenta uma visão de mundo do aforizador enquanto sábio. 

Nas três pequenas frases selecionadas há a associação entre o aforizador e sua aforização, o 

que de acordo com Maingueneau (2014) é mais que um pensamento, é um tipo de emblema que 

participa da personalidade profunda do locutor, como se fosse uma tatuagem inscrita no corpo, ao 

mesmo tempo parte e expressão da pessoa. As imagens (fotos) dos rostos dos aforizadores: 

legitimam/autenticam as aforizações e mais, a foto do rosto também é produto de um recorte, de um 

destacamento. Ao eliminar o contexto situacional a enunciação aforizante institui uma cena de fala 

onde não há interação entre dois protagonistas colocados num mesmo plano, dito de outra maneira, 

o aforizador assume um ethos de um individuo que está no alto, em contato com uma Fonte 

transcendente, que enuncia uma verdade incontestável e que não necessita de negociação/interação, 

o aforizador se dirige a um público universal, o que podemos observar nos excertos analisados, 

quando os aforizadores através do olhar se dirigem a um público universal, daí dizer que a 

enunciação aforizante é monologal. 

As breves tentativas de análises que realizamos objetivaram mostrar como a circulação das 

aforizações por meio das pequenas frases sobre o acontecimento discursivo “mensalão” podem ser 

apreendidas a partir das elaborações de Maingueneau sobre o conceito de enquadramento 

interpretativo, proposta pertinente para pensar como são produzidas pelas mídias contemporâneas 

interpretações por meio do recorte dos textos. 
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VERBOS MANUAIS EM LIBRAS: UMA ANÁLISE SOB A 

PERSPECTIVA DA INCORPORAÇÃO 

 

Guilherme Lourenço 

Giselli Mara da Silva 

 

RESUMO: O presente trabalho visa analisar construções com verbos manuais na 

Língua de Sinais Brasileira (Libras), partindo do conceito de incorporação a la Hale e 

Keyser (1993, 2002). Segundo Quadros e Karnopp (2004, p.204), os verbos manuais em 

Libras apresentam “uma configuração de mão em que se representa estar segurando um 

objeto na mão”, mais precisamente, um instrumento. Além disso, sentenças com verbos 

manuais apresentam uma ordem SOV, diferente da ordem básica da frase em Libras 

(SVO). A sentença [JOÃO PAPEL CORTAR-COM-TESOURA] é um exemplo de 

construção com verbo manual. Ferreira (2013) apresenta um estudo sobre esses verbos e 

observa que os eventos denotados por sinais manuais, como ‘abrir’, ‘pentear’ e ‘passar’ 

não possuem um sinal específico e que sempre são realizados com a indicação do 

instrumento. Assim, Ferreira (2013) conclui que os verbos manuais são resultado de um 

processo de derivação e não de incorporação, uma vez que não é possível identificar um 

item lexical referente a esses eventos que se incorporaria ao instrumento (ou vice-

versa). Contudo, gostaríamos de argumentar a favor de uma análise de incorporação 

para essas construções. Nossa proposta aqui é considerar, a partir de Hale e Keyser 

(1993, 2002), a possibilidade de que a formação desses verbos possa ser explicada por 

meio de mecanismos sintáticos, em que, conforme sugere Souza (2014), a incorporação 

do instrumento se dê em V, por meio da operação conflation. Apesar de em Libras todos 

os verbos manuais não apresentarem um verbo simples “correspondente”, não se pode 

descartar a possibilidade de que tais verbos tenham se formado a partir da incorporação 

do instrumento a um núcleo vazio V. Adicionalmente, Ferreira (2013) não dá nenhuma 

explicação quanto à mudança na ordem da frase, o que é explicado pela estrutura 

sintática proposta por Hale e Keyser (1993, 2002) para a incorporação [vP SUJ v [VP OBJ 

INSTk+V [NP tk]]]. 

PALAVRAS-CHAVE: Libras. Verbos manuais. Incorporação.  

 

0. Introdução 

   

O presente estudo objetiva analisar construções com verbos manuais na Língua 

de Sinais Brasileira (Libras). Para isto, adotaremos a proposta de Hale e Keyser (1993, 

2002), na qual os autores consideram que a formação dos verbos nas línguas é sintática 

por natureza, assim como a estrutura bipartida v-VP.  

Apesar de alguns trabalhos sugerirem que os verbos manuais em Libras são 

resultantes de um processo de derivação morfológica (FERREIRA, 2013; FERREIRA 

& NAVES, 2014), queremos aqui desenvolver uma explicação sintática para os 

mesmos, argumentando que estes são obtidos por meio do processo de incorporação, 

conforme é sugerido em Souza (2014). 

O presente artigo está organizado em quatro seções. Na primeira seção, faremos 

uma breve apresentação sobre os verbos manuais em Libras. Em seguida, na segunda 

seção, discutimos as propostas de incorporação e de conflation tal qual em Baker (1988) 
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e em Hale e Keyser (1993, 2002). Na terceira seção, desenvolvemos nossa análise para 

os verbos manuais em Libras e, por fim, na quarta seção, algumas considerações finais 

são apresentadas. 

 

1. Verbos manuais em Libras 

 

A Libras, assim como diferentes línguas de sinais, apresenta um sistema verbal 

bastante rico e diversificado. Há assim, diferentes tipos de verbos/predicados, tais como 

os verbos simples, os verbos com concordância (regular, reversa e locativa), os 

classificadores e os verbos manuais. Estes últimos são o objeto de estudo desta 

investigação
55

. 

Primeiramente, é preciso definir o que é um verbo manual. De acordo com 

Schick (1990: 28), os verbos manuais possuem “uma configuração de mão
56

 que 

mimetiza uma mão segurando um objeto”
57

. Os exemplos a seguir, extraídos de 

Quadros e Karnopp (2004), mostram que o sinal equivalente a ‘pintar’ toma uma forma 

específica em cada sentença, sendo essa forma determinada pelo instrumento. A 

ilustração de cada verbo é dada em (4)
58

: 

 

1) JOÃO    CASA    PINTAR-ROLO  

       ‘João pinta a casa com um rolo.’ 

 

2) JOÃO    TELA    PINTAR-PINCEL 

       ‘João pinta a tela com um pincel.’ 

 

3) JOÃO    CADERNO    PINTAR-LÁPIS  

       ‘João pinta o caderno com um lápis.’ 

 

 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

A

dicionalmente ao fato de os verbos manuais tomarem a forma específica de seu 

                                                 
55

 Sobre verbos simples e de concordância, ver Souza (2014), Souza e Duarte (2014), Quadros (1999), 

Quadros e Quer (2008, 2010), entre outros. Para estudos sobre os classificadores, ver Ferreira-Brito 

(1995), Veloso (2010), Bernardino (2012), entre outros. 
56

 A configuração de mão “é a forma que a mão assume durante a realização de um sinal” (STROBEL; 

FERNANDES, 1998, p.8), sendo uma das unidades mínimas que compõem os sinais. 
57

 “a handshape that is a replication of an actual hand holding an object” 
58

 Imagens extraídas de Quadros e Karnopp (2004, p. 204). 
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argumento locativo, é preciso destacar o comportamento sintático dessas sentenças. 

Conforme já apontado em Quadros (1999, 2004), sentenças com um verbo manual 

apresentam uma ordem SOV, o que difere da ordem básica da frase em Libras que é 

SVO. Nesse sentido, uma análise dos verbos manuais precisa levar em consideração a 

mudança na ordem da frase. Quanto a isto, Quadros (2004: 299) afirma que tanto o 

sujeito quanto o objeto da sentença ocupam uma posição de tópico, conforme o 

exemplo em (5)
59

. 

 

5)  <JOÃO>TOP <PAREDE>TOP PINTAR-ROLO  

         ‘João pinta a parede com um rolo.’ 

 

 Ferreira (2013) e Ferreira e Naves (2014) apresentam um estudo sobre os verbos 

manuais em que investigam qual seria o processo de formação desses verbos. As 

autoras questionam se os verbos manuais seriam fruto de um processo de derivação ou 

de incorporação. Para a coleta de dados, as autoras apresentaram imagens com 

instrumentos para sujeitos surdos e pediam que eles realizassem o sinal desses objetos. 

Em seguida, era apresentado a esses sujeitos imagens em que esses objetos estavam 

associados a ações verbais e, com isso, foi pedido que os informantes eliciassem 

sentenças com essas ações. 

 As autoras identificaram que em Libras não há sinais específicos para ‘cortar’, 

‘abrir’, ‘pentear’, ‘abrir’ e ‘pintar’. Assim, os sujeitos utilizaram sempre o mesmo sinal 

para o objeto (instrumento) e para o verbo. Por exemplo, o mesmo sinal (6)
60

 foi 

produzido para indicar o objeto TESOURA e para indicar o verbo CORTAR-TESOURA. 

 

6)  

 

 

 

 

 

 

 

Com base nessa evidência, Ferreira (2013) e Ferreira e Naves (2014) assumem 

que os verbos manuais não são formados por incorporação. Essa conclusão é chegada 

com base em um conceito de incorporação que assume que esse fenômeno ocorre 

apenas quando há a combinação de dois itens lexicais. Uma vez que não há um item 

lexical específico para os verbos apresentados acima, é assumido nesses trabalhos que o 

que ocorre é a utilização de uma palavra (o instrumento) em uma classe diferente 

(verbo). Nesse sentido, as autoras afirmam se tratar de um processo de derivação. 

     

                                                 
59

 Na Seção 3, apresentaremos evidências de que ambos o sujeito e o objeto da sentença não se movem 

para posições de tópico. 
60

 Extraído de Ferreira e Naves (2014, p. 380).  
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Neste trabalho, porém, iremos explorar a hipótese de que os verbos manuais são 

formados por incorporação, diferentemente do que é assumido em Ferreira (2013) e 

Ferreira e Naves (2014). Antes, porém, de apresentarmos nossa análise, dedicamos a 

seguinte seção à discussão sobre incorporação e também apresentaremos o conceito de 

conflation, conforme é dado em Hale e Keyser (1993; 2002). 

 

2. INCORPORAÇÃO E CONFLATION 

 

 Baker (1988), um dos mais influentes trabalhos sobre movimento de núcleo na 

Teoria Gerativa, apresenta o conceito de incorporação como sendo o responsável por 

derivar palavras complexas a partir de elementos mais simples. Assim, a incorporação 

seria um movimento de um núcleo para outro núcleo. Nesse sentido, ganha destaque o 

movimento de elementos tais como um N ou um P para dentro de um núcleo verbal. 

Sendo a incorporação um movimento de núcleo, esta deve obedecer à Restrição de 

Movimento de Núcleo (HMC, do inglês Head Movement Constraint), propostas por 

Travis (1984, apud BAKER, 1988, p.53): 

 

7) Restrição de Movimento de Núcleo (HMC) 

     Um X
0
 somente pode se mover para um Y

0
 que o reja adequadamente. 

 

 É importante destacar que o núcleo complexo resultante de uma incorporação 

apresenta as mesmas propriedades que cada núcleo tinha antes do movimento acontecer. 

Adicionalmente, as relações temáticas presentes na estrutura são mantidas, mesmo após 

a incorporação, conforme prediz a Hipótese da Uniformidade na Atribuição dos papéis 

Temáticos (UTAH, do inglês Uniformity of Theta Assignment Hypothesis). 

  

8) Hipótese da Uniformidade na Atribuição dos Papéis Temáticos: Relações 

temáticas idênticas entre itens são representadas por relações estruturais 

idênticas entre esses itens em nível de Estrutura-D
61

. 

 

 Hale e Keyser (1993, 2002), em trabalhos subsequentes ao de Baker, introduzem 

a ideia de conflation, como sendo um tipo específico de incorporação. Para os autores, 

conflation é o movimento de um núcleo, mais especificamente de sua matriz fonológica, 

para um outro núcleo vazio, sem realização morfológica, dando origem a única palavra. 

Um exemplo dado por Hale e Keyser são os verbos denominais do inglês, como laugh e 

dance. O verbo laugh é, segundo essa proposta, resultado do movimento de N para V, 

conforme mostra a estrutura a seguir: 

 

9)  

 

                                                 
61

 Uniformity of Theta Assignment Hypothesis: Identical thematic relationships between items are 

represented by identical structural relationships between those items at the level of D-Structure (BAKER, 

1988, p. 46). 

VP 

V 

laugh 

N 
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Laugh e dance são exemplos de verbos monádicos. Contudo, conflation também 

ocorre em sentenças transitivas. Um exemplo de conflation em uma sentença transitiva 

é o verbo to shelf. Nessa construção, ocorre o movimento de N para P e, em seguida, 

para V. Vale ressaltar ainda que Hale e Keysser adotam a ‘concha’ v-VP em sua análise. 

Os exemplos a seguir comparam uma sentença com o elemento shelf em sua posição de 

origem (sem conflation), uma sentença em que ocorre a conflation de shelf, e, 

finalmente, a representação arbórea dessa última construção. 

 

10)  She put the books on the shelf. 

11)  She shelved her books. 

12)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta de Hale e Keyser é particularmente interessante para se pensar a 

formação de verbos manuais na Libras, pois permite pensarmos na fusão de um núcleo 

com outro não realizado foneticamente, diferente do processo de incorporação (cf. 

BAKER, 1988), além de possibilitar se pensar na ordem frasal. Assim, passamos na 

próxima seção à análise dos dados em Libras. 

 

3. VERBOS MANUAIS SOB A PERSPECTIVA DA INCORPORAÇÃO 

 

 Conforme já apresentado na Seção 2, os verbos manuais apresentam duas 

particularidades que precisam ser explicadas: possuem uma interpretação instrumental e 

apresentam uma ordem de frase SOV. 

 Nossa proposta aqui é considerar, a partir de Hale e Keyser (1993, 2002), a 

possibilidade de que a formação desses verbos possa ser explicada por meio de 

mecanismos sintáticos. Souza (2014) sugere que os verbos manuais são obtidos por 

meio da incorporação do DP instrumento para dentro de V, a partir de conflation. É essa 

análise que iremos desenvolver a seguir. 

 O principal argumento utilizado por Ferreira (2013) e Ferreira e Naves (2014) é 

o fato de em Libras não haver um sinal específico para os verbos manuais sem que haja 

a leitura instrumental. Assim, por não haver um item lexical equivalente a ‘cortar’, 

‘abrir’, ‘pentear’, ‘pintar’ e ‘passar’, as autoras consideram que não é possível haver 

incorporação do instrumento ao verbo. Contudo, conforme deixa claro a proposta de 

conflation de Hale e Keyser (1993, 2002), não se pode descartar a possibilidade de que 

vP 

VP v 

shelf 

PP V 

P 

NP 

her books 

      N 

NP 

She 
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tais verbos tenham se formado a partir de incorporação do instrumento a um núcleo 

verbal vazio.  

 Assumindo a estrutura argumental tal qual em Larson (1988), tem-se a seguinte 

representação arbórea para a sentença dada a seguir: 

 

13) JOÃO    PAPEL    CORTAR-TESOURA  

14)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que na sentença acima, o argumento instrumental TESOURA é gerado 

como complemento de um P nulo. Propomos a existência desse P nulo, consoante Baker 

(1988) e Hale e Keyser (1993, 2002), como sendo o núcleo responsável pela 

interpretação de TESOURA como um instrumento. Adicionalmente, é possível perceber 

também que não há nenhuma realização morfológica em V. Contudo, assim como 

acontece em P, esse núcleo V contém traços semânticos responsáveis pela leitura 

eventiva da sentença. V precisa portanto de receber material fonológico para se realizar. 

Pelo princípio de estrita complementação, porém, tesoura precisa se mover primeiro 

para o núcleo P, para, somente em seguida, se mover para o núcleo de V. A derivação é 

dada a seguir: 

 

15)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Após conflation, o núcleo de VP passa a ser, um núcleo complexo formado pelo 

instrumento e por um V sem material fonológico. Como o único material fonológico 

desse verbo manual é o do instrumento, é de se esperar o resultado obtido por Ferreira 

(2013) e Ferreira e Naves (2014) em que não houve diferença entre a realização do 

instrumento e a realização do verbo manual pelos sujeitos consultados. O que as autoras 

vP 

VP v 

PP V 

Ø P 

Ø 

NP 

PAPEL

      N 

TESOUR

NP 

JOÃO

vP 

VP v 

PP V 

 

NP 

PAPEL      

TESOUR

NP 

JOÃO

V P 
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classificam como uma evidência contra a análise de incorporação, aqui é considerada 

justamente um argumento a favor de uma operação conflation. 

Podemos ainda comparar com um exemplo semelhante em inglês, em que não há 

distinção entre a pronúncia de box enquanto argumento locativo e enquanto verbo, 

conforme mostram as sentenças a seguir: 

 

16) a. We put the salt in the [bɑːks] every morning. 

b. We [bɑːks] the salt every morning. 

 

 A derivação sintática da sentença em (13) ainda não está terminada. Se 

compararmos esse dado com outras sentenças analisadas por Hale e Keyser (1993, 

2002) é de se esperar que haja um último movimento do núcleo complexo presente em 

V para o verbo leve mais alto v. Porém, conforme apontado por Souza (2014, p. 101), 

em Libras não há o movimento de V para v. Apenas v se move para T. Nesse sentido, a 

proposta de Souza (2014) nos ajudar a compreender a posição do verbo posposto ao 

objeto.  

É necessário ressaltar ainda que Quadros (1999) afirma que o a ordem SOV 

somente é licenciada em dois contextos, a saber: (i) quando há incidência de marcas 

não-manuais que indicam topicalização ou focalização; ou (ii) em sentenças com verbo 

de concordância.  

No caso das construções com verbos manuais, não há nenhuma marca no objeto 

ou mesmo no verbo que indica topicalização e/ou focalização. Mesma assim, uma 

sentença com um verbo manual apresenta a ordem SOV como gramatical. A primeira 

explicação para essa ordem é justamente o fato de o instrumento se incorporar ao núcleo 

verbal e de esse núcleo complexo não se mover para o núcleo de vP. Contudo, 

gostaríamos ainda de mostrar que verbos manuais possuem concordância. Mais 

especificamente, os verbos manuais concordam com o objeto da sentença. 

 Segundo Souza (2014, p. 40) “a concordância nas línguas de sinais acontece 

quando a localização e/ou a direção do verbo é determinada pela localização espacial 

dos argumentos. Em outras palavras, o local em que o verbo é sinalizado é alterado para 

que este coincida com a localização dos argumentos que concordam com o verbo”. 

Afirmamos que os verbos manuais apresentam concordância com o objeto da 

sentença, pois o verbo manual sempre é realizado no local em que o objeto sintático foi 

sinalizado. Essa mudança de localização foi, inclusive, observada na investigação de 

Ferreira (2013) e Ferreira e Naves (2014). As autoras observaram que, por exemplo, o 

verbo CORTAR-TESOURA era realizado em locais diferentes quando alterado o objeto da 

sentença. Segundo Ferreira e Naves (2014, p. 380), o verbo CORTAR-TESOURA é 

“executado próximo ao referente que representa o argumento interno (objeto) do verbo”. 

Observe o local de realização do verbo nos exemplos abaixo
62

:  

 

 

 

                                                 
62

 Exemplos e imagens extraídos de Ferreira e Naves (2014, p. 381). 
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17)   .... CABELO    CORTAR-TESOURA 

 

 

 

 

 

 

  

18)   .... UNHA    CORTAR-TESOURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19)   .... PAPEL    CORTAR-TESOURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguindo a proposta de Souza (2014) a concordância em Libras se dá por meio 

de uma relação Agree entre as sondas-ϕ presentes em T e em v e os traços-ϕ presentes 

nos nominais. Assim, a sonda-ϕ em T é responsável pela concordância com o sujeito e a 

sonda-ϕ em v é responsável pela concordância com o objeto. Há ainda dois tipos de 

verbo de concordância em Libras, verbos de concordância dupla, que concordam com o 

sujeito e com o objeto da sentença; e verbos de concordância única, em que a 

concordância acontece apenas com o objeto sintático
63

. 

                                                 
63

 Os verbos com concordância única nos remetem a uma característica presente em diferentes línguas de 

sinais: a concordância com o objeto é mais fortemente marcada nessas línguas do que a concordância com 

o sujeito. Lillo-Martin e Meier (2011) inclusive se referem a esse fenômeno como a primazia do objeto, 

especialmente no que diz respeito à opcionalidade da concordância com o sujeito. Em outras palavras, o 

que se observa é que a concordância com o objeto é sempre obrigatória, enquanto a concordância com o 

sujeito é opcional, podendo ser omitida inclusive em verbos de concordância dupla. 
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 Nesse sentido, nas sentenças com verbos manuais, v possui uma sonda-ϕ que 

entra em uma relação Agree com objeto da sentença, emergindo, então, a concordância 

com o objeto. Essa próxima etapa da derivação sintática é dada a seguir: 

 

 

 

20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, o sujeito se move para Spec,TP a fim de satisfazer a EPP e a derivação 

sintática é concluída
64

. 

 Uma última questão a ser discutida é a intuição de Quadros (2004) de que em 

uma sentença com verbo manual, sujeito e objeto são movidos para posições de tópico. 

Souza (2014), seguindo Miyagawa (2010) e Chomsky (2008), propõe que a posição 

clássica de tópico em Libras é Spec,CP
65

. Contudo, a distribuição de advérbios 

temporais
66

 em sentenças com verbos manuais indicam claramente que ambos o sujeito 

e o objeto permanecem dentro da projeção TP:  

 

21) a.  ONTEM    EU    PAPEL    CORTAR-TESOURA. 

b. *EU    PAPEL   ONTEM   CORTAR-TESOURA. 

c. *EU    ONTEM    PAPEL    CORTAR-TESOURA. 

d. ?EU    PAPEL   CORTAR-TESOURA    ONTEM. 

 

 Conforme mostram as sentenças acima, (21a) é gramatical em Libras, com o 

advérbio temporal no início da sentença. Já (21b) e (21c) não são gramaticais, o que 

indica que não é possível o movimento nem do sujeito, nem do objeto para uma posição 

acima de TP. (21d) somente é possível em contexto de confirmação, mas não como 

informação nova. Adicionalmente, é possível topicalizar o sujeito e/ou o objeto desde 

que acompanhados pela marcação não-manual característica de construções de tópico 

(levantar de sobrancelha e um movimento de cabeça). Nesses casos, os elementos 

                                                 
64

 É possível que o leitor se pergunte como a marca de concordância resultante da relação Agree entre a 

sonda-ϕ de v e o objeto da sentença é realizada no verbo, uma vez que o verbo não se move para v e nem 

para T. A Libras é uma língua semelhante ao Inglês, no sentido de que não há movimento do tipo V para 

T. Assim, na língua acontece o já amplamente estudado Affix hopping. Para uma proposta de tratamento 

do Affix hopping aplicada à Libras, ver Souza (2014). 
65

 No caso de sentenças com AUX (ou marcador indexical de tópico), a posição de tópico em Spec,αP 

(SOUZA, 2014). 
66

 Quadros (1999) afirma que os advérbios temporais em Libras são adjungidos à TP. 

vP 
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topicalizados aparecem anteriores ao advérbio temporal. Note que a topicalização de 

ambos o sujeito e o objeto são estranhas, se não agramaticais, na língua.  

 

22) a.  <EU>top    ONTEM    PAPEL    CORTAR-TESOURA. 

b.  <PAPEL>top    ONTEM    EU    CORTAR-TESOURA. 

c. */?<EU>top     <PAPEL>top   ONTEM    CORTAR-TESOURA. 

 

 Quadros e Karnopp (2004) ainda apontam uma possibilidade de análise em que 

o verbo manual ocupa sempre uma posição final na sentença, o que, segundo as autoras, 

poderia ser analisado como uma posição de foco sentencial. Contudo, uma 

contraevidência para essa análise é a possibilidade de sentenças que parecem ser um 

tipo de construção resultativa em Libras com um verbo manual
67

. Conforme o exemplo 

dado a seguir, o verbo manual não ocupa a posição final da sentença, o que deveria 

ocorrer se realmente o sítio sintático dessa categoria fosse uma posição de foco 

sentencial: 

 

23)  JOÃO    PAREDE    PINTAR-PINCEL    AZUL. 

‘João pintou a parede de azul com um pincel.’ 

 

Conforme é possível constatar, as evidências arroladas acima mostram que as 

análises de derivação (FERREIRA, 2013; FERREIRA e NAVES, 2014), topicalização 

(QUADROS, 2004) e de focalização (QUADROS e KARNOPP, 2004) não se mostram 

suficientemente acuradas na explicação do comportamento sintático dos verbos manuais 

em Libras. Nesse sentido, propomos aqui uma explicação com base na incorporação do 

nominal instrumento para dentro da raiz verbal – mais precisamente, por meio de uma 

operação conflation. Essa análise, além de explicar o fato de o verbo tomar a forma do 

instrumento em sua realização, também é suficiente para explicar a mudança na ordem 

da frase que, em contextos de verbos manuais, é sempre SOV. Adicionalmente, 

mostramos que a ordem SOV pode sim ser licenciada em sentenças com verbos 

manuais, uma vez que estes apresentam concordância com o objeto, que é, por sua vez, 

resultado de uma relação Agree entre a sonda-ϕ presente em v e os traços-ϕ presentes no 

objeto sintático.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, discutimos os verbos manuais em Libras, assim como 

apresentamos uma possibilidade de análise a partir da ideia de conflation, conforme 

Hale e Keyser (1993, 2002). Nesse sentido, a análise aqui desenvolvida considera que o 

instrumento se incorpora ao núcleo P e, em seguida, se incorpora ao núcleo do VP, 

sendo que: (i) o V hospedeiro não apresenta realização fonética, mas apenas semântica 

referente à ação realizada com o objeto (“cortar” com a tesoura ou “cortar” com o 

cortador), o que explica de alguma forma a coincidência das formas verbais e nominais 

                                                 
67

 Não há nenhuma análise acerca de construções resultativas em Libras. Assim, não podemos afirmar se 

a sentença dada é realmente uma construção resultativa em Libras. 



 

 

 1726 

referentes, respectivamente, às ações realizadas com os instrumentos e aos próprios 

instrumentos; (ii) não há incorporação de V ao núcleo de vP, já que em Libras não 

ocorre tal movimento, consoante à proposta de Souza (2014), emergindo, assim, a 

ordem SOV. Adicionalmente, mostramos que os verbos manuais apresentam 

concordância com o objeto, fato ainda não explorado nos estudos sobre a Libras. 

É preciso ressaltar, por fim, que ainda há muitas questões a serem investigadas 

acerca do comportamento verbal em Libras, não apenas concernente aos verbos 

manuais, mas também a todos os grupos de verbos presentes na língua. Acreditamos 

que a presente investigação vem contribuir para um maior entendimento e também 

descrição da Língua de Sinais Brasileira e também para os estudos sobre incorporação, 

conflation e concordância nas línguas de sinais. 
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UM ESTUDO DAS RESTRIÇÕES À MODALIDADE DE RAIZ NOS VERBOS PODER 

E DEVER 

Jakeline Mendes  

Núbia Saraiva Ferreira 

 

RESUMO:Este estudo teve por objetivo analisar construções modais com predicados 

inacusativos lexicais na posição de seu complemento. Nossa hipótese foi que a 

interpretação do modal é determinada pelo tipo de verbo com o qual se combina. 

Verbos inergativos e transitivos, que selecionam argumento externo e o marcam com 

papel temático de agente disponibilizam, preferencialmente, uma leitura ambígua para 

os modais. Isto se verifica em uma sentença como Pedro deve trabalhar de segunda a 

sábado. Por outro lado,  inacusativos lexicais na posição de complemento dos modais 

oferecem restrição à leitura de raiz, disponibilizando apenas a epistêmica, como em 

Mariana pode cair de salto alto. Supomos que isso se deve ao fato de predicados 

inacusativos selecionarem um argumento não agentivo, e os modais de raiz requererem 

um sujeito marcado com os traços [+volição] e [+controle], conforme proposto por 

Rech e Giachin (a sair). Nossa análise adotou a proposta de subdivisão dos inacusativos 

lexicais em: verbos de (des)aparecimento (como surgir, sumir, aparecer, desaparecer e 

acontecer); verbos de estado e mudança de estado (como morrer, nascer, viver, 

sobreviver, crescer, amadurecer e apodrecer); verbos de início e final de trajetória 

(como chegar, sair, entrar e cair), conforme Silva e Farias (2011) e Brito (2005). Como 

resultados, verificamos a relevância dos traços [+volição] e [+controle] em construções 

com verbos modais, à exceção da leitura de capacidade, que está disponível ao modal 

pode quando este é complemento de inacusativos de estado e mudança de estado em 

sentenças com PPs causativos. Pesquisa em andamento com o suporte da Bolsa Capes.  

Palavras-chave: verbos modais, verbos inacusativos, leitura epistêmica, leitura de raiz. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O objeto deste estudo são construções modais com os verbos poder e dever 

formando sequência com predicados inacusativos lexicais. Com base na Hierarquia de 

Núcleos Funcionais proposta por Cinque (1999, 2006), nossa hipótese é de que os 

núcleos correspondentes à modalidade de raiz impõem restrições ao predicado 

encaixado, subcategorizando predicados que descrevam eventos passíveis de controle, 

mesmo que indireto. Já o núcleo modal epistêmico parece não oferecer as mesmas 

restrições, formando sequência com quaisquer inacusativos.  
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 Conforme análise de Rech e Giachin (2014), os traços [+controle] e [+volição] 

são relevantes para a interpretação modal de raiz. De acordo com as autoras, núcleos 

modais de raiz formam sequência apenas com predicados adjetivais desencadeados por 

um argumento de natureza agentiva. Para investigar a relevância desses traços para tais 

núcleos modais, nos propomos a analisar construções em que 'poder' e 'dever' figuram 

com predicados inacusativos na posição de seu complemento. É esperado que 

inacusativos, por não selecionarem um argumento agentivo, sejam rejeitados na posição 

de complemento de modais de raiz. 

 Contudo, a partir do que observamos na pesquisa até o momento, alguns 

predicados inacusativos podem ocupar a posição de complemento de modais de raiz. 

Isso ocorre porque eles podem ser controlados de forma indireta. 

 

METODOLOGIA DE ANÁLISE  

 

 Para um melhor entendimento tanto do fenômeno que objetivamos analisar 

quanto peculiaridades dos inacusativos lexicais analisados, os dividimos em três grupos, 

de acordo com Silva e  Farias (2011) e Brito (2005). 

VERBOS DE (DES)APARECIMENTO COMO SURGIR / SUMIR / APARECER / 

DESAPARECER / ACONTECER (SILVA; FARIAS, 2011; BRITO, 2005)  

Núcleo Modal Epistêmico 

 Contextos em que  verbos inacusativos de (des-) aparecimento figuram com  um  

modal epistêmico e  sofrem restrição de modais de raiz: quando não houver os traços 

[+controle] e [+volição] relacionados ao DP sujeito da sentença. Vejamos os exemplos a 

seguir: 

(1) a. A lua pode/deve [mod epistemic] surgir no céu.  

 a'.  *A lua pode [mod hability/capacity/permission] surgir no céu. 

 b. *O cometa deve [mod obligation/conselho] sumir no   espaço em instantes. 

  

 Nas sentenças a e b: A lua pode/deve surgir no céu e O cometa deve sumir no 

espaço em instantes, figuram os inacusativos surgir e sumir, que selecionam argumentos 

não agentivos. Além disso, nessas sentenças, não há a inferência de nenhum outro 
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evento relacionado que possa monitorar aqueles descritos pelos predicados inacusativos. 

Logo, núcleos modais de raiz não podem subcategorizar tais predicados. 

 

Núcleos modais epistêmico e de raiz 

 Contextos em que os verbos inacusativos de (des-)aparecimento podem ocupar 

tanto a posição de complemento de um núcleo modal epistêmico quanto de um núcleo 

modal de raiz: quando houver a inferência de um argumento agentivo com os traços 

[+controle] e [+volição]. Vejamos as sentenças:  

 (2) a. O agressor deve [mod volition/obligation] sumir para evitar o flagrante.  

b. Os fogos devem [mod epistemic/volition/obligation] surgir no céu à meia-noite. 

 

 Na sentença 2a, O agressor deve sumir para evitar o flagrante, por exemplo, o 

DP sujeito exerce controle direto sobre um outro evento que desencadeie o evento 

descrito na sentença; logo, controla indiretamente o evento descrito na sentença. Já na 

sentença 2b, Os fogos devem surgir no céu à meia-noite, um argumento agentivo não 

presente na estrutura da sentença realiza uma ação que acarreta no evento descrito pelo 

predicado inacusativo.  

 

VERBOS DE INÍCIO E FINAL DE TRAJETÓRIA COMO CHEGAR / SAIR / ENTRAR 

/ CAIR  (SILVA; FARIAS, 2011)  

Núcleos modais epistêmico e de raiz 

 

 Verbos inacusativos de início e final de trajetória ocupam a posição de 

complemento de núcleos modais de raiz quando for possível inferir um argumento com 

os traços [+controle] e [+volição], responsável por desencadear o evento descrito na 

sentença, conforme as sentenças: 

(3) a. Pedro deve [mod epistemic/obligation] chegar às 7 horas no trabalho.  

b. Maria pode [mod epistemic/permission] sair da sala de reunião a qualquer momento.  

c. A agulha deve [mod epistemic/obligation] entrar completamente na pele do paciente.  

 

 Em 3a, Pedro deve chegar às 7 horas no trabalho, a modalidade de raiz 

corresponde à ideia de ordem ou conselho. Pedro controla indiretamente o evento 

chegar às sete horas no trabalho através do controle direto que exerce sobre eventos 

como deslocar-se, que requerem um argumento de natureza agentiva. Da mesma forma, 
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em 3b, em Maria pode sair da sala de reunião a qualquer momento, a modalidade de 

raiz (permissão) se combina com o inacusativo sair por este resultar de eventos 

agentivos, sobre o qual Maria exerce controle, como por exemplo o de deslocar-se até o 

ponto de saída da sala. 

 Na sentença 3c, A agulha deve [mod epistemic/obligation] entrar completamente 

na pele do paciente, o núcleo modal de raiz (obrigação/conselho) forma sequência com 

o inacusativo entrar por este descrever um evento resultante de outro evento de natureza 

agentiva: penetrar a agulha na pele do paciente.  

 

Núcleo modal epistêmico 

 Contextos em que núcleos modais de raiz oferecem restrição a predicados 

inacusativos de início e final de trajetória: quando  não  houver um argumento agentivo 

exercendo controle, nem mesmo indireto, sobre o evento descrito na sentença. Vejamos 

os exemplos: 

(4) a. As folhas devem [mod epistemic] cair das árvores no outono.  

a'. *As folhas devem [mod obligation] cair das árvores no outono.  

 

 Na sentença As folhas devem cair das árvores no outono, a leitura associada ao 

modal deve é apenas a epistêmica, por o predicado na posição de seu complemento não 

ser possível de controle, nem mesmo indireto. 

VERBOS DE ESTADO E MUDANÇA DE ESTADO COMO MORRER / NASCER / 

VIVER / SOBREVIVER / CRESCER / AMADURECER / APODRECER (SILVA; 

FARIAS, 2011) 

 

Núcleos modais epistêmico e de raiz 

 Contextos em que núcleos modais de raiz se combinam com verbos inacusativos 

de estado e mudança de estado: assim como exemplos anteriores, quando houver um 

argumento agentivo controlando indiretamente o evento descrito pelo predicado 

inacusativo. Vejamos os exemplos a seguir: 

(5) a. A erva daninha deve [mod epistemic/obligation] morrer na plantação de soja.  

b. O bebê deve [mod epistemic] nascer ainda hoje.  
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b'. O bebê deve [mod obligation] nascer ainda hoje para não comprometer a saúde da 

mãe. 

 

 Em 5a, o evento a erva daninha morrer resulta de outro evento, como matar ou 

exterminar, que é passível de monitoramento. Na sentença 5b', O bebê deve nascer ainda 

hoje para não comprometer a saúde da mãe, ocorre de forma similar, pois há o controle 

de outro evento -  fazer o parto - e este desencadeia o evento nascer. Entretanto, 

diferentemente da sentença 5b, em 5b' não é possível o núcleo modal epistêmico se 

combinar com o modal nascer. A diferença entre elas é a presença de  uma expressão 

adverbial de finalidade, como para não comprometer a saúde da mãe. A presença deste 

sintagma adjunto de finalidade pressupõe agentividade, corroborando com a hipótese de 

que o núcleo modal de raiz seleciona apenas estruturas infinitivas em que esteja presente 

um argumento agentivo. 

 

Núcleos modais epistêmico e de capacidade 

 

 Nas sentenças 6a, b e c, o núcleo modal de capacidade forma sequência com um 

predicado inacusativo, apesar de não ser inferido na estrutura um argumento com traços 

agentivos. 

(6) a. A planta pode [mod epistemic/ability] viver na água.  

b. As frutas podem [mod epistemic/ability] amadurecer com o sol.  

c. A sequoia pode [mod epistemic/ability] sobreviver às diversas intempéries.  

 

 Na sentença A planta pode viver na água, 6a, o núcleo modal de capacidade pode 

se realizar em combinação com o inacusativo viver. Isto também pode ser percebido na 

sentença 6b, As frutas podem amadurecer com o sol. Em ambos os casos, o evento 

desencadeador é um elemento não agentivo. O mesmo ocorre em 6c, A sequoia pode 

sobreviver às diversas intempéries. 

  

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 A partir dos contextos em que verbos inacusativos de (des-) aparecimento 

figuram como complemento de modais de raiz, percebemos a relevância dos traços 

[+controle] e [+volição]. Em contextos em que esses traços estão presentes, os modais 
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de raiz podem selecionar mesmo predicados inacusativos, por ocorrer um controle 

indireto sobre o evento do inacusativo na sentença.  

 Um aspecto interessante é que um adjunto de finalidade não é compatível com a 

modalidade epistêmica. 

 Verbos inacusativos de estado e mudança de estado figuram como complemento 

de um núcleo modal de habilidade. Optamos por analisar este núcleo separadamente dos 

demais núcleos modais de raiz, conforme Givón (2010). 
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A ARGUMENTAÇÃO EM PRODUÇÃO DE TEXTOS: UMA PROPOSTA PARA 

EJA 

 

 

Jardeni Azevedo Francisco Jadel 

 

 

RESUMO:A tradição escolar revela que, nos anos iniciais do ensino fundamental, a 

pertinência do discurso argumentativo como objeto de ensino e de aprendizagem não se 

configura como prática sistemática de letramento. Geralmente, o tipo narrativo 

prevalece nas aulas de leitura, sendo apresentado, na maioria das vezes, na forma de 

fragmentos e adaptações de textos literários. Partindo do princípio de que sempre que 

alguém se dispõe a usar a língua, independentemente do gênero escolhido, o faz com 

alguma intenção e de que a argumentatividade está presente desde a conversação diária 

ao gênero mais elaborado, este artigo visa a apresentar, à luz do quadro teórico do 

interacionismo sociodiscursivo, uma proposta de trabalho com gêneros do agrupamento 

do argumentar, fornecendo ao professor orientações e reflexões no formato de sequência 

didática. O estudo foi desenvolvido a partir dos textos escritos pelos alunos da Fase I/ 6º 

ano da Educação de Jovens e Adultos, reforçando a importância de verificar o uso das 

estratégias argumentativas mais evidenciadas na produção inicial de um texto de 

opinião, na expectativa de contribuir para o entendimento dessa prática discursiva. As 

contribuições de Rojo (2000; 2009), Bronckart (1999) e Schneuwly e Dolz (2011) 

fundamentam teoricamente as reflexões e as abordagens apresentadas, na busca pela 

consistente inserção dos alunos nas efetivas atividades comunicativas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Texto argumentativo. Sequência didática. Educação de jovens e 

adultos. 

 

 

Introdução 

 

O ensino de língua materna, em especial nas últimas décadas, tem ocupado lugar de 

destaque nas discussões sobre o desempenho escolar dos alunos. Na expectativa de 

formular diretrizes para orientação do trabalho em sala de aula, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998) apresentam uma perspectiva de 

ensino centrada em uma concepção dialógica, social e interacional da linguagem, na 

qual os textos e os gêneros textuais assumem papéis principais. 

Segundo Bronckart (1999, pág.233), as sequências textuais são partes do 

conhecimento cognitivo dos falantes, construídas socialmente, isto é, durante a 

interação com outros falantes, o aluno interioriza, mesmo que inconscientemente, 

sequências, cuja “forma assumida [...] é claramente motivada pelas representações que o 
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agente tem das propriedades dos destinatários de seu texto, assim como do efeito que 

neles deseja produzir” (pág.234). 

Ao adotar a concepção de gênero como forma de inclusão e participação ativa do 

sujeito na sociedade, evidenciando a importância do discurso no contexto social, os 

documentos oficiais salientam que o ensino de Língua Portuguesa precisa proporcionar 

aos indivíduos envolvidos no processo o conhecimento necessário para interagir 

produtivamente com seus pares em diferentes atividades discursivas. 

Considerando a linguagem como elemento constituinte dos sujeitos sócio-históricos 

e que os alunos da Educação de Jovens e Adultos já trazem ricas experiências sociais, 

acreditamos que uma atenção especial deve ser direcionada aos estudos da 

argumentação, pois, segundo Perelman (1993), é possível ligar o papel da argumentação 

à razão prática. Sobre a questão, Cavalcanti (2010, p. 141) afirma: 

No “jogo da linguagem” procura-se sempre atuar sobre o outro, provocar 

determinadas reações, fazer crer. Isso significa dizer que a linguagem em uso 

é constitutivamente argumentativa, não existem enunciados (gêneros) sobre 

os quais não incidam acentos apreciativos. No entanto, há aqueles cujo estilo 

se caracteriza pela presença mais acentuada de recursos linguísticos que 

indicam/sugerem determinada orientação argumentativa, recursos que 

revelam a “atitude responsiva” do texto. 

Entretanto, via de regra, os gêneros do agrupamento do argumentar não se 

encontram no currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental de forma sistemática, 

apesar de a presença da argumentatividade ser perceptível desde uma simples conversa 

diária até textos mais elaborados. Segundo Cavalcanti (2010), “Por seu caráter 

dialógico, a linguagem é o lugar de interação com o outro, lugar de encontro de pontos 

de vista diferentes e, muitas vezes, antagônicos”. 

Reconhecendo, portanto, que a argumentação deve ser compreendida como uma 

ação humana, em que o discurso é construído em situações reais de interação social e 

que seu estudo pode (e deve) ser associado a uma prática pedagógica que prime pela 

aquisição da escrita e pelos seus usos sociais, este artigo traz uma proposta de sequência 

didática, a partir de textos produzidos por alunos da EJA/ Fase I- 6ª ano de uma escola 

pública do município de Rio das Ostras, na expectativa de fornecer ao professor uma 

orientação sobre o trabalho para a modalidade. 

Como fundamentação teórica, numa abordagem ampla, são apresentadas algumas 

considerações sobre a argumentação e suas contribuições ao processo de letramento, 

seguida da descrição das etapas de uma sequência didática, segundo SCHNEUWLY; 

DOLZ (2011).Cabe ressaltar que os dados e análise apresentados são um recorte de uma 

pesquisa realizada no mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa 

da UERJ.  

 

Letramento e argumentação 

 
É fato que alguns autores apresentam diferenças conceituais para o termo 

letramento, mas concordam que o conceito tem produzido grandes alterações nas 
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práticas escolares, direcionando muitos educadores no sentido de garantir que o 

domínio do código ocorra a partir de práticas sociais reais, relacionadas com a leitura e 

a escrita. 

Kleiman define o termo “como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para 

objetivos específicos” (1995, p. 19). Para a autora, as práticas da escrita são plurais e 

variadas, implicando diversos efeitos nos grupos e nas pessoas, nos diferentes contextos 

sociais e culturais, extrapolando os muros da escola. Assim, a escolarização é apenas 

um tipo – um dos mais importantes, sem dúvida – de prática social de letramento. 

De acordo com Rojo (2009), as abordagens mais recentes sobre letramento têm 

apontado para a heterogeneidade dos estudos acerca da leitura, da escrita e do uso da 

linguagem nas suas diversas nuances, demonstrando a necessidade de uma educação 

linguística que considere os letramentos múltiplos exigidos pelos textos situados no 

mundo social, atrelados aos seus valores culturais, históricos e políticos. 

Face ao exposto, acreditamos que o trabalho com a sequência argumentativa, cujo 

principal efeito comunicativo é “convencer o destinatário da validade de 

posicionamento do produtor diante de um objeto de discurso visto como contestável” 

(MACHADO, 2005, p.246), pode auxiliar os educadores na construção de 

encaminhamentos metodológicos de atividades condizentes com situações reais de uso 

da língua. 

Segundo Koch e Fávero (1987), três critérios analíticos podem descrever a 

sequência argumentativa: a dimensão pragmática, que se define por apresentar o macro-

ato de fala de convencer, persuadir seu destinatário e a atitude comunicativa de fazer 

crer/fazer fazer; a dimensão esquemática global, que permite o estabelecimento de 

premissas, suportes argumentativos, contra-argumentação e conclusão; e a dimensão 

linguística de superfície, que apresenta marcas linguísticas, tais como verbos 

introdutórios de opinião, operadores argumentativos, recurso à autoridade, etc. 

A sequência didática  

Schneuwly e Dolz (2011), em Gêneros orais e escritos na escola, dedicam-se, 

especialmente no capítulo quatro, à descrição dos procedimentos de uma “sequência 

didática” no trabalho com gêneros textuais.  

Como já sugerido na introdução, os autores genebrinos apresentam a sequência 

didática como um “conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito” e afirmam que a proposta tem “[...] 

precisamente, a finalidade de ajudar um aluno a dominar melhor um gênero de texto, 

permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de maneira mais adequada numa dada situação 

de comunicação.” (p.83). 

Assim, a realização de um trabalho com a sequência didática tem como finalidade 

geral a preparação do aluno para o efetivo uso da língua (oral e/ou escrita), em variados 

contextos, por meio de encaminhamentos, a um só tempo, semelhantes e diferenciados, 

permitindo a apropriação das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao 

desenvolvimento de suas capacidades de expressão. 
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Sabe-se, porém, que, ao concretizar uma proposta didática, muitas vezes, corre-se o 

risco de torná-la estática e, em casos extremos, vê-la desviada de seus princípios. 

Assim, é oportuno ressaltar que as sequências não devem ser consideradas como um 

manual para se seguir passo a passo. Cabe ao professor a responsabilidade de efetuar 

escolhas, atendendo aos diferentes níveis de seu alunado, elaborando/planejando as 

etapas a partir do que já está adquirido pelos alunos para visar aos objetivos de 

aprendizagem relacionados com suas capacidades reais.  

Etapas da sequência didática 

A elaboração do esquema de uma sequência, seguindo uma ordem gradual de 

atendimento, do complexo ao mais simples, compreende quatro etapas: apresentação da 

situação, uma produção inicial, os módulos e a produção final. 

Apresentação da situação 

A primeira etapa é o momento em que a turma constrói a representação da atividade 

de linguagem a ser executada. Na apresentação, o professor descreve detalhadamente a 

tarefa – oral ou escrita – de forma bem definida para que os alunos compreendam a 

situação de comunicação na qual devem agir, para a produção inicial. 

De forma coletiva, portanto, devem ser abordadas as seguintes questões: Qual é o 

gênero abordado? A quem se dirige a produção? Que forma assumirá a produção? 

Quem participará da produção? 

Outra dimensão que envolve a primeira etapa diz respeito à preparação dos 

conteúdos dos textos produzidos. Nesta proposta, por exemplo, o aluno deverá 

compreender bem a questão em pauta e os argumentos favoráveis e desfavoráveis das 

diferentes posições.  

Segundo os autores (p.85), “A fase inicial de apresentação da situação permite, 

portanto, fornecer aos alunos todas as informações necessárias para que conheçam o 

projeto comunicativo visado e a aprendizagem de linguagem a que está relacionado”. 

Produção inicial 

É o primeiro lugar de aprendizagem da sequência. Destina-se à elaboração de um 

texto, a fim de revelar as representações que o aluno tem da atividade, servindo como 

parâmetro para a montagem dos módulos. 

Apesar do caráter incipiente, o fato de realizar a tarefa delimitada de forma precisa 

constitui uma conscientização das dificuldades e facilidades relativas ao objeto da 

aprendizagem, pois deve permitir circunscrever as capacidades que os alunos já 

dispõem e, por outro lado, definir o ponto em que o professor intervirá para orientar 

sobre o caminho a percorrer. Por isso, mesmo que o aluno não atenda ou respeite todas 

as características do gênero, não se pode considerar uma situação de insucesso. 

A produção inicial tem o papel de reguladora da sequência didática, tanto para o 

professor quanto para os alunos. Para o primeiro, pela possibilidade de delinear melhor 
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as dimensões problemáticas – o que é preciso trabalhar – para desenvolver as 

capacidades dos alunos. Para o segundo, para descobrir o que já sabem fazer e os 

problemas que enfrentarão para realizar a produção final. 

Cabe esclarecer que a etapa se constitui como realização prática de uma avaliação 

formativa (e não somativa): o professor deverá utilizar as produções para refinar, 

modular e adaptar a sequência sem atribuir uma nota. É o momento para discutir os 

pontos fracos e fortes evidenciados na produção, ampliando e delimitando o arcabouço 

de problema, objetos de trabalho nos módulos. 

Os módulos 

Os problemas que aparecem na primeira produção são trabalhados nos módulos, já 

que, nesta fase, o professor seleciona elementos para dar aos alunos os instrumentos 

necessários para superar as dificuldades encontradas. São variadas atividades com 

propósitos específicos, sistematicamente organizadas, com a intenção de habilitar o 

aluno a utilizar determinado gênero textual.  

Nos módulos, o encaminhamento de decomposição e de trabalho sobre as questões 

abordadas deve considerar três aspectos fundamentais: os problemas com níveis 

diferentes, a variedade de atividades e exercícios e a capitalização dos conhecimentos 

adquiridos. 

Para o primeiro aspecto, é preciso buscar inspiração nas abordagens da psicologia da 

linguagem que distingue quatro níveis principais na produção do texto: 

a) Representação da situação de comunicação: o aluno deve fazer, de forma 

mais exata possível, uma representação do destinatário, da finalidade do 

texto, de sua posição como autor/locutor e do gênero visado. 

b) Elaboração dos conteúdos: o aluno deve conhecer/buscar as técnicas para 

elaborar os conteúdos – informações, debates, discussões, destacando os mais 

importantes. 

c) Planejamento do texto: dependendo do destinatário ou da finalidade, o aluno 

deve estruturar o seu texto a partir de um formato convencional: as regularidades 

indiciadas pelo gênero. 

d) Realização do texto: a escolha dos meios de linguagem, para a escrita do 

texto, deve ser feita pelo aluno por meio do uso de vocabulário apropriado, tempos 

verbais em função do tipo de texto e organizadores textuais para estruturar ou introduzir 

argumentos. 

O segundo aspecto para o encaminhamento dos módulos considera a variação dos 

modos de trabalho: um arsenal diversificado de atividades e de exercícios que 

relacionam leitura e escrita, a fim de oferecer a cada aluno a possibilidade de acesso, 

por diferentes meios, às noções e aos instrumentos, para auxiliá-lo na superação das 

dificuldades. 

Para a elaboração desses módulos, segundo Schuneuwly e Dolz (2011, p.89) três 

categorias de atividades e exercícios podem ser utilizadas: atividades de observação e 

análise de textos, tarefas simplificadas de produção textual e elaboração de uma 

linguagem comum.  
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No quadro abaixo, com o objetivo de ilustrar a proposta, seguem exemplos de cada 

categoria: 

 

Categorias de atividades e 

exercícios 

Exemplos 

Atividades de observação 

e análise de textos 

Comparar vários textos de mesmo gênero e gêneros 

distintos; 

Identificar características comuns nos textos; 

Tarefas simplificadas de 

produção textual 

Reorganização do conteúdo de uma capacidade de 

linguagem dominante para outra (narração para 

argumentação);  

Completar a ideia de um parágrafo;  

Elaborar refutações a partir de uma resposta; 

Elaboração de uma 

linguagem comum 

Fazer comentários – críticas, elogios, sugestões – sobre 

os textos (próprio ou de colegas) utilizando palavras 

comuns (vocabulário orientado) 

  

No momento em que realizam os módulos, os alunos aprendem a falar sobre o 

gênero, passam a utilizar um vocabulário próprio, construindo um conhecimento 

progressivo. O último aspecto considerado no trabalho com os módulos orienta para o 

registro das aprendizagens adquiridas durante a sequência: linguagem técnica e regras 

elaboradas. 

É importante destacar que cada sequência deve-se finalizar com um registro dos 

conhecimentos assimilados, por meio de uma lista (lembretes ou glossário) elaborada – 

pelo professor ou pelo aluno – antes da produção final.  

Produção final 

É o momento em que o aluno põe em prática o estudado nos módulos. Como é a 

finalização de um trabalho, permite ao professor realizar uma avaliação somativa. 

Retomando Schneuwly e Dolz (2011, p.88), “o movimento geral da sequência didática 

vai, portanto, do mais complexo para o simples [...] No fim, o movimento leva 

novamente ao complexo: a produção final”, ou seja, do texto ao texto. 

A avaliação da etapa final deve explicitar os critérios utilizados e, ao mesmo tempo, 

centrar a intervenção do docente em pontos essenciais, observando as aprendizagens 

efetuadas e planejando a continuação do trabalho, com possíveis retornos aos pontos 

mal assimilados. 

Proposta de sequência didática e contexto de pesquisa 

Escolheu-se um gênero do agrupamento do argumentar – texto de opinião – uma vez 

que permite a discussão de um tema atual, de ordem social, sem exigir que o “autor” 

seja uma autoridade no assunto. Assim, o processo interativo se sustenta pela 

construção de um ponto de vista, a partir das informações recebidas. Isso implica 
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estudar o contexto (mais imediato e mais amplo) de produção, circulação e recepção do 

texto, sujeito-enunciador e seu(s) interlocutor(es) e a materialidade que compõem os 

procedimentos verbais utilizados para produzir sentido. Essa rearticulação interliga as 

práticas de leitura, escrita e estudo da língua. 

Utilizamos como corpus amostras de textos produzidos pelos alunos da fase I/6º ano 

do Ensino Fundamental, matriculados numa escola pública, no município de Rio das 

Ostras, em cuja matriz curricular de Língua Portuguesa não está incluído o ensino 

formal e sistematizado do discurso argumentativo. 

A atividade foi dividida em duas etapas, considerando os pontos primeiros de uma 

sequência didática: apresentação da situação e produção inicial. Na primeira etapa, 

apresentou-se a situação/tema aos alunos, instigando-os a participar de uma entrevista 

oral e individual na qual poderiam opinar sobre o assunto. Esclareceu-se que o resultado 

seria divulgado para os outros alunos (destinatários) e era uma atividade facultativa. A 

entrevista foi gravada em áudio, a partir da pergunta: “Você é a favor ou contra as 

recentes manifestações populares?” e da orientação: “Desenvolva essa opinião.” 

A segunda etapa contou com a produção escrita sobre o mesmo tema. Os alunos 

receberam a proposta com o objetivo de produzir um texto de opinião. O material 

entregue aos alunos continha as seguintes instruções e dados: 

 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

Assunto: As recentes manifestações populares no Brasil. 

Qual é a sua opinião sobre as manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil nos 

últimos meses? Por quê? (Desenvolva essa opinião). 

 

Essa atividade foi aplicada, em sala de aula, delimitando o tempo de sessenta 

minutos para a produção escrita. 

Após essas etapas iniciais da “sequência didática”, a forma escrita gerou o banco de 

dados para a análise, que tinha como meta o diagnóstico do grupo para o posterior 

desenvolvimento dos demais passos: os módulos de atividades e a produção final. A 

ideia é apresentar um estudo sobre as estratégias argumentativas que os alunos revelam 

conhecer, mesmo sem um estudo sistemático, além de observar as principais 

dificuldades demonstradas, a fim de subsidiar a proposta de uma sequência didática que 

parta de uma situação real. 

Análise da produção inicial 

Não se utilizou nesta análise a produção oral. A entrevista foi uma atividade 

proposta para provocar uma reflexão maior sobre o tema, auxiliando na organização dos 

argumentos utilizados na segunda etapa.  O corpus para a análise, portanto, é 

constituído das produções escritas.  
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A partir da análise dos textos dos alunos da Fase I/6º, no que diz respeito às 

estratégias argumentativas utilizadas, foi possível perceber o reconhecimento da 

necessidade de se posicionarem diante de um tema polêmico, justificando-se:   

“Eu acho que tem que ter manifestações sim, porque o povo deve corre atrás do seu 

direito.” 

“Eu sou contra algumas coisas tipo vandalismo e aguesões (pula uma linha) mais 

sou a favor das quelas que quer rendificar seus direis por mais saudee em fim por um 

Brasil melhor.” 

“Eu sou a favor! Porque já estamos cansados dos nossos governantes que fazem 

tantas promessas quando querem nosso voto. e depois que eleitos pouco fazem.” 

Ainda na dimensão global da argumentação, alguns textos apresentam o que 

poderíamos considerar uma conclusão: 

“Bom, é isso que eu acho” 

“Então temos que ter uma ampla visão para que na frente possamos ter um mundo 

melhor” 

Percebe-se que o uso da primeira pessoa do singular marca a opinião, em caráter 

muito particular, atendendo à solicitação da proposta (“Qual é a sua opinião”). No 

entanto, é comum, no mesmo texto, aparecer a primeira pessoa do plural. A partir daí, o 

seu papel social se manifesta e ele passa a defensor de um ponto de vista coletivo, ou 

seja, passa a falar pela sociedade. O uso da terceira pessoa não é marcante nas 

produções escritas. 

“Eu acho que tem que ter manifestações sim, por que O povo deve corre atrás do 

Seu direito. [...] Vamos lutar pelo nosso direito que nois merecemos é vamos 

consequir!”. 

“E também acredito que essas manifestações violenta não é praticada por pessoas 

que querem a melhoria do nosso país, só querem piorar tudo. Temos que manifestar e 

mostrar que conhecemos os nossos direitos.” 

Encontramos também exemplos de dificuldade para desenvolver paralelamente duas 

ideias antagônicas, apesar de reconhecerem o caráter conflitante do tema: 

“Minha opinião é que eu não gosto de manifestação mesmo sendo manifestação 

do bem, eu não gosto e não tenho nada contra.” 

“Eu sou a favor das manifestações do Brasil que as pessoas tem que corre atrás 

dos direitos deles porque não são por vinte centavos e também não sou a favor das 

badernas das pessoas [...]” 

Na dimensão pragmática, alguns textos revelam o aspecto dialogal da argumentação, 

reconhecendo a existência de um interlocutor. Desse modo, parte-se do princípio de que 

ler e escrever textos é participar de diferentes práticas de linguagem, uma vez que, pelo 

diálogo travado entre um sujeito e as vozes instauradas nas diferentes formas de 

discurso, uma atitude responsiva pode ser instituída, marcando de forma apreciativa as 

posições assumidas por um enunciador.  

“Dilma pega a visão se você continua assim você não vai longe.” 

“um abraço dona: jardene”. 
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Em alguns casos, os alunos conseguem estabelecer uma relação com a sua realidade. 

O aluno percebe a língua como um organismo vivo e não como uma mera organização 

de orações, inserindo a atividade didática na “vida do texto”, trazendo o contexto 

original de recepção, produção e circulação.  

“Eu acho que os prefeitos podião colabora com a Pasagem em Rio das ostras.” 

“já vi manifestação pessoalmente em MACAÉ, lá no centro de MACAÉ.” 

No que diz respeito à dimensão linguística, observamos que a quase totalidade dos 

alunos utilizam os conectivos – nem sempre adequadamente – como forma de ajudar a 

estabelecer a relação semântica entre seu posicionamento e os argumentos. Para orientar 

a superação das dificuldades, é preciso ter clara a ideia de que a coesão, explicitamente 

revelada por meio das marcas linguísticas, manifesta-se na organização da sequência do 

texto argumentativo, relacionando um elemento a outro. A compreensão depende desses 

articuladores ou conectores, ou melhor, sempre que se pensa em coerência, logo se 

pensa em coesão. 

“E também acredito que essas manifestações violenta não é praticada por 

pessoas que querem a melhoria do nosso país, só querem piorar tudo.” 

“E mas uma coisa essas pasagem no Brasil que não abaixo.” 

Cabe ressaltar que a perspectiva adotada nas sequências é textual, isto é, implica 

levar em conta os diferentes níveis do processo de elaboração de textos. Percebemos, 

porém, que os textos produzidos permitem levantar pontos problemáticos sobre 

questões relativas à sintaxe da frase, à morfologia verbal ou à ortografia. Utilização de 

frases incompletas; falta de variedade na construção das frases; pontuação insuficiente 

são inabilidades, geralmente, resultantes de interferências entre a sintaxe do oral e da 

sintaxe da escrita, indicando também dificuldades de ordem cognitiva.  

Apesar de o domínio de uma sintaxe mais elaborada não estar diretamente ligada a 

um gênero específico, é possível favorecer uma articulação do trabalho proposto. Nesse 

sentido, observações pontuais podem ser feitas, tendo em vista a reescrita do texto. É 

preciso, portanto, reservar um tempo para o ensino específico de gramática, no qual o 

objetivo principal das tarefas de observação e manipulação é o funcionamento da 

língua, uma vez que, para a compreensão e apropriação das regras gerais que dizem 

respeito à organização da frase, necessita-se de conhecimentos explícitos sobre as 

unidades linguísticas.  

Com os problemas de ortografia, a orientação é similar, pois os erros encontrados 

são uma fonte de informação para o professor. Um levantamento, por exemplo, das 

dificuldades mais frequentes servirá como base para a escolha das noções estudadas ou 

revisadas nos momentos destinados à ortografia. Cabe, contudo, uma ressalva, a fim de 

evitar que o aluno perca de vista o sentido do trabalho: sem negar a importância da 

ortografia, é necessário posicioná-la em seu lugar - de preferência, na etapa da produção 

final. 

A tarefa de releitura e de correção deve ser aperfeiçoada com o apoio de dicionários 

e manuais de orientação, sempre insistindo na importância do “refinamento ortográfico” 

nos textos lidos por outros. O tipo de intervenção é variado: pode ser corrigido 

diretamente no texto pelo professor, uma troca de textos entre os alunos, a indicação do 



 

 

 1743 

número de erros a serem corrigidos, etc. O importante é que cada aluno melhore, por 

meio das atividades de revisão,  suas capacidades ortográficas. 

Muitas outras considerações poderiam ser feitas, porém, levando em conta a 

finalidade a que se destinam: elaborar uma sequência didática a partir do diagnóstico 

das primeiras produções, já há material suficiente para a proposta. 

Proposta de sequência didática para a Fase I/6º ano. 

Considerando que os pontos iniciais já foram relatados, apresentaremos a proposta, 

a partir dos módulos.Nesse processo de construção, a etapa mais complexa é, sem 

dúvida, a argumentação. Porque argumentar não é apenas emitir uma opinião sobre um 

fato, mas defender uma ideia, alegando uma série de razões que as apoie. Um 

argumento é consistente quando está bem construído e contém ideias suficientes que 

embasem a opinião do escritor.  

O processo de argumentar, portanto, não abarca apenas aspectos linguísticos, mas é 

necessário conhecimento de mundo por parte do escritor, que lhe possibilite dominar o 

assunto suficientemente para opinar sobre ele. Por isso, a utilização da sequência 

didática oferece elementos para que os alunos conheçam os temas, os operadores 

linguísticos e a forma do gênero e possam, a partir de todos esses elementos, posicionar-

se acerca do tema. 

Os objetivos da sequência do agrupamento do argumentar, a partir da análise dos 

textos de opinião produzidos pelos alunos da EJA Fase I/6º, são: 

 reconhecer a estrutura básica do discurso argumentativo: posição, justificativa 

e conclusão e o seu contexto de circulação; 

 reconhecer o caráter pragmático e dialógico do discurso argumentativo; 

 utilizar os conectivos e diferentes palavras para obter a coesão textual; 

 após os módulos, os alunos deverão produzir uma carta argumentativa, para 

ser encaminhada à Secretaria Municipal de Transportes de Rio das Ostras, sobre o 

transporte público na sua comunidade. 

 

Módulo 1: 

Atividade: reconhecimento e agrupamento das sequências textuais. 

O professor deverá dividir a turma em grupos de três ou quatro alunos. Em seguida, 

distribuirá textos de gêneros diversificados para que os alunos, a partir das semelhanças, 

possam agrupá-los. O professor deverá, junto com os alunos, discutir os critérios 

utilizados para o agrupamento, indagando-lhes sobre o propósito comunicativo de cada 

texto. 

O próximo passo é a identificação do texto argumentativo dentre os categorizados. 

Em seguida, deverão ser explanadas as características do texto argumentativo (posição, 

justificativa, conclusão). É importante que o professor selecione textos que permitam o 

reconhecimento das especificidades do gênero trabalhado, com destaque para a 

utilização de mecanismos discursivos e linguísticos de coerência e coesão textuais, 

visando à manutenção da continuidade do tema e ordenação de suas partes. 
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O professor poderá solicitar uma pesquisa ou reflexão sobre as estratégias de 

argumentação utilizadas pelos alunos nas situações cotidianas, como, por exemplo, o 

que fazem para convencer um amigo sobre uma ideia; ou ainda, qual a justificativa que 

apresentam quando chegam atrasados em casa ou na escola. A atividade não se encerra 

sem antes promover a troca de experiências com outros alunos. 

A última parte da atividade é o registro, quando os alunos escrevem dicas/lembretes 

sobre as características ou termos específicos da argumentação. Os registros devem-se 

repetir ao final de todos os módulos, sempre orientados pelo professor. 

 

Módulo 2: 

Atividade: identificação da situação-problema no texto argumentativo 

O primeiro passo é explicar uma situação-problema, a partir de exemplos do 

cotidiano, destacando o caráter polêmico, conflituoso.  O professor deverá apresentar 

textos do gênero extraídos de jornais, revistas, livros para a identificação da situação-

problema e apontar as variadas posições sobre o tema, situando-os no seu verdadeiro 

contexto de circulação, identificando seus elementos característicos, como finalidade, 

argumentos, época e suporte. O aluno deverá perceber a coerência entre a posição do 

autor e suas justificativas. Pode-se confeccionar cartaz ou ficha para a apresentação do 

identificado. 

 

Módulo 3 

Atividade: reconhecimento do caráter dialógico do texto argumentativo. 

O professor deverá discutir, a partir de exemplos do gênero, os aspectos linguísticos 

e organizadores textuais, como coesão e coerência, linguagem adequada, uso dos títulos, 

escolhas das palavras, uso da pessoa gramatical, tempos verbais, questionamentos, 

palavras enfatizadoras, bem como marcas linguísticas do autor presentes no texto, que 

indicam a sua intencionalidade.  

O professor deverá retomar os textos construídos na primeira produção, para que o 

aluno verifique e avalie a estratégia argumentativa utilizada. O aluno observará a 

elaboração do texto, identificando a articulação entre posição e argumentos, detectando 

os maiores problemas, para um exercício de reescrita com o professor. Será discutida, 

também, a possibilidade de ausência de alguns elementos do gênero, demonstrando sua 

heterogeneidade e possibilidade de variação. 

 

Módulo 4: 

Atividade: reconhecer a importância dos conectores de adição, conclusão e 

oposição no discurso argumentativo. 

Aplicar-se-ão exercícios para uso adequado dos conectores, por meio de fragmentos 

dos textos já utilizados, de modo a lhes proporcionar sentido, chamando atenção para as 

expressões que introduzem as ideias aditivas, conclusivas e opositivas. O professor 

retomará os textos apresentados no módulo 1 para localização dos conectivos, 

chamando atenção para o sentido que promovem no texto. De posse de seu texto, o 
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aluno identificará os conectivos escolhidos e, com a ajuda do professor, promoverá as 

alterações necessárias. 

Antes da produção final da sequência didática, o professor, paralelamente ao 

desenvolvimento da sequência, orientará os alunos sobre o uso adequado de letra 

maiúscula, pontuação e organização do texto em forma de parágrafos, aproveitando a 

oportunidade para solicitar a revisão ortográfica do texto, com o uso do dicionário. Não 

se trata, nesta etapa, de julgar o certo ou o errado, mas de observar o que se deve 

revisar. É importante que o aluno reflita sobre os ajustes feitos em seu texto. Registra-se 

ou relata-se. 

 

Produção final 

O professor deverá apresentar um modelo de carta argumentativa, destacando os 

elementos e as particularidades do gênero. Em seguida, solicitará a elaboração da carta 

que será encaminhada ao Secretário Municipal de Transportes. O objetivo do aluno é 

demonstrar a sua opinião a respeito do serviço de transporte público oferecido na sua 

comunidade e argumentar em favor da posição defendida.   

A avaliação dessas produções abandona os critérios exclusivamente gramaticais e 

desloca o foco para a ideia de que o bom texto deve-se adequar à situação 

comunicacional para a qual foi produzido, considerando os aspectos como a adequação 

do conteúdo, da linguagem e da estrutura ao gênero, ao interlocutor e ao cumprimento 

da finalidade que motivou a produção.  

Considerações finais 

Considerando que o ensino da gramática não deve permanecer na base do sistema 

em si, explicada e exercitada de forma descontextualizada por meio de palavras e frases 

soltas, para que a abordagem seja feita do ponto de vista textual e discursivo, 

constatando a sua funcionalidade e procurando inseri-la em situações reais – ou mais 

próximas possível – da realidade sociocomunicativa, as aulas de português devem, 

primeiramente, minimizar a distância entre o estudante e a sua língua, procurando 

anular as experiências traumáticas com os processos de aprendizagem da leitura e da 

produção de textos, fortalecendo a voz dos muitos jovens e adultos que retornam à 

escola (ou optam pela EJA) para que possam romper os silêncios impostos pelos 

processos excludentes do próprio sistema escolar, capacitando-os a produzirem 

respostas aos textos que escutam e leem. 

Defendemos que as sequências didáticas podem auxiliar significativamente para a 

realização de um trabalho didático que atenda às necessidades dos estudantes, 

propiciando a realização sistemática de tarefas de leitura, produção e aquisição de 

gêneros dentro de um procedimento estrategicamente planejado.  

A estratégia de modularidade com que é desenvolvida a sequência didática situa as 

ações no contexto da realidade dos alunos, permitindo um trabalho diferenciado a partir 

de problemas específicos detectados na medida em que é possível acompanhar as etapas 

e planejar as interferências necessárias. Permite também que os casos de insucesso 

sejam trabalhados, valorizando a produção do aluno. 
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Nesse sentido, entende-se que a escola deve criar condições de interação a partir do 

estudo e do uso da linguagem, valendo-se do estímulo, da criatividade e do 

direcionamento dado às atividades de leitura e escrita, tanto utilizando gêneros 

considerados mais propícios ao processo de ensino-aprendizagem, como também 

orientando para a criação e adaptação de novos gêneros. Cabe, por fim,  ao professor 

considerar as exigências e os limites das propostas curriculares, reconhecer a 

experiência prévia dos estudantes e suas necessidades mais urgentes, explorando junto 

com eles situações discursivas novas e úteis para atuação na sociedade. 
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TRADIÇÕES DISCURSIVAS EM RESENHAS ACADÊMICAS DOS ANOS 1950 

 

 

Jorge Luis Queiroz Carvalho 

 

RESUMO: Este resumo apresenta um recorte de nossa pesquisa de mestrado em 

andamento que se propõe a realizar uma análise, em perspectiva diacrônica, do gênero 

textual resenha acadêmica. Neste artigo, especificamente, temos como objetivo 

identificar as unidades retóricas que se configuram como tradições discursivas do 

referido gênero produzido na década de 1950. Procuramos, assim, delinear as unidades 

retóricas que fazem parte da estrutura composicional do gênero como forma de verificar 

como essa organização pode revelar características da comunidade acadêmica da área 

de Linguística na década de 1950. Nossa pesquisa adotará o método de abordagem 

indutivo e os métodos de procedimento histórico e comparativo. Nosso corpus é 

composto de cinco textos publicado em um periódico acadêmico da área de Letras e 

Linguística cujo acervo está disponibilizado via online. Como procedimentos de análise, 

recorremos aos pressupostos teórico-metodológicos dos campos das Tradições 

Discursivas e da Análise de Gêneros que nos permitem realizar uma análise descritiva 

dos gêneros discursivos a partir das dimensões textuais e contextuais e fornecem 

instrumentos de análise que nos permitem lançar olhares acerca do processo de 

constituição dos gêneros. Os resultados parciais mostram, ainda que de maneira 

preliminar, que as resenhas acadêmicas que circulavam nos anos 1950 do século 

passado apresentam uma organização retórica relativamente aberta e menos cristalizada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradições discursivas. Análise de gêneros. Organização 

retórica. Resenha acadêmica. 

 

 

Introdução 

 

Este artigo apresenta os resultados parciais de nossa pesquisa de mestrado em 

andamento. Nesse estudo, procuramos identificar através de uma análise diacrônica os 

traços de mudança e de permanência nos aspectos composicionais e linguísticos de 

resenhas acadêmicas produzidas entre as décadas de 1950 e 2010. Neste artigo, 

especificamente, procuramos descrever as unidades retóricas que compõem a estrutura 

esquemática do gênero resenha acadêmica publicada na década de 1950 como forma de 

verificar como essa organização pode revelar características da comunidade acadêmica 

da área de Linguística na referida época. Para tanto, nossa pesquisa adotará o método de 

abordagem indutivo e o método de procedimento histórico. 

Nosso corpus é composto de cinco textos publicados na Revista Letras (UFPR) e 

foi coletado através de consulta ao site do periódico que disponibiliza seu acervo via 

online. Como procedimentos de análise, recorremos aos pressupostos teóricos dos 

campos das Tradições Discursivas, a partir dos estudos de Coseriu (1979), Koch (1997) 

e Kabatek (2005) e da abordagem teórico-metodológica de Swales (1990) para análise 

de gêneros textuais. Esses quadros nos permitem realizar uma análise descritiva dos 

gêneros discursivos a partir das dimensões textuais e contextuais e fornecem 
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instrumentos de análise que nos permitem lançar olhares acerca do processo de 

constituição dos gêneros tanto em perspectiva sincrônica quanto diacrônica. 

Nosso artigo está estruturado da seguinte maneira: após esta introdução, fazemos 

uma discussão teórica acerca dos campos teóricos das Tradições Discursivas e da 

análise de gêneros; na sequência, apresentamos a análise dos dados e, por fim, a 

conclusão, na qual retomamos os principais pontos de nosso trabalho, fazendo uma 

síntese interpretativa. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Estruturamos essa seção em duas partes principais. Na primeira, fazemos uma 

exposição dos conceitos que recobrem o paradigma das Tradições Discursivas; na 

segunda realizamos uma discussão acerca do quadro da análise de gêneros operada por 

Swales (1990) dando ênfase aos principais conceitos de sua teoria. 

 

2.1 Tradições Discursivas 

 

Os primeiros estudos que tomaram o texto como objeto de investigação 

remontam à década de 50, quando pesquisadores se dedicaram a estudar as unidades que 

ultrapassam os limites da frase, até então, foco da Linguística Estruturalista. O percurso 

que conduziu a mudança de foco da frase para as relações por elas estabelecidas pode 

ser encarado como um passo pioneiro cujas consequências teóricas levaram muitos 

linguistas a lançar olhares para objetos de análise cada vez mais complexos e abstratos. 

Entre esses objetos que passaram a ser encarados a partir de novos pontos de vista, 

podemos destacar as diferentes reformulações e concepções de texto enquanto objeto 

investigativo e, mais recentemente, o interesse pelos gêneros textuais. 

Um dos grandes pioneiros no estudo do texto é, sem dúvida, Eugenio Coseriu, 

que considera que a linguagem pressupõe três níveis. De acordo com Coseriu (1980), os 

três níveis de linguagem são: 1) o nível universal, que diz respeito à técnica, ou seja, ao 

saber falar em geral; 2) o nível histórico, que concerne à língua concreta que se 

manifesta na fala a partir de uma determinação histórica e é entendida enquanto saber 

tradicional de uma comunidade; e 3) o nível individual, que diz respeito ao discurso, ou 

seja, ao texto encarado como um ato linguístico expresso. 

O primeiro nível concerne aos universais linguísticos, isto é, aos fenômenos 

comuns a todas as línguas como, por exemplo, o fato de que em qualquer língua 

podemos nos referir às coisas do mundo. O nível histórico, por sua vez, nos mostra que 

só podemos nos comunicar através de línguas particulares e historicamente situadas e 

compartilhadas. Desse modo, só podemos nos comunicar se conhecermos um idioma 

que, por sua vez, é inseparável de um momento histórico, haja vista que a língua é 

mutável. Com um posicionamento próximo ao de Saussure (2006), Coseriu (1979) 

considera que os estados da língua, isto é, as sincronias, são melhores explicados a 

partir de estudos diacrônicos e afirma que “a história dos modos linguísticos que em 



 

 

 1749 

parte são mantidos e em parte modificados ou substituídos no tempo é, certamente, 

história duma tradição”. 

Por fim, Coseriu (1979) mostra no nível individual que só podemos nos 

expressar através de textos e, para que possamos produzi-los, precisamos ativar um 

saber expressivo que nos indica como podemos nos expressar em determinadas 

situações comunicativas. Nessa perspectiva, o autor elabora o quadro abaixo que 

sintetiza os três níveis de linguagem e as atividades, saberes e produtos que são 

inerentes a cada um desses níveis: 

 

            pontos de 

                    vista 

níveis 

έέ 

atividade 

Δύναμις 

saber 

ἕργου 

produto 

nível universal falar em geral saber elocucional 
totalidade do 

“falado” 

nível histórico língua concreta saber idiomático (língua abstrata) 

nível individual discurso saber expressivo “texto” 

Quadro 1. Níveis da linguagem 

Fonte: Coseriu (1980, p. 93) 

 

Posteriormente Koch (1997), partindo de um posicionamento teórico que 

investiga fenômenos da língua partindo dessas três noções, faz uma bifurcação no nível 

histórico e passa a considerar, além da história da língua, a história dos textos. Essa 

bifurcação ocasiona uma reformulação no quadro de Coseriu (1979) de modo que o 

nível histórico passa a dar conta de dois domínios, como podemos observar abaixo: 

 

NÍVEL DOMÍNIO TIPOS DE REGRAS 

universal atividade do falar regras elocucionais 

histórico 
língua histórica particular regras idiomáticas 

tradição discursiva regras discursivas 

real / individual discurso  

Quadro 2. Níveis e domínios da linguagem 

Fonte: Koch (2008, p. 54) 

 

Observamos que o quadro de Koch (2008) contempla elementos já propostos por 

Coseriu (1979), mas inova ao sugerir que o nível histórico se relaciona a dois domínios: 

o das línguas e o das tradições discursivas. Nessa perspectiva, além das línguas situadas 

historicamente (português, inglês, espanhol, etc.), as tradições discursivas passam a ser 

consideradas também como fenômenos linguísticos históricos. Para entender o que é 

uma tradição discursiva, nos reportamos ao exemplo dado por Kabatek (2005). O autor 

sugere que a fórmula rotineira Bom dia se trata de uma tradição discursiva. Essa 

fórmula é estabelecida além das regras da língua, uma vez que qualquer outra sentença, 

como por exemplo, desejo-lhe um dia bom, ou mesmo, dia bom são enunciados 
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possíveis do ponto de vista linguístico, mas não fazem parte das tradições discursivas da 

língua portuguesa falada no Brasil. 

Entendemos, assim, que uma tradição discursiva pode ser encarada como 

estruturs formulaica específica que se relacionam a determinadas sincronias e, assim 

como a língua, passa por modificações ao longo do tempo. A respeito dessa noção e da 

materialização de uma tradição discursiva, Kabatek (2005) considera que a atividade do 

falar demanda a uma finalidade comunicativa que atravessa dois filtros até chegar ao ato 

comunicativo concreto, ou seja, o nível e individual da língua materializado pelo 

discurso. O autor sintetiza esse percurso através do seguinte esquema: 

 

 
Quadro 3. Tradições discursivas 

Fonte: Kabatek (2005) 

 

Retomando o exemplo anteriormente citado, destacamos que, com a finalidade 

comunicativa de saudar uma pessoa pela manhã, o falante recorre a dois filtros: o da 

língua e o das tradições para expressar o enunciado Bom dia, em vez de qualquer outro 

que não seja tradicional. Kabatek (2005) mostra, porém, que é importante que o 

conceito de TD seja ampliado, uma vez que outras práticas discursivas também podem 

ser consideradas como tradições discursivas, como, por exemplo, os gêneros textuais. 

Nesse caso, um gênero textual também pressupõe uma finalidade comunicativa 

específica e, diante disso, ultrapassa os filtros das escolhas linguísticas e das tradições 

discursivas para se expressar através de enunciados concretos. 

Na seção a seguir apresentamos uma concepção de gêneros baseada na proposta 

de John Swales (1990) que possibilita a análise da organização retórica dos gêneros. 

 

2.2 Análise de Gêneros 

 

A proposta de Swales (1990) para conceituação de gênero textual lança mão de 

conceitos advindos de diferentes perspectivas teóricas, a saber: o folclore, os estudos 

literários, a linguística e a retórica. Além desses campos, o autor também admite ser 

influenciado por perspectivas como a análise de discurso, a etnografia e as abordagens 

sobre o ensino-aprendizagem de inglês. Convergente com muitas das proposições 

vinculadas a esses campos, o autor entende o gênero como uma classe de eventos 

comunicativos cujos exemplares são dotados de propósitos comunicativos semelhantes 

e são reconhecidos pelos membros de uma comunidade discursiva. 

Hemais e Biasi-Rodrigues (2005), ao apresentarem a proposta do referido autor, 

mostram que o folclore contribui para teoria swalesiana na medida em que entende os 

gêneros como formas permanentes, mas que podem sofrer mudanças de papel na 
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sociedade, uma vez que possuem um valor sociocultural que atende às necessidades 

sociais e espirituais de determinados grupos. Os estudos literários mostram que os 

gêneros, embora possam ser vistos como peças permanentes, também podem se desviar 

de sua estabilidade e transgredir as formas consideradas mais padronizadas. Esse 

entendimento é relevante na medida em que põe em evidência a mutabilidade dos 

gêneros e deixa claro que a transformação dos gêneros pode decorrer de muitos fatores, 

como os papéis dos autores, da sociedade e as visões de mundo. 

No que se refere à linguística, o autor vai em direção a vertente sistêmico-

funcional para recuperar a noção de registro. Essa categoria linguística é compreendida 

como “variação na linguagem, em que grupos de traços linguísticos são correlacionados 

com traços recorrentes em determinadas situações” (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 

2005, p. 112). O gênero, assim, seria o meio pelo qual os registros de linguagem se 

manifestam. Nesse sentido, para Swales (1990) o estudo do gênero não pode ser 

desvinculado da análise dos elementos textual-discursivos que lhe são constituintes, 

pois, embora o gênero não seja fundamentalmente linguístico, ele também se manifesta 

por meio da língua. 

Em relação aos estudos de retórica, Swales (1990) se aproxima, principalmente, 

dos trabalhos desenvolvidos por Miller (1984), que considera que o reconhecimento 

social de um gênero não se detém exclusivamente na sua forma linguístico-discursiva, 

mas também na ação social que ele realiza. Indo além, o autor considera que o 

conhecimento da forma não é tão determinante quanto o reconhecimento do propósito 

comunicativo socialmente compartilhado. Este último conceito, aliás, é central na 

proposta teórica swalesiana e deve ser entendido a partir da noção de comunidade 

discursiva, um dos pilares do aparato teórico apresentado por esse autor. 

No ponto de vista do autor, a caracterização da comunidade discursiva também 

deve ser um dos meios pelos quais podemos classificar os gêneros. No entanto, noção 

comunidade discursiva é complexa e, por isso, sofreu diferentes críticas e reformulações 

e atualmente é entendida a partir de seis características que, segundo o autor, 

possibilitam sua caracterização: 

 

1. Possui um conjunto perceptível de objetivos que podem ser formulados 

pública e explicitamente também podem ser, no todo ou em parte, aceito 

pelos membros; podem ser consensuais; ou podem ser distintos, mas 

relacionados. 

2. Possui mecanismos de intercomunicação entre seus membros. 

3. Usa mecanismos de participação para uma série de propósitos: para prover o 

incremento da informação e do feedback; para canalizar a inovação; para 

manter os sistemas de crenças e valores da comunidade; e para aumentar seu 

espaço profissional. 

4. Utiliza uma seleção crescente de gêneros para alcançar seu conjunto de 

objetivos e para praticar seus mecanismos participativos. Eles 

frequentemente formam conjuntos ou séries. 

5. Já adquiriu e ainda continua buscando uma terminologia específica. 
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6. Possui uma estrutura hierárquica explícita ou implícita que orienta os 

processos de admissão e de progresso dentro dela. 

 

Sabe-se que o próprio autor reconhece que em uma comunidade discursiva há 

muita fluidez e sua classificação não pode ser definitiva. Por essa razão, consideramos 

que a noção de comunidade discursiva é por deveras complexa e, embora seja possível 

assegurar que as características apresentadas por Swales (1990) possam dar conta da 

descrição de comunidades específicas, consideramos que a caracterização de uma 

comunidade pode abarcar mais categorias do que as anteriormente expostas. 

Diante disso, consideramos que outro pilar da abordagem swalesiana, o 

propósito comunicativo, detém maior aceitação e parece ter se desenvolvido de maneira 

menos polêmica. O conceito de propósito comunicativo também passou por 

reformulação e, nos trabalhos mais recentes de Swales, em especial aqueles em parceria 

de Askehave (SWALES; ASKEHAVE, 2009). Para esses autores, os propósitos 

comunicativos só podem ser delimitados a partir do trabalho analítico que deve 

considerar, além do que está textualmente marcado, o contexto de produção do gênero. 

Nesse sentido, para apreensão do propósito comunicativo, as práticas de linguagem não 

podem ser observadas de maneira dissociada das práticas sociais e das comunidades 

discursivas nas quais os gêneros circulam e são produzidos. 

Outro pilar da teoria de Swales (1990) é o modelo de organização retórica dos 

gêneros textuais. Com a preocupação didática de criar um modelo de organização dos 

gêneros, o autor realizou pesquisas acerca de como os gêneros textuais acadêmicos 

estão estruturados em termos de organização retórica, o que originou o chamado modelo 

CARS (Create A Research Space). Esse modelo resultou da análise de diferentes 

exemplares de introduções de artigos de pesquisa de diferentes áreas na qual o autor 

destacou três movimentos retóricos no referido gênero que apresentamos a seguir: 

  

 
Quadro 4. O modelo CARS. 

 

Acima apresentamos os três movimentos retóricos que fazem parte da 

introdução de artigos acadêmicos: 1) Estabelecimento de um território; 2) 

Estabelecimento de um nicho; e 3) Ocupação do nicho.  Cada um desses três 

movimentos comporta subdivisões que o autor chama de passos. Destacamos que os 
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movimentos retóricos e os passos não necessariamente estão presentes em todas as 

introduções de artigos de pesquisa por ele analisados. Tendo em vista que a abordagem 

o modelo CARS não se trata de um modelo descritivo, e não prescritivo, consideramos 

que esse modelo analítico se configura como uma produtiva possibilidade de análise da 

estrutura composicional dos gêneros textuais. 

Por essa razão, o modelo CARS deu origem a muitos outros modelos de análise 

de diferentes gêneros. Destacamos como pertinentes para o nosso trabalho os modelos 

de organização retórica de resenhas acadêmicas desenvolvidos a partir das pesquisas de 

Motta-Roth (1995), que propõe que esse gênero está disposto a partir de quatro 

movimentos: introduzir o livro, sumarizar o livro, destacar partes e prover uma 

avaliação final; e de Araújo (1996), que, em sua análise, destacou três movimentos: 

estabelecer o campo, sumariar o conteúdo e prover uma avaliação final do livro. 

Destacamos, ainda, que cada autora apresenta subfunções ou estratégias que se 

desdobram a partir de cada movimento retórico identificado, como ilustra o quadro 

abaixo: 

 
Quadro 5. Estrutura retórica de resenhas de acordo com Motta-Roth (1995) e Araújo (1996) 

Fonte: Bezerra (2002) 

 

Esses modelos  serão úteis a nossa análise na medida em que poderemos observar 

quais dessas unidades retóricas estão presentes nos exemplares coletados para cada 

período de tempo coberto por nossa pesquisa. Optamos por utilizar os termos unidades 

e subunidades retóricas (ao invés de movimentos, passos, subfunções ou estratégias) em 

consonância com trabalhos mais recentes, como o de Biasi-Rodrigues (1998). Na seção 

a seguir apresentamos a análise dos dados com vistas a observar como os exemplares do 

gênero resenha acadêmica se organizam em termos de organização retórica. 

 

3 Análise dos Dados 
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Neste tópico apresentamos a análise de cinco resenhas acadêmicas publicadas na 

Revista Letras (UFPR) entre os anos de 1953 e 1960. Destacamos que, apesar de na 

década de 1950 as resenhas serem veiculadas em uma seção intitulada “Notas de 

Bibliografia e de Crítica”, consideramos os exemplares analisados são gêneros 

antecessores do que hoje conhecemos por resenha acadêmica. Para tanto, damos início 

ao nosso trabalho investigando como se dava a organização retórica do referido gênero 

no início de sua circulação no Brasil. 

O quadro abaixo apresenta a organização retórica da resenha 01, publicada no 

ano de 1954. 

 

Organização retórica – R01_1954 

Unidade 1 – Estabelecer o campo 

Subunidade 1.1 – Indicando leitores em potencial 

Subunidade 1.2 – Informando sobre a origem do livro 

Subunidade 1.3 – Indicando a relevância do livro 

Subunidade 1.4 – Inserindo o livro na área 

Subunidade 1.5 – Informando sobre a equipe da pesquisa 

Unidade 2 – Sumariar o conteúdo 

Subunidade 2.1 – Realizando fichamento da introdução do livro. 

Subunidade 2.2 – Descrevendo a organização do livro 

 

Essa organização retórica nos revela que há algumas diferenças em relação às 

resenhas que foram analisadas por Motta-Roth e Araújo na década de 1990. A grande 

diferença reside no fato de que o texto é composto por apenas duas unidades retóricas, a 

saber: 1) estabelecer o campo e 2) sumariar o conteúdo. Utilizamos o termo 

“Estabelecer o campo”, adotado por Araújo (1996), por observamos que essa primeira 

unidade retórica não detém a função exclusiva de introduzir do livro, mas também de 

dar referências sobre o autor, informar a origem da obra, sua relevância e a equipe 

integrante da pesquisa realizada que originou o livro. 

A diferença crucial, no entanto, reside no fato de que não conseguimos 

identificar uma unidade retórica na qual o resenhista realiza uma avaliação final do livro 

onde possa recomendá-lo ou não, sugerir futuras aplicações, indicar lacunas, etc. A 

resenha é concluída com a apresentação da introdução do livro e com uma descrição de 

como ele está organizado, como podemos observar no excerto abaixo: 

 

R01_1954 - [Subunidade 2.2] Além da Introdução (pp.11-16), o livro 

(sic) comprende as seguintes partes: Gramática (pp.17-71), Textos 

(pp.72-221), Vocabulário — crioulo-inglês (pp.223-265) e inglês-crioulo 

(pp.266-309). 

 

Sem expressar uma atitude avaliativa acerca do conteúdo da obra, o resenhista 

conclui a resenha com uma apresentação dos capítulos que compõem o livro. Tal atitude 

causa certo estranhamento para quem está habituado com a organização retórica das 

resenhas acadêmicas veiculadas no presente, haja vista que o que esperamos no 

fechamento de um texto dessa natureza é a exposição de um comentário avaliativo. Ao 

que parece, a comunidade acadêmica da área de Linguística na década de 1950 não se 
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via inclinada a encerrar suas resenhas com comentários avaliativos nos quais pudesse 

recomendar o livro para um público determinado. Levantamos essa hipótese por 

observamos que tal tendência é recorrente em outros exemplares do gênero veiculado no 

mesmo período, como revela a R02_1957. 

 

Organização retórica - R02_1957 

Unidade 1 – Estabelecer o campo 

Subunidade 1.1 – Referindo-se ao editor 

Subunidade 1.2 – Alegando originalidade 

Subunidade 1.3 – Informando sobre o autor 

Subunidade 1.4 – Avaliando pesquisas anteriores do mesmo autor 

Subunidade 1.5 – Tecendo elogios à obra resenhada 

Subunidade 1.6 – Informando sobre leitores em potencial 

Unidade 2 – Sumariar o conteúdo 

Subunidade 2.1 – Apresentando o conteúdo do livro 

Subunidade 2.2 – Provendo uma visão geral 

Subunidade 2.3 – Realizando fichamento e avaliação direcionada 

 

Assim como na R01_1954, o movimento retórico inicial da resenha R02_1957 

não presta apenas informações relativas ao livro resenhado, mas também acerca do 

autor e de possíveis leitores. Uma diferença sensível, porém, pode ser notada no fato de 

que no exemplar acima o resenhista inicia seu texto fazendo referência ao editor do 

livro. O excerto a seguir ilustra esse movimento: 

 

R02_1957 - [Subunidade 1.1] Graças ao benemérito editor Simões, os 

estudiosos de assuntos de linguagem têm podido ler trabalhos de real 

valor, quer nas publicações de novas pesquisas, quer nas reedições de 

antigas páginas esgotadas. A contribuição do esforçado editor demonstra 

claramente sua simpatia por este gênero de estudos e daqui fazemos 

nossos votos de que não desista da cousa começada. 

 

Essa particularidade não parece ser recorrente, haja vista que não identificamos 

essa subunidade retórica nos outros exemplares analisados. No entanto, acreditamos que 

esse posicionamento se justifica diante do pouco espaço destinado a publicações da 

comunidade acadêmica da área de Linguística em meados do século passado. Apesar 

desse traço distintivo, resenhista da R02_1957 segue a mesma tendência adotada pelo 

anterior e não apresenta comentários e/ou avaliações finais acerca do livro, fechando 

seu texto com um fichamento da obra apresentando tópicos específicos que foram 

abordados pelo autor do livro. Observamos abaixo como o resenhista conclui seu texto: 

 

R02_1957 - [Subunidade 2.3] 1 — Na pág. 16, cremos que wisarme não 

explica perfeitamente o português e o castelhano bisarma, palavra quê 

está precisando maiores comentários. (...) 

Na pág. 458 toca em importante ponto de sintaxe: a preposição em com 

valor qualitativo, em frases como general em chefe (...). As línguas 

românicas apontaram suas preferências na escolha da preposição 

introdutória; assim enquanto no francês predominou en – sem exclusão 



 

 

 1756 

das outras – o português decidiu-se pela prep. por e, mais 

modernamente, por como, construção que outras línguas românicas 

também não desconhecem (grifos originais). 

 

Nessa subunidade, o autor apresenta os conteúdos através de tópicos indicando a 

respectiva página e tecendo comentários avaliativos acerca do que foi abordado. 

Ressalte-se, no entanto, que nem todas as resenhas se encerram com essa descrição 

pormenorizada do conteúdo, como ilustraremos no exemplo a seguir. 

 

Organização retórica - R03_1954 

Unidade 1 – Estabelecer o campo 

Subunidade 1.1 – Informando sobre leitores em potencial 

Subunidade 1.2 – Indicando impressões obtidas do livro 

Unidade 2 – Sumariar o conteúdo 

Subunidade 2.1 – Provendo avaliação direcionada 

Subunidade 2.2 – Descreve a o estilo utilizado pelo autor 

Subunidade 2.3 – Realizando fichamento e avaliação direcionada 

Subunidade 2.4 – Discutindo conceitos do livro 

Unidade 3 – Prover considerações finais 
Subunidade 3.1 – Retomando o objetivo do livro 

Subunidade 3.2 – Indicando se o autor alcançou seu objetivo. 
 

No exemplar analisado acima, observamos a presença das unidades retóricas 

bem delimitadas: 1) estabelecer o campo, 2) sumariar o conteúdo e 3) prover 

considerações finais. Nesses três movimentos pudemos observar a presença de algumas 

subunidades que não foram encontradas nos exemplares anteriormente analisados, 

como, por exemplo, a indicação das impressões que o resenhista obteve ao ler o livro. 

Além disso, também salientamos que o resenhista se detém na descrição do estilo 

utilizado pelo autor e na discussão acerca dos conceitos de ‘filologia’ e ‘linguística’ na 

unidade retórica 2. 

 

R03_1954 - [Subunidade 2.4] Sôbre os conceitos de "filologia" e 

"linguistica" muito se poderia discutir. Não é ponto pacífico, portanto 

não importa dizer não concordamos integralmente com as distinções 

entre elas estabelecidas. Cada qual, pode, porém, com boas razões, 

defender seu ponto de vista. 

 

Destaca-se, sobretudo, que nesse texto o produtor manifesta uma avaliação final 

da obra, porém, sem sinalizar se recomenda ou não a obra. No entanto, nos chama 

atenção o fato de que, mesmo sem haver essa recomendação da obra, há uma retomada 

do objetivo do livro e indicação de que autor conseguiu alcançá-lo de maneira 

satisfatória: 

 

R03_1954 - [Subunidade 3.1] "Iniciação à Filologia Portuguêsa" é um 

trabalho que veio em boa hora, “levantar problemas, situá-los no quadro 

de idéias mais gerais e conduzir o leitor na pista da verdadeira solução”. 
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[Subunidade 3.2] Não haja dúvida, o A. alcançou plenamente o seu (sic) 

abjetivo. 

 

Nesse sentido, observa-se que o resenhista considera que a obra resenhada veio 

em boa hora e atingiu o objetivo, que seria levantar problemas e conduzir a soluções. 

Esse objetivo, aliás, que parece ser bastante pertinente e importante para a recente 

comunidade acadêmica da área de Linguística no Brasil dos anos 50, uma vez que o 

próprio resenhista indica que o trabalho foi publicado no momento propício, abrindo 

espaço para promoção de debates nesse campo de estudos. 

Assim como na resenha analisada acima, o texto que apresentamos a seguir 

também apresenta três unidades retóricas bem delimitadas, mas com algumas 

singularidades: 

 

Organização retórica - R04_1959 

Unidade 1 – Estabelecer o campo 

Subunidade 1.1 – Informando sobre o autor 

Subunidade 1.2 – Referindo-se a publicações anteriores 

Subunidade 1.3 – Destacando o prestígio do autor na área 

Subunidade 1.4 – Indicando a relevância da obra 

Subunidade 1.5 – Informando sobre leitores em potencial 

Unidade 2 – Sumariar o conteúdo 

Subunidade 2.1 – Apresenta o tópico da cada capítulo 

Subunidade 2.2 – Sugerindo tópicos que deveriam ter sido contemplados 

Subunidade 2.3 – Citando material extratextual 

Subunidade 2.4 – Provendo avaliação direcionada com sugestões de revisão 

Unidade 3 – Prover considerações finais 
Subunidade 3.1 – Desculpando-se pelas críticas 

Subunidade 3.2 – Reverenciando a instituição do autor 
 

A resenha apresentada acima discute a obra “Princípios de Lingüística Geral 

como introdução aos estudos superiores da Língua Portuguesa” de Mattoso Câmara Jr. 

Dada a relevância deste autor no contexto acadêmico da década de 1950, destacamos 

algumas particularidades no que se refere à organização do texto. O exemplo em 

questão é composto, além de unidades retóricas comuns a outras resenhas analisadas, de 

conteúdo informacional sobre o prestígio do autor do livro nos estudos linguísticos 

brasileiros: 

 

R04_1959 - [Subunidade 1.3] É auspicioso que, na Universidade do 

Brasil, já exista e funcione a cátedra de Lingüística, tão necessária nos 

cursos de letras, e mais auspicioso é saber que na regência dela se acha, 

digna e merecidamente, desde 1948, o prof. Joaquim Matoso Câmara Jr. 

 

Além disso, observamos na unidade retórica 3, considerações finais nas quais o 

resenhista, apesar de indicar limitações da obra na unidade retórica 2, desculpa-se pelas 

críticas ao livro e reverencia a instituição a qual o autor do livro está vinculado. 
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R04_1959 - [Subunidade 3.1] Por tais observações, perdoe-nos o prof. 

Matoso Câmara Jr., mas elas se externam com espírito lealdoso, e não 

ofuscam, absolutamente, o halo com que veio coroado tão prestimoso 

livro. [Subunidade 3.2] Reverencio a Faculdade Nacional dê Filosofia 

por abrigar no seio tão eminente professor, cuja obra há de trazer 

benefícios inúmeros às ciências lingüísticas nacionais. 

 

Esse gesto amistoso parece ser recorrente, tendo em vista que também foi 

identificado na R05_1959, assinada por Mattoso Câmara Jr. O livro resenhado diz 

respeito a um estudo acerca da fonologia mirandesa. Observamos no exemplar em 

questão, observamos uma resenha mais complexa em termos de organização, como 

apresentamos a seguir: 

 

 

 

Organização retórica – R05_1959 

Unidade 1 – Estabelecer o campo 

Subunidade 1.1 – Indicando leitores em potencial 

Subunidade 1.2 – Referindo-se a publicações anteriores 

Subunidade 1.3 – Inserindo o livro na área 

Subunidade 1.4 – Declarando apoio à linha de pesquisa adotada no livro 

Unidade 2 – Sumariar o conteúdo 

Subunidade 2.1 – Provendo uma visão geral da organização o livro 

Subunidade 2.2 – Descreve a o estilo utilizado pelo autor 

Subunidade 2.3 – Indicando tópicos que deveriam ter sido contemplados 

Subunidade 2.4 – Sugerindo bibliografia 

Subunidade 2.5 – Provendo avaliação direcionada com sugestões de revisão 

Unidade 3 – Prover considerações finais 

Subunidade 3.1 – Fazendo votos de publicações futuras 

 

Nota-se, além das subunidades retóricas típicas do estabelecimento do campo, 

uma atitude do resenhista em expressar apoio à linha teórica adotada pelo autor do livro. 

Não observamos esse movimento em nenhuma das outras resenhas analisadas até o 

momento e acreditamos que essa particularidade ocorre devido ao fato de que o autor do 

livro converteu-se a uma linha de pesquisa a qual o resenhista em questão é seguidor: 

 

R05_1959 – [Subunidade 1.4] Assim convertendo-se à fonologia (o 

grifo do verbo é seu), [o autor do livro] sentiu que "estava agora indicado 

o caminho no estudo que queria empreender" (ibid.). Quem subscreve a 

presente Resenha não pode deixar de congratular-se com essa conversão, 

que traz para idéias, que lhe são caras e ainda encontram certa relutância 

em Portugal e no Brasil, o precioso apoio de um grande filólogo luso. É 

bom não esquecer que, quando em minha tese de doutorado em 1950 

focalizei o estudo fonêmico (ou "fonológico", na nomenclatura preferida 

na Europa), para o português do Brasil, encontrei um ambiente entre 

reticencioso e perplexo. (grifo em sublinhado nosso) 
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O apoio dado pelo resenhista justifica-se, então, pelo fato de ele também ser um 

pesquisador do estudo fonêmico do português e, com isso, declara seu apoio a outro 

pesquisador que poderá contribuir com sua linha de pesquisa. Por sua experiência na 

área, aliás, notamos que na unidade 2 o resenhista apresenta sugestões de bibliografia e 

de tópicos que deveriam ter sido contemplados pelo autor do livro: 

 

R05_1959 – [Subunidade 2.3] Numa ortodoxa exposição fonémica (ou 

'fonológica"), impunha-se considerar um determinado estilo articulatorio 

(como em Para o Estudo da Fonémica Portuguêsa se focalizou o estilo 

cotidiano tenso), levantar as diversas variantes e as neutralizações nêle 

ocorrentes, e colocar dentro dos respectivos estilos certas variedades, 

como a realização do /g/ intervocálico como /i/ (...) conviria examinar a 

atuação do contacto fonêmico entre as duas línguas [Subunidade 2.3] nas 

linhas traçadas principalmente por Uriel Weinreich em Languages, in 

Contact (Publications of the Linguistic Circle of New York, New York, 

1953), que não consta da bibliografia (v. ps. 131-5). A delimitação dos 

estilos articulatórios e a introdução do conceito de "flutuação" de Viggo 

Brondal (Essais de Linguistique Cénerale, Copenhague, 1943, 20-1) 

deveria, por exemplo, resolver o problema da precária oposição dos 

fonemas /ê/-/é/, /ô/-/ó/ (...) 

 

Diante dessas sugestões, o resenhista encerra seu texto desejando que o autor 

prossiga com seus estudos e de modo que novos estudos sejam publicados para dar 

continuidade ao trabalho até então desenvolvido: 

 

R05_1959 – [Subunidade 3.1] termino a presente Resenha com os votos 

de que em breve tenhamos os volumes seguintes, que em seu conjunto 

darão a versão cientificamente moderna da curiosa língua da Terra de 

Miranda. 

 

Conseguimos destacar, assim, uma atitude na qual o resenhista faz votos de que 

as pesquisas sobre a língua da Terra de Miranda tenham continuidade. Diante dessa 

observação, destacamos que as resenhas acadêmicas analisadas nesse estudo preliminar 

apresentam uma organização retórica relativamente aberta que revela indícios da 

identidade profissional dos membros da comunidade acadêmica da área de Linguística 

dos anos 1950. Nesse sentido, observamos ser comum a prática de declarar apoio aos 

autores dos livros resenhados, seja ao sinalizar adesão à linha teórica, ao descrever a 

linguagem utilizada pelo autor ou ao fazer votos de publicações futuras. 

Diante de exemplares de gêneros vinculados a uma comunidade acadêmica 

ainda em seus primeiros anos, consideramos que esses posicionamentos sugerem que os 

sujeitos envolvidos na produção acadêmica da área de Linguística em meados do século 

passado apresentam atitudes colaborativas e incentivadoras. Essa observação nos 

mostra, ainda, que as resenhas acadêmicas de outrora podem ser encaradas como 

veículos de divulgação e promoção de debates, o que pode nos revelar que a 

comunidade acadêmica dava maior ênfase à descrição da organização do livro e parecia 

ainda aspirar por novas discussões. Desse modo, a avaliação final do livro, hoje 
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encarada como fator decisivo para identificação do gênero, não se apresenta como uma 

unidade retórica indispensável à resenha acadêmica dos anos 1950. 

 

Considerações finais 

  

Nosso trabalho teve como objetivo descrever a estrutura composicional do 

gênero resenha acadêmica veiculada na década de 1950. Para tanto, desenvolvemos 

nossa análise com vistas a identificar como a organização retórica dos exemplares pode 

revelar características da comunidade acadêmica na qual esse gênero estava vinculado. 

A análise realizada nos conduziu ao entendimento de que exemplares do gênero que 

circulavam nos anos 1950 do século passado apresentam uma organização retórica 

relativamente aberta e menos cristalizada se comparadas a análises mais recentes. 

Desse modo, pudemos observar dois tipos de resenhas: destacamos, em um 

primeiro momento, a presença de textos que apresentavam duas unidades retóricas, a) 

estabelecer o campo e b) sumariar o conteúdo; também constatamos resenhas que, além 

dessas duas unidades, também apresentavam considerações finais nas quais o resenhista 

expressa atitudes de apoio, apresenta sugestões de aperfeiçoamento, desculpa-se pelas 

críticas e/ou faz votos de novas publicações. Consideramos que esses movimentos 

sugerem que prestar informações sobre a organização, capítulos e temas abordados no 

livro recebiam relativo destaque. Além disso, a ausência de uma unidade retórica na 

qual se realize avaliações e recomendações pode sugerir que os produtores das resenhas 

analisadas não estavam inclinados a tecer comentários avaliativos e indicar se 

recomendam, ou não, a obra. No entanto, destaca-se que, logo na unidade retórica 

inicial, os resenhistas indicam leitores em potencial. Nesse sentido, embora não haja 

uma recomendação final da obra, sabemos que há atenção por parte do resenhista em 

especificar um tipo de público interessado do livro. 

Consideramos, assim, que o estudo da organização retórica de gêneros textuais 

pode revelar aspectos relacionados não apenas a estrutura composicional dos textos. Por 

lidarmos com uma abordagem que considera o gênero como um artefato iminentemente 

social, acreditamos que análises dessa natureza podem contribuir para uma maior 

compreensão acerca de como determinadas comunidades interagem entre si fazendo uso 

de gêneros diversos. Além disso, esperamos que nossa análise tenha contribuído, 

embora que de maneira sucinta, com a compreensão de que os gêneros textuais são 

fenômenos mutáveis, que se reelaboram com o decorrer do tempo e são, em certa 

medida, reflexo das práticas sociais as quais estão vinculados. 
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RESSIGNIFICAÇÃO DO SER PROFESSOR DE INGLÊS DIANTE DA LEI 

11.161: REFLEXÕES ACERCA DA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DESSE 

PROFISSIONAL NO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA 

       Josane Daniela Freitas Pinto 

 

RESUMO: Considerando o “acréscimo” de mais uma língua estrangeira (LE) no ensino 

médio a partir da Lei 11.161, essa pesquisa estabeleceu como objetivo principal a 

averiguação de como tem ocorrido essa “inclusão” de  mais uma LE nas escolas 

públicas de ensino médio regular e profissional e  investigar o impacto dessa mudança, 

analisando a questão identitária dos professores de língua inglesa. Assim, através dos 

autores, como: Moita Lopes (1998); Norton (2000); Beijaard, Meijer e Verloop (2011), 

entre  outros, discuti-se as consequências trazidas por essa lei e, por meio da pesquisa de 

campo realizada em uma escola pública de ensino médio profissionalizante de Belém, 

procura-se analisar a identidade do profissional de língua inglesa para entender as suas 

reações diante da quantidade de alunos que optam pelo espanhol, por considerar mais 

próxima da língua materna. Dessa forma, constata-se  nas aulas de inglês um pequeno 

número de alunos e um quadro de insatisfação dos professores, diante da realidade atual 

do ensino público, que historicamente não incentiva o aprendizado de línguas 

estrangeiras. Levando em conta a opinião dos professores e o número de alunos que 

escolhem o espanhol, torna-se imperativo a implantação de centros de idiomas dentro 

das escolas públicas de ensino médio, oportunizando aos alunos uma formação mais 

completa para o mercado de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Ensino de LE. Ensino Público. 

Introdução 

O ensino de línguas estrangeiras na escola pública no contexto brasileiro sempre 

esteve ligado às questões políticas. No senso comum, prevalece a ideia de que “mal se 

sabe o português, por que preciso de uma outra língua” ou ainda “não vou aprender uma 

outra língua se nunca vou poder viajar”.  Esse entendimento de que não é necessário 

aprender um outro idioma está presente no discurso das camadas populares  e tem sido 

reforçado por diferentes governos, leis, portarias, resoluções, etc. O professor de inglês 

quando termina a sua formação encontra essa realidade na escola pública, ou seja, 

alunos sem o desejo de aprender um idioma estrangeiro e um  ambiente escolar hostil à 

presença de uma outra língua.. 

  Em agosto de 2005, foi publicada  a Lei 11.161 que torna a inserção do 

espanhol obrigatória no ensino médio. Considerando a realidade atual do ensino de LE 

no Brasil e, principalmente, em Belém, entende-se que a implantação dessa Lei pode 

causar diferentes impactos no ambiente escolar. Por isso, decidiu-se, nessa pesquisa, 



 

 

 1763 

estudar as consequências dessa medida na formação da identidade profissional do 

professor de inglês.  

Para entender essa realidade, faz-se um breve histórico do ensino de LE no 

Brasil e a seguir, conceitua-se a identidade profissional. Depois, apresenta-se a análise 

dos dados coletados através de entrevista realizada com professores de inglês do ensino 

médio profissionalizante, com a finalidade de repensar o ensino de LE. 

1 O ensino  de Línguas Estrangeiras no Brasil: um breve passeio pela história  

Os portugueses durante o período do Brasil-colônia objetivavam expandir  seu 

domínio e o catolicismo, para isso as línguas estrangeiras presentes nas escolas eram o 

grego e o latim. O ensino das línguas modernas valorizou-se  com a chegada da família 

real para o Brasil em 1808. Assim, o inglês e o francês passam a fazer parte do currículo 

logo no ano seguinte por um decreto do D. João VI, tendo como objetivo principal 

melhorar a educação pública para atender à abertura do portos ao comércio.  

Mulik (2012) afirma que o Colégio D. Pedro II no Rio de Janeiro, seguindo os 

moldes franceses (referência de cultura na época), estabeleceu sete anos de francês, 

cinco de inglês e três de alemão e em 1931 inseriu o italiano. Por isso, o Colégio D 

Pedro II foi considerado “uma escola para poucos” (SANTOS, 2010, p.1), organizada 

para a formação da elite brasileira.  

Com a Segunda Guerra Mundial, o Ministério da Educação e Saúde privilegiou 

nos currículos oficiais os conteúdos que valorizavam a História do Brasil e os seus 

heróis. O governo via nas minorias estrangeiras uma ameaça à homogeneidade social 

brasileira, ou seja, representava riscos à segurança nacional. E passou a perseguir as 

minorias, através do fechamento das suas escolas ou da restrição da sua  autonomia. 

O caráter mais patriótico, introduzido no ensino pela Reforma de Capanema, vai 

também se refletir  no ensino de LEs. No ginásio, foi mantido o ensino das LEs, sendo 

que o francês predominava sobre o inglês e o espanhol foi inserido no lugar do alemão, 

entretanto, o latim se mantinha como língua clássica. O Estado Novo intensificou com a 

Reforma de Capanema de 1942 o discurso nacionalista de fortalecimento da identidade 

nacional. Há, então, um reforço da importância de se aprender a própria língua e não a 

de um outro país, essa é a mensagem que se pode entender nas entrelinhas das atitudes 

do governo Vargas. 
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O ensino do espanhol foi introduzido oficialmente no currículo do curso 

secundário, já que, segundo Mulik (2012), o governo brasileiro acreditava que o povo 

espanhol representava um modelo de patriotismo e respeito às tradições e à história e 

não poderia ser considerada uma ameaça ao governo do Estado Novo. Esse é um claro 

exemplo de como o governo controlava as informações,  a educação, a mídia e inclusive 

o porquê determinada língua estrangeira deveria ou não ser estudada.  Já a 

intensificação do ensino do inglês vai ocorrer a partir da dependência econômica do 

Brasil em relação aos Estados Unidos. O inglês continuava a ser ofertado, pois era 

considerado o idioma das transações comerciais, uma língua franca. 

Desde a década de 50, o ensino foi se tornando cada vez mais profissionalizante, 

pois o sistema educacional brasileiro considerava  como principal meta: formar os 

alunos da rede pública para o mercado de trabalho. Isso significava aumentar no 

currículo a carga horária de disciplinas específicas e diminuir a de línguas estrangeiras, 

que era visto como algo  sem utilidade. O mais interessante é constatar que ao  se viajar 

pela história e chegar ao período da ditadura, o quadro educacional é igual ao que agora 

se vivencia no século XXI.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)  n.  4.064, publicada em 1961, 

cria os Conselhos Estaduais de Educação. Esses conselhos vão ser os responsáveis por 

legislar sobre a questão de ensinar ou não línguas estrangeiras. Dentro desse quadro 

educacional, identifica-se uma preferência e predominância do inglês em escolas 

públicas e particulares, devido a presença dessa língua em várias áreas profissionais e o 

fato de ter se tornado uma língua franca. 

A Lei 5.692/71 trouxe a não-obrigação de ensinar a LE, por conta das questões 

nacionalistas. O argumento usado na época era que a escola não deveria servir de porta 

de entrada para a subserviência ideológica, cultural a serviço de povos estrangeiros. Já 

em 1976, há uma valorização do ensino de língua estrangeira, voltando a ser 

considerada disciplina no ensino médio, mas continuou como caráter de recomendação 

no ensino fundamental (antigo 1º grau). O Parecer n. 581/76 do Conselho Federal de 

Educação orienta a oferta de língua estrangeira para as escolas que tivessem condições 

de fazê-la. Essa decisão levou muitas escolas a não oferecem a LE ou reduzir a carga 

horária. 
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Na metade da década de 80, com a redemocratização do país, iniciou-se um 

movimento pela  pluralidade de línguas estrangeiras nas escolas públicas. No Paraná, a 

Secretaria de Estado de Educação criou os Centros de Línguas Estrangeiras Modernas 

(CELEM), em agosto de 1986, com o objetivo principal de valorizar o plurilinguismo e 

a diversidade étnica. Há  mais de vinte anos estão em funcionamento. Em outros 

estados, também houve a fundação de centros de idiomas, por exemplo, São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Bahia, entre outros.  

No Art. 36, inciso III da LDB n. 9.394, publicada em 1996, é  determinada a 

oferta de uma língua estrangeira moderna no ensino médio como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar e uma segunda língua opcional, dependendo das 

disponibilidades da escola. Em 2005, é publicada a Lei 11. 161 que determina o 

espanhol como língua estrangeira obrigatória no ensino médio, com o objetivo de 

colocar o Brasil em destaque no Mercosul, possibilitando a melhoria das relações 

comerciais com os países de língua espanhola. 

As causas da ascensão e declínio do prestígio das línguas estrangeiras residem 

na relação entre as abordagens de ensino, a estruturação do currículo e a sociedade. Ao 

longo da história educacional brasileira, percebe-se um descaso com o ensino de língua 

estrangeira para o aluno da rede pública, salvam-se os estados que propõem os centros 

de idiomas, democratizando o  acesso às línguas estrangeiras modernas, antes apenas 

restrito às elites.   

2  INSERÇÃO DO ESPANHOL E A IDENTIDADE DO PROFESSOR DE 

INGLÊS 

Na década de 90, começou o interesse pelos estudos da identidade profissional 

dos professores. O conceito de identidade aparece de diversas formas na literatura em 

geral. De acordo com Beijard, Meijer e Verloop (apud REIS, VEEN e GIMENEZ, 

2011, p.3), Erikson (1968) diz que a “identidade não é algo que alguém tem, mas algo 

que se desenvolve durante a vida toda de uma pessoa”. É defendida a ideia de que ela é 

mutável, ou seja, aspectos pessoais e sociais exercem influência direta ou indireta sobre 

a identidade. 

 Nessa pesquisa, será focalizada a identidade profissional, embora  não se pode 

separar, completamente, a identidade pessoal da profissional, ou mesmo da identidade 
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social, elas se interligam. Assim,  a identidade profissional é concebida como “um 

processo em desenvolvimento de integração de dois lados “pessoal” e “ profissional” de 

se tornar e ser professor” (BEIJARD, MEIJER e VERLOOP, apud REIS, VEEN e 

GIMENEZ, 2011, p.12). 

Já o linguista Moita Lopes (1998) discute as identidades sociais, indicando que 

elas são fragmentadas e construídas através das práticas discursivas.  Os indivíduos são 

considerados como fragmentados, ou seja, multifacetados e inacabados, que se 

comunicam, interagem em diferentes contextos sociais. No entanto, todos são únicos e 

integrantes de um todo. 

A partir dessa discussão feita por Moita Lopes (1998), concebe-se que a 

identidade profissional de um professor é construída a partir da interação: professor-

aluno, professor-professor, professor-corpo pedagógico, enfim, ela vai se constituindo 

dia após dia, recebendo também as influências das políticas públicas na área 

educacional. 

Norton (2000, apud COUTO, 2011, p.137) conceitua identidade como sendo o 

modo “como uma pessoa entende seu relacionamento com o mundo, como esse 

relacionamento é construído pelo tempo e espaço, e como a pessoa entende as 

possibilidades para o futuro”. Dessa forma, considerando a identidade do professor de 

língua inglesa, percebe-se os altos e baixos das políticas públicas relacionadas ao 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras no contexto brasileiro e a sua influência 

direta na constituição dessa identidade, que sofre com as incertezas decorrentes das 

decisões referentes ao ensino de língua estrangeira no Brasil. 

Apesar das condições atuais do ensino, especificamente em Belém, vários jovens 

optam pelo ensino de uma língua estrangeira, no caso, o inglês. Eles vivenciaram o 

ensino dessa LE e  encontram na universidade a teoria, base da sua formação 

profissional, mas ao serem apresentados ao mercado de trabalho, percebem a completa 

desvalorização do ensino de inglês na rede pública. Desde o período no qual houve a 

ênfase pelo nacionalismo, incutiu-se na população a ideia de que se não sabem a língua 

materna, não têm capacidade de aprender mais outra língua. Nas salas de aula, encontra-

se  a resistência dos alunos em estudar uma LE, por não perceber  a importância dela 

para o seu futuro pessoal e profissional. Os professores de inglês têm a árdua tarefa de 

convecer seus colegas, direção, pais e alunos, enfim, toda a comunidade escolar, que o 
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aprendizado de uma língua estrangeira é relevante para a formação dos alunos, 

considerando, principalmente, os aspectos sociais e culturais. 

Gaziel (apud REIS, VEEN e GIMENEZ, 2011, p.25) afirma que as melhorias 

das condições de trabalho influenciam na percepção da identidade profisisonal. Por isso, 

a busca pela qualidade e uma atitude mais reflexiva de seu fazer profissional têm estado 

presentes. Reis, Veen e Gimenez (2011) se referem ao processo contínuo, por sua vez 

dinâmico da formação da identidade profissional. Assim, a identidade profissional de 

um professor de inglês está completamente atrelada não só aos aspectos pessoais, mas 

ao contexto em que ele está inserido (alunos, livro didático, colegas, grade curricular, 

etc). Esses fatores vão ser responsáveis pelo desenvolvimento bem-sucedido ou não da 

sua identidade profissional. 

Algumas medidas tomadas desde 2010 foram responsáveis por  um 

entendimento de que estaria havendo uma mudança  positiva no quadro de ensino de 

inglês. Livros didáticos, que antes só eram disponibilizados para as disciplinas de maior 

prestígio, passaram a ser ofertados para a disciplina de inglês nas escolas da rede 

pública de Belém. Além disso, outros fatos de cunho nacional contribuíram para 

reforçar uma visão mais positiva com relação ao ensino de inglês em Belém, como: as 

bolsas de cursos de aperfeiçoamento  nos EUA, oferecida aos professores pela CAPES 

em convênio com a Fullbright Brasil
68

;  as bolsas para o programa do Ciências Sem 

Fronteiras, oferecido aos alunos de diferentes cursos de graduação; entre outros. Essas 

medidas  suscitaram nos estudantes brasileiros um desejo mais forte de aprender uma 

língua estrangeira e, consequentemente, os professores de inglês passam a se sentir mais 

valorizados. 

Em 2013, os professores de inglês da rede pública começaram a temer o 

processo da inserção do espanhol e muitos optaram por retornar ao ensino superior para 

fazer uma graduação em espanhol ou português. O receio principal era o da diminuição 

da carga horária, que se tornou realidade  no ensino profissional para as matrizes 

curriculares de 2014. Connelly e Clandinin  afirmam que:  

 Devido a mudanças no panorama educacional (por exemplo, mudanças em 

programas e currículos), as identidades dos professores (mas também aquelas 

de educadores de professores e pesquisadores) mudam também e, parece, isso é 
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frequentemente acompanhado por tensões e dilemas. (CONNELLY e 

CLANDININ  1999, apud  REIS, VEEN e GIMENEZ, 2011, p.29) 

As mudanças vivenciadas pelos professores de inglês no contexo de Belém, de 

acordo com os autores acima citados, afetam a sua identidade profissional, ou seja, “ os 

professores perdem um sentido de si mesmos” (REIS, VEEN e GIMENEZ, 2011, p. 

30).  Isso pode influenciar negativamente no exercício da sua profissão, pois sempre se 

pode identificar a presença de resistências a algo novo. As tensões e dilemas têm feito 

parte da vida de um professor, mas as alterações recentes ocorridas no ensino médio e 

mais especificamente na educação profissional  têm contribuído para uma necessidade 

eminente de se repensar o ensino de inglês. 

3  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM BELÉM: ANALISANDO OS DADOS 

A  educação profissional vem sendo oferecida no sistema de redes de escolas 

tecnológicas e objetiva “proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 

competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com 

base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais” (Art. 5º, cap 

I da Res. nº.6 de 20/09/12). 

Considerando a realidade da cidade de Belém,  ainda há um número reduzido de 

escolas profissionalizantes da rede estadual, apenas seis, de acordo com os dados do 

SISTEC
69

. Para esta pesquisa ser viabilizada, foi escolhida a Escola Estadual de Ensino 

Médio Profissionalizante Francisco da Silva Nunes que oferece cursos técnicos de meio 

ambiente, enfermagem, nutrição e dietética e podologia. No ano de 2014, houve uma 

redução no número de alunos matriculados, situação comum em várias escolas da rede 

pública. Por isso,  foram formadas de 4 turmas do 1º ano de enfermagem e de 1 turma 

do 1º ano de nutrição e dietética. Há ainda as turmas de 2º, 3º e 4º  anos que totalizam 

apenas seis.  

Foram escolhidas para análise apenas 4 turmas do primeiro ano, em virtude da 

Coordenação de Educação Profissional (COEP) ter alterado as matrizes de todos os 

cursos a partir de 2014. Uma das alterações é a carga horária da língua estrangeira que 

antes eram duas aulas, mas agora passa a ser ministrada uma hora/aula e o aluno deve 

optar entre inglês e espanhol. Essa mudança afeta diretamente a lotação das professoras 
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de inglês dessa escola e consequentemente afeta a sua identiade profissional .Com base 

em Connelly e Clandinin,  1999 (apud  REIS, VEEN e GIMENEZ, 2011),   afirmam, 

como foi apresentado no item anterior, que as alterações interferem na identidade 

profissional. Quando se trata de diminuição de carga horária, não pode ser considerado 

como algo positivo. 

Há quatro professoras de inglês e  a coleta de dados foi feita com três 

professoras que ensinam nas turmas de enfermagem, através de entrevista com 5 

perguntas abertas. Será usado para cada sujeito da pesquisa  a seguinte nomenclatura: 

P1 (professora 1), P2 (professora 2) e P3 (professora 3). 

Foi perguntado às  três professoras  sobre a sua opinião sobre ser ofertado ao 

aluno do ensino  médio o espanhol. As três professoras apresentam em comum a ideia 

de que é importante o aluno, principalmente do ensino médio profissional, conheça mais 

do que uma língua estrangeira. No entanto, quando foi perguntado se as professoras 

conheciam a Lei 11.161 que  propõe a inserção do espanhol, a P1 e a P2 responderam 

que sabiam da lei, mas ainda não tinham lido e  a P3 respondeu que conhecia e já havia 

lido a lei. Um entendimento da mudança proposta ou melhor imposta  pela lei 11.161 

faz parte de uma postura reflexiva do fazer profissional e isto está relacionado ao 

processo contínuo da formação da identidade profissional do qual  REIS, VEEN e 

GIMENEZ (2011) se referem. 

Na pergunta seguinte, tratou-se da diminuição da carga horária neste ano, apenas 

uma hora aula de língua estrangeira e os impactos sobre o conteúdo a ser trabalhado. De 

forma unânime, elas afirmaram que discordam da diminuição da carga horária 

determinada pela COEP e demonstram estar muito preocupadas com o 

comprometimento do trabalho a ser executado e  com a qualidade. Para exemplificar, 

um trecho da fala da P1: “ Apenas uma aula não dá para se fazer nada, mal começo a 

trabalhar um texto e daqui a pouco já acaba a aula”. Observa-se que ao responder essa 

pergunta as três entrevistadas, apresentam-se indignadas ou aborrecidas e a 

demonstração de sentimentos como estes nos remete ao que Connelly e Clandinin,  

1999 (apud  REIS, VEEN e GIMENEZ, 2011), chamam de tensões e dilemas que 

acontecem nas mudanças da identidade profissional. 

A seguir perguntou-se sobre o número de alunos que estão frequentando as aulas 

de inglês. A P1 afirma que tem apenas uma turma de primeiro ano e  dos 45 
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matriculados, apenas cinco alunos escolheram inglês. E ela acrescenta que os alunos 

dizem que preferem espanhol por ser mais fácil e não ter prova. Já a P2 tem na sua 

turma de primeiro ano 35 alunos no total e que apenas 15 alunos decidiram fazer inglês 

e a P3 informa que há 40 alunos matriculados em cada turma que possui (P3 possui 

duas turmas) e  diz que das duas turmas apenas 20 alunos no total estão frequentando as 

aulas de inglês. P2 e P3 fazem o mesmo relato da P1 sobre os motivos dos alunos 

escolherem o espanhol.  Há uma perda do sentido de si mesmas, como diz Reis, Veen e 

Gimenez (2011), o que provoca influências negativas na identidade profissional, 

principalmente a presença de uma perspectiva negativa diante de um grande número de 

alunos escolherem estudar o espanhol em detrimento do inglês, considerando o fato de 

“ser mais fácil” e não ter prova. 

A ausência de uma cultura de estudo de línguas estrangeiras é percebida na falta 

de conhecimento da escolha do aluno. Este nem procura se informar sobre qual/quais  

língua(s) estrangeira(s)  que  tem interesse ou curiosidade  ou aquela(s) relevante(s) para 

a sua formação profissional.  

Essa breve análise tem como objetivo principal levantar a  discussão de que é 

preciso se falar em realmente inserir mais de uma língua estrangeira, no sentido 

literal. O que está claramente determinado é o espanhol como obrigatório no ensino 

médio e o inglês passa a constar apenas na parte diversificada das matrizes curriculares 

do ensino médio profissional. O aspecto opcional que é proposto se torna uma  questão 

utópica, pois não há  a disponibilização aos alunos das informações sobre suas áreas 

profissionais e quais línguas estrangeiras poderão contribuir diretamente na sua 

formação. 

Na Lei 11.161, no seu artigo 3º prevê a implantação de centros de idiomas nas 

redes públicas de ensino. Essa medida já se tornou realidade em vários estados 

brasileiros, mas ainda não na região norte, principalmente em Belém. Resolveria o 

problema da lotação dos professores, principalmente aqueles do ensino profissional que 

tiveram a  carga horária diminuída e daria a oportunidade dos alunos terem acesso a 

mais de uma língua estrangeira, de forma gratuita e com mais qualidade. 

O governo de Belém alega não ter recursos para implantar centros de idiomas. A 

justificativa não é convinte, pois somente seria necessário um centro de idioma em cada 

bairro e poderia usar as salas ociosas de uma escola daquele local. Seria de fato uma 
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oportunidade importante aos alunos da rede pública que escolheriam as línguas 

estrangeiras modernas que desejassem aprender, entre elas, inglês, francês, espanhol, 

italiano, alemão e até o mandarim, poderia ser ofertado. Esse é um bom exemplo dado 

pelos governos de outros estados que buscam a formação completa do cidadão, não 

apenas  escolhendo  qual  LE a ser oferecida com base em questões comerciais, como 

sempre se fez e continua a se fazer, a exemplo da Lei 11.161.  

A implantação dos centros de idiomas representaria um grande avanço no ensino 

de LE na região norte. Belém estaria na vanguarda dessa democratização do ensino de 

lígnuas estrangeiras, fazendo valer a oportunidade de escolhas do estudante da rede 

pública, não os interesses comerciais dos governos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa  teve como objetivo  discutir a inserção do espanhol no ensino 

médio profissionalizante e como essa medida atingiu a formação identitária dos 

professores de inglês. Com o passeio pela história do ensino de língua estrangeira 

confirmou-se o descaso e  a  predominância dos interesses comerciais do governo.  

Também constatou-se que a partir da década de 30 prevaleceu os ideais nacionalistas e o 

governo desestimulou o ensino de línguas estrangeiras a fim de não desestabilizar a 

soberania nacional. 

Com os teóricos como Reis, Veen e Gimenez (2011), entre outros, procurou-se 

entender a identidade profissional do professor de inglês e verificar que a ascensão e 

declínio  nas políticas voltadas para o ensino de LE foram responsáveis por tensões e 

dilemas na construção contínua da identidade desse profissional. Através das entrevistas 

feitas para três professoras de inglês da Escola Estadual de Ensino Médio 

Profissionalizante Francisco da Silva Nunes, foi confirmado o quadro de desmotivação 

diante da diminuição da carga horária e do esvaziamento das salas de aula de língua 

inglesa, por estudantes que optam por uma “língua mais fácil”. 

A formação completa do cidadão, conhecendo outras culturas, outras línguas  

deve ser um direito adquirido dos estudantes da rede pública, através da implantação 

dos centros de idiomas que lhe ofereceriam diversas  línguas estrangeiras modernas, 

promovendo um acesso mais igualitário ao mercado de trabalho e tirando o  acesso 

restrito das elites às línguas estrangeiras. 
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DISCURSO, IDENTIDADE E LETRAMENTO NO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
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RESUMO: Nesta pesquisa, por meio dos letramentos e discursos que permeiam a 

prática da educação inclusiva, buscamos investigar o contexto do atendimento 

educacional especializado – AEE. Observamos a prática do AEE em três regiões – 

Fortaleza/CE, Teresina/PI e Brasília/DF, no período de 2010 a 2013. Durante a 

investigação, utilizamos métodos etnográficos como a observação participante, notas de 

campo, entrevistas e coleta de textos. Em cada região, duas escolas foram investigadas, 

formando a base do estudo comparativo a que nos propomos. Para subsidiar 

teoricamente esta investigação, realizamos a articulação entre a Análise de Discurso 

Crítica (FAIRCLOUGH, 2001, 2003; CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH, 1999) e os 

Novos Estudos do Letramento (BARTON, 2006; BARTON E PAPEN, 2010; RIOS, 

2009; MAGALHÃES, 2012). A análise e interpretação dos dados foi realizada 

utilizando como categorias da escolha lexical, modalidade, avaliação, 

interdiscursividade e intertextualidade combinadas com a análise das práticas de 

letramento. Os resultados apontam para a necessidade de formação dos/as 

professores/as em relação à educação especial, seus mecanismos, princípios e objetivos. 

Compreendemos, igualmente, que o AEE carece de um projeto pedagógico mais 

consistente, aproximando as práticas das necessidades educacionais dos/as alunos/as. 

Embora tenhamos encontrado práticas inclusivas eficientes, tais núcleos estão 

organizados em razão da habilidade docente, não correspondendo às programações 

específicas para as salas de recursos - AEE. Os discursos e as práticas apontam para a 

estruturação do AEE sob as bases administrativas ou burocráticas, sendo pouco 

trabalhadas as questões pedagógicas, demonstrando a predominância hierárquica de 

práticas de controle. O presente trabalho possibilita, dessa forma, reflexões acerca da 

educação inclusiva e do AEE que naturalizam as representações de incapacidade de 

alunos/as com deficiência em relações assimétricas de poder, e abre possibilidades de 

compreensão das estruturas e metodologias adotadas para o AEE e as consequências 

dessas práticas na educação especial inclusiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Letramento. Atendimento Educacional Especializado. 
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1. Introdução 

 

Desde 2006, na Universidade de Brasília, no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, o grupo liderado pela professora Maria Izabel Magalhães vem investigando, 

discursivamente, o processo de inclusão de alunos/as com deficiência nas escolas 

regulares. O processo de inclusão foi orientado a partir das diretrizes estabelecidas na 

Conferência Educação para Todos (em 1990) e na Declaração de Salamanca (em 

1994). Tais documentos internacionais foram sancionados na legislação brasileira e 

preconizavam, entre outras questões, a ampliação da oferta da Educação Especial nas 

escolas comuns. 

Inicialmente, observamos a crescente matrícula de alunos e alunas com 

deficiência na sala regular. Isso teve implicações tanto na prática pedagógica, na 

metodologia de ensino como nas estruturas das escolas, na formação docente e, 

principalmente, na política educacional voltada para pessoas com deficiência. 

Em 2009, a política de educação inclusiva, estabelecida pelo Ministério da 

Educação, ampliou os serviços com a oferta do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) que consiste no atendimento complementar ou suplementar para a formação do/a 

aluno/a com deficiência
70

, ofertado por professores/as de diversas áreas do 

conhecimento, pedagogos e/ou profissionais da área da saúde. 

Ante as mudanças na educação inclusiva, faz-se necessário pesquisar o AEE, de 

forma a compreender como esses profissionais compreendem a inclusão e de que forma 

isso interfere na prática do atendimento educacional à pessoa com 

deficiência. Igualmente, precisamos investigar  em que 

medida os/as  profissionais  compartilham da  ideia da inclusão enquanto atendimento 

especializado e eficaz à pessoa com deficiência. Ou seja, de que forma a demanda 

dessas pessoas interfere na prática da equipe multiprofissional, na construção da 

identidade profissional e que múltiplos letramentos estão imbricados nesse novo 

serviço. 

 

2. Discurso e Letramento como Prática Social 

 

A Análise de Discurso Crítica (ADC) propõe-se a investigar a linguagem como 

prática social, em que o papel do contexto é fundamental. Além disso, é comprometida 

                                                 
70

 O Atendimento Educacional Especializado é um serviço da educação especial que “[...] identifica, 

elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas" (BRASIL, 2008). É realizado, de 

preferência, nas escolas comuns, em um espaço físico denominado Sala de Recursos Multifuncionais. 

Portanto, deve ser parte integrante do projeto político pedagógico da escola. 
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com objetivos sociais, culturais, econômicos e políticos visando à mudança nas práticas 

e nas relações sociais. Tal análise objetiva investigar as relações entre o discurso, a 

sociedade e a cultura. Adotamos essa perspectiva teórica por compreender o discurso, 

assim como o letramento, como uma prática social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 90). 

Discursos são modos de representar os aspectos do mundo (físico, social, 

psicológico) de diferentes formas (FAIRCLOUGH, 2003). Assim, diferentes discursos 

estão presentes nos mais variados textos, gêneros discursivos, representando esses 

aspectos a partir do ponto de vista de determinado grupo ou de determinada realidade. 

Contudo, identificar os variados discursos presentes nos textos (no caso da pesquisa, as 

entrevistas) auxilia na compreensão do atendimento educacional à pessoa com 

deficiência, bem como das questões ideológicas que estão envolvidas.  

Barton (2007) conceitua letramento como uma prática social em que eventos de 

letramento ocorrem. Dentro de uma abordagem social em que o letramento só pode ser 

compreendido e estudado como uma prática social, as práticas de letramento, ou seja, 

as práticas sociais em que o letramento desempenha um papel essencial, são 

consideradas a unidade básica de estudo. O autor define práticas de letramento como os 

padrões culturais de uso da leitura e da escrita em uma situação particular. São unidades 

de comportamento que, muitas vezes, são difíceis de serem observadas diretamente 

porque envolvem valores, sentimentos, atitudes e relações sociais, estabelecem ligações 

entre pessoas e envolvem conhecimentos partilhados, representados pelas ideologias e 

identidades sociais. 

Dessa forma, considerar o letramento como prática social implica localizar as 

relações de poder que envolvem os letramentos nas instituições sociais. Isso significa 

examinar o que está sendo feito e por quem, o papel que esse letramento desempenha 

nos processos institucionais e a que propósitos está servindo. 

Um dos aspectos inerentes a ambas as teorias, ADC e TSL, é o foco nas 

identidades como forma explanatória das operacionalidades do poder e da ideologia. A 

ADC relaciona o uso da linguagem a significados identificacionais, sendo, nesse caso, o 

uso da linguagem escrita (letramento) uma forma de interação na qual as pessoas são 

envolvidas (FAIRCLOUGH, 2003). 

Esse alargamento permite a articulação entre TSL e ADC, uma vez que, ao 

produzir significados nos eventos de letramento, as identidades se constroem, recriam 

seus espaços e possibilitam a manutenção ou transformação das práticas. Cabe, então, a 

analistas do discurso e do letramento a tarefa de problematizar as articulações que 

sustentam práticas, ou, ainda, buscar a compreensão de mecanismos de poder nelas 

engendrados. 

 

3. Aspectos Metodológicos 
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O presente estudo situa-se no campo das abordagens qualitativas de investigação 

científica (GRAY, 2012; ANGROSINO, 2009; FLICK, 2012) que consiste na escolha 

adequada de métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na análise de diferentes 

perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte do 

processo de produção de conhecimento e na variedade de abordagens e métodos. Além 

disso, compreende análises de experiências de pessoas ou grupos, de interações e 

comunicações, de práticas sociais cotidianas, pessoais ou coletivas. 

No contexto deste estudo, a etnografia foi desenvolvida mediante os seguintes 

instrumentos para geração e coleta dos dados: observação participante, entrevistas 

etnográficas, narrativas, coleta de artefatos (objetos diversos encontrados nos locais 

pesquisados, inclusive textos) e registros de diários (MAGALHÃES, 2006a, 2006b; 

PACHECO, 2006; ROSA E ARNOLDI, 2008; RESENDE, 2009). 

Os dados da pesquisa foram gerados e coletados em escolas regulares inclusivas 

das três cidades: Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Teresina (PI), no período de 2010 a 

2013. Os participantes da pesquisa foram profissionais que atuam na educação 

(professores/as, psicólogas, assistentes sociais, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais 

e pedagogas). 

 

4. Práticas de Letramento no AEE 

 

A prática de preencher documentos (letramento burocrático) é recorrente no AEE 

das escolas pesquisadas, entretanto, a professora Denise (de Fortaleza) demonstra 

letramento em educação especial e consegue acessar as necessidades dos/as alunos/as 

atendidos/as por meio da Libras e fugindo da prática tradicional de trabalho com o 

lúdico, com jogos, muito presente no atendimento realizado pelas profissionais do 

Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado (NAPE): 

 

Muito lúdico, muito jogo, não pode escrever, não pode usar o 

papel, às vezes se usa em ultimo recurso. É porque quando 

você usa esse jogo tal desenvolve isso, ai você vai pra outro 

jogo tal, ai você elabora o terceiro jogo porque não tem para 

vender. A você pega pesquisa, acha um quarto jogo, 

continua na linha de desenvolvimento. “Eu achava uma 

chatice! Que começava divertido e […] no final ficava o jogo 

pelo jogo na minha cabeça, mesmo eu tendo o livro dizendo que 

não era. [...] Eu parto sempre do lúdico, que é iniciar o jogo, 

que normalmente é na internet que eles querem… dali eu já 

tiro a observação de linguagem, comportamento, de:: 
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superação ou não, aspecto psicológico é:: como eu vou poder 

alcançar o mundo dele, a postura dele, ai eu vejo mais 

problemas que ele têm fora a deficiência detectado no laudo, 

fora a surdez comportamental, se ele tem uma deficiência 

dificuldade de aprendizagem maior do que outro. Ai agora 

com o atendimento de uma hora e meia eu vou realmente tentar 

solucionar o problema de aprendizagem deles junto com ele. Ele 

vai conseguir me dizer o que eu fiz fautor, que tem o tempo do 

dialogo também. Ai […] eu uso todos os recursos tecnológicos, 

eu tenho acesso a pesquisas mais atualizadas. (Denise) 

 

Dessa forma, promove o letramento pedagógico inclusivo, por meio do letramento 

digital, acessando uma nova prática de comunicação em rede de surdos/as, visto que os 

mesmos (predominância dos atendimentos na Sala de Recursos Multifuncionais das 

duas escolas pesquisadas no Ceará), na SRM, explicam as leituras feitas e as mesmas 

são gravadas em vídeos e postadas no YouTube e no blog da escola. Assim, outros/as 

alunos/as surdos/as e ouvintes, e mesmo pessoas desconhecidas podem visualizar os 

trabalhos feitos. A professora Denise não vê as limitações de seus/suas alunos/as como 

incapacitantes, dando-lhes voz, empoderamento e identidade emancipada porque 

vinculou os discentes a práticas reais, bem como possibilita através dos vídeos a 

construção por parte da comunidade ouvinte de uma visão acolhedora sobre a pessoa 

surda. 

Em outra escola cearense observamos a forte presença do letramento burocrático 

no processo de avaliação e acompanhamento dos atendimentos feitos, bem como a 

articulação do NAPE: 

 

quando eles chegam eu faço uma avaliação inicial, né? 

Dependendo da deficiência a qual ele tem, eu… eu vejo um vejo 

um tipo… dentro dos meus instrumentais qual o que eu vou 

utilizar [...] um… um… questionário onde a gente vai fazendo 

as observações e ai depois que eu faço essas observações, eu 

termino, eu faço um relatório dentro de cada área. Depois 

assim, vou elaborar um plano específico pra mim trabalhar com 

ele, dentro daquelas dificuldades que ele tem, pra poder ajudá-lo 

a superar aquelas dificuldades. Ai eu faço um plano geralmente 

pra trabalhar dois três meses, ai depois desses três meses eu 

vou reavaliar o que que foi conseguido o que não foi e vou 

refazer outra vez o plano pra poder ver o que que eu consegui, 

pra poder ir traçando outras metas, outros objetivos, [...] no dia-

a-dia, durante os atendimentos eu tenho as fichas de anotações, 
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anoto o que foi que eu trabalhei, quais foram os objetivos, né? 

Tem as frequências e:: a cada final de semestre a gente tem as 

devolutivas, que a gente dá pra escola. E também eu faço esse 

[…] lá com a escola, eu sempre fico entrando em contato com a 

diretora, com a professora, têm uma folha de entrevista que eu 

faço com a professora, pra saber como é que o aluno tá na 

sala de aula, e ai o:: que ela me diz eu vou acrescentando no 

meu plano, o que precisa mudar, melhorar. (Conceição) 

 

Em Brasília e Teresina, identificamos os letramentos diários que consiste nos 

“usos da leitura e da escrita que integram a rotina das pessoas em diferentes contextos” 

(SATO, MAGALHÃES E BATISTA JR, 2012, p. 8). No ambiente das escolas, eles 

estão afixados nas paredes da SRM, conforme o QUADRO 01, a seguir: 

 

QUADRO 01 – Letramentos diários na escola E 

LETRAMENTOS DESCRIÇÃO 

Acadêmico Cartazes com informações de cursos para de aperfeiçoamento e 

eventos. 

 

Institucional 

Avisos e comunicados da diretoria e/ou da Secretaria de 

Educação. 

 

Pedagógico 

Planejamento realizado entre as pedagogas, traçando as 

estratégias e os recursos (jogos) a serem utilizados nos 

atendimentos. 

Religioso Mensagem bíblica e de autoajuda. 

Burocrático Anotações sobre os atendimentos, controle de frequência e 

planos de AEE. 

 

Além disso, o desconhecimento do letramento em educação especial, prática 

recorrente na maioria das escolas pesquisadas, converge a atuação do AEE para práticas 

pedagógicas tradicionais voltada para a alfabetização e/ou utilização do lúdico como 

ferramenta para o desenvolvimento dos/as alunos/as com deficiência. 

Assim, as práticas de letramento do atendimento educacional especializado 

caracterizam-se pelo aspecto administrativo, social, de saúde e funcional (em Fortaleza), 

marcadamente conteudista (em Brasília e Teresina), mas com um aspecto empírico na 

última cidade, conforme figura a seguir: 
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         FORTALEZA      BRASÍLIA    TERESINA 

 

 

Funcional      Autônoma    Empírica 

 

FIGURA 01: Caracterização das práticas de letramento nas cidades pesquisadas  

 

Os instrumentais burocráticos ou ainda com características do Ensino Regular 

demonstram que o discurso da Educação Inclusiva não atravessou a prática escolar ao 

ponto de fazer emergir novos gêneros discursivos. Segundo Fairclough (2001), novos 

gêneros surgem em razão de mudanças nas práticas sociais. Nesse sentido, o AEE nos 

contextos pesquisados, ao utilizarem de gêneros já existentes, nos remetem ao fato de 

que se a oferta da Educação Especial passou a ser primordialmente na rede pública, a 

escola regular ainda carece de investimentos significativos que a torne realmente 

inclusiva. 

 

5. Discursos e Identidades Profissionais 

 

Segundo Garcia (2004) a política de inclusão apresenta três discursos recorrentes, 

sobre os quais os documentos internacionais e as leis brasileiras têm focado – O 

discurso humanitário, o discurso burocrático e o discurso pedagógico. 

Cada discurso corresponde a uma estratégia de apropriação dos preceitos 

internacionais às práticas locais, agindo performaticamente por meio dos textos que são 

disponibilizados aos/as professores/as e gestores/as públicos. 

O discurso pedagógico
71

 estabelece procedimentos, objetivos educacionais e as 

ferramentas capazes de incluir a proposta no bojo da escola comum. É nesse discurso 

que se fazem mais frequentes os termos específicos da educação inclusiva, funcionando 

como um campo a ser investigado. 

O discurso burocrático visa à organização estatal em torno de procedimentos e 

estruturas. Estabelece dentro da estrutura escolar e governamental os departamentos e os 

papeis dos responsáveis pela execução da inclusão. 

                                                 
71

 Ver Magalhães, 2012. 
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QUADRO 02 – Relatos de Conceição e Rosa 

Discurso 

Burocrático 

CONCEIÇÃO ROSA 

eu acho que ainda tem de acontecer muita 

coisa, pra ser do jeito que é… no papel. 

Porque no papel tá muito perfeito, muito 

certinho, mais NA realidade… [...] as 

escolas são muito cobradas pela questão do 

resultado, e o estado já é cobrado pelo outro 

governo os resultados, e então se a gente 

fosse trabalhar em cima de resultado a gente 

num vai trabalhar, como é pra trabalhar. 

Porque uma criança que tem deficiência ela 

num vai dar o resultado que eles querem pra 

atingir meta, pra coisar… eles vão dentro do 

tempo dela, o tempo delas num é o dos 

outros. 

Então hoje você ver um ambiente 

em que ocorre a inclusão, em que 

o aluno está em uma sala, em 

uma escola regular interagindo 

com outras pessoas, ele está 

sendo aceito, embora com certeza 

deva haver algumas 

recriminações, discriminações, 

mas você ver um avanço na lei, 

tem a Constituição que fala sobre 

a proibição da discriminação em 

diversos ambientes raciais 

 

Conceição e Rosa falam de aspectos diferentes da inclusão: Conceição fala da 

comercialização da educação, firmada em termos de metas, de resultados, num discurso 

econômico, criticando-o ao apontar que nem todas as crianças especiais acompanham o 

ritmo postulado por governos. Nesse sentido, Conceição delimita os agentes: o Estado é 

cobrado pelo Governo. A política nacional define a estadual e desagua na escola, que, 

para Conceição não deve acompanhar. Enquanto isso, Rosa reproduz o discurso 

burocrático da inclusão, que vê na socialização/interação em sala comum, um móvel 

para a aceitação e democracia. Rosa ainda reproduz o avanço na inclusão em termos de 

leis, demonstrando adesão à causa e um processo de formação identitária. Contudo, 

Rosa modaliza sua fala: “ele está sendo aceito”, enfraquecendo sua afirmação. Ele não é 

aceito, mas está sendo. Revelando o pressuposto de que nem todos são aceitos. Esse 

pressuposto é corroborado pela complementação da oração “embora com certeza deva 

haver algumas recriminações, discriminações”. Rosa não indicaria tanta certeza dessa 

discriminação se não a tivesse visto ou ouvido, tampouco recorreria ao poder e à força 

da lei, no sentido de coibir a discriminação. Nesse sentido, a lei somente existiria se 

houvesse necessidade de regular a relação de aceitação e não discriminação. Enfim, 

Rosa defende a interação, mas não menciona outros dispositivos burocráticos, materiais 

ou processuais, além da existência das leis, para proteger o/a aluno/a incluído/a. Em 

outras palavras, há discriminação e não há muitos recursos, a não ser a lei distante e 

pouco vigilante para garantia dos direitos da pessoa com deficiência no ambiente da 

escola. 
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O discurso pedagógico é, em parte, resultado do discurso burocrático, no sentido 

de que a partir das leis, dos meios e estruturas burocráticas delineadas para o 

atendimento, os/as professores/as deverão realizar a organização da prática pedagógica 

inclusiva. A prática pedagógica inclusiva é polêmica. Ela deve atender e apoiar as 

necessidades educacionais, por meio de oferta de tecnologia assistiva,  ensino de 

códigos e linguagens e do apoio educacional aos/as alunos/as, além de assistência aos/as 

professores/as. Contudo, quando analisamos as atribuições do/a profissional do AEE 

encontramos que sua principal função é a organização, elaboração e disponibilização de 

recursos. Tais recursos são em parte oferecidos pelo Governo e em parte 

formulados/construídos pelos/as próprios/as professores que fazem cursos e recebem 

treinamentos para isso. Entendemos que para tal atividade não é necessário o 

aprofundamento dos conhecimentos sobre deficiência, mas sim sobre aspectos 

pedagógicos. Essa característica tem por funcionalidade habilitar qualquer um/a dos 

profissionais da escola à função, bem como restringe a ação desse/a profissional ao 

trabalho com jogos e recursos. 

O discurso humanitário visa à sensibilização, à mobilização em torno de aspectos 

humanísticos e éticos que envolvem o direito compreendido como inerente à pessoa 

humana. O aspecto humanitário é relevante por inviabilizar discursos que evoquem 

valores menores como os direitos profissionais de professores. 

 

QUADRO 03 – Relatos de Denise, Ana e Maria 

D
is

cu
rs

o
 H

u
m
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 DENISE 

Primeiro acabar com essa visão de que a deficiência vêm, chega primeiro que a pessoa. 

Primeiro vêm a pessoa, a pessoa que tem uma certa limitação. [...] mas a primeira coisa 

da educação especial é gostar dos meninos. Tem que gostar, porque é inevitável o 

contato físico, é inevitável, tem que gostar mesmo, tem que olhar pra eles gostando, […] 

o que a gente quer. [...] eu não tenho nojo dos meninos, eu não tenho medo dos meninos, 

eu não consigo ver o problema desses meninos, eu nem sei, o pessoal fica dizendo que 

eles são feios, que eles andam diferente, eu olho eu não percebo. Eu percebo uma 

dificuldade, […].As vitórias são lentas:: mas são maravilhosas. [...] eu gostava muito 

dos contato, gosto, gosto até hoje dos contato com os meninos sim! Os que num tem 

movimento, num são muito agitado, e a língua deles permite toda um:: uso do corpo, 

todo o corpo. E usa menos a voz pra […].Meu sonho… embora eu defenda cem por 

cento a inclusão, eu vi que na hora de alfabetizar os cegos e o surdo… numa escola na 

hora em que a aula é de português, lá na pré-escola, ai o aluno surdo sai:: e vai ter aula 

de LIBRAS, no mesmo tempo em que o ouvinte está sendo alfabetizado em língua 

portuguesa, o surdo em LIBRAS. Ai na terceira aula é aula de arte, ai ele volta pra sala. 

“Ah! Tá excluindo!” Não! É porque nem eu posso exigir que a professora de LIBRAS, 

vá pra sala e ensine pra todo o mundo… seria muito bom. Tem que ter teste de LIBRAS 
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em toda a repartição pública ou, todo o mundo aprender LIBRAS. Bote professor ai, pra 

dar aula de LIBRAS. E isso ai vai funcionar! 

ANA MARIA 

Tem de ter paciência, aquela dedicação, 

porque às vezes os meninos de tiram… 

as vezes é só dois, mas você fica 

altamente estressada. Se você num tiver 

aquela vontade:: a paciência, aquela 

dedicação… é muito difícil. Que tem 

certos momentos que realmente você 

fica: “A meu Deus, o que eu vou fazer?” 

Eles te tiram do sério mesmo.  

 

Tanto com material concreto, como através 

desenhos e com palavras soltas, porque nem 

todos podem ainda. A professora falou 

sabiamente que existe paciência… existe! 

Muita paciência de cada um de nós. Porque 

eles vão dando os sinais e a gente vai 

começando a trabalhar dentro do sinal. Me 

mostra: “Eu estou pronto! Eu não estou 

pronto!” Então, só quando ele está pronto é 

que a gente vai avançando pras etapas. 

 

Denise apresenta um discurso diferenciado em relação a Ana e Maria. Enquanto 

suas amigas enfatizam a paciência, Denise enfatiza o progresso. Paciência é algo que se 

tem quando estamos expostos a uma situação ruim, que é oposta ao que se gostaria. Ana 

embora escolha termos como “dedicação” e “vontade” esses qualificam não as crianças, 

mas a ela própria, justificando o motivo pelo qual o trabalho vem sendo realizado. Ao 

descrever o fazer docente, suas escolhas mudam. Passam a enfatizar o sacrifício: “os 

meninos tiram...às vezes é só dois”, “altamente estressada” “difícil”, “A meu Deus” e 

“tiram do sério”. Sua avaliação se dá pejorativamente, tanto em relação ao trabalho, 

como em relação às crianças, com carga significativa de fracasso atribuída à 

incapacidade dos/as meninos/as. Maria se mostra menos crítica, mas sua avaliação é em 

relação à morosidade dos avanços. Tanto Ana como Maria evocam o discurso 

humanitário por meio da modalização no caso de Ana “tem de ter paciência” e em 

Maria por meio da afirmação enfática e do adverbio de intensidade: existe paciência… 

existe! Muita paciência de cada um de nós. A atitude de ambas denota a prevalência de 

uma obrigação forte de tolerar o público e o trabalho. A avaliação negativa contribui 

para a não identificação com o trabalho, em negação de uma identidade docente voltada 

para a Educação Especial. 

Denise também se posiciona num discurso humanitário. Mas diferentemente de 

suas amigas, ela teve formação na área. Domina libras, braile, fez cursos para trabalhar 

com surdo-cegueira, com deficiência mental. Diz-se apaixonada pelas crianças, ao 

ponto de não sentir nojo, de não ver feiuras, de não ter nenhum desconforto no contato 

com os meninos, embora as últimas barreiras no contato tenham sido vencidas somente 

no curso para surdo-cegueira em que a comunicação se dá via tato. 
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Considerações Finais 

 

No decorrer da análise, fomos buscando nos textos de entrevistas, nas notas de 

campo, nos documentos oficiais e nos textos (artefatos) da prática pedagógica a 

materialização dos discursos, e neles, as representações, as ideologias e as identidades, 

bem como os múltiplos letramentos. Encontramos três discursos principais que norteiam 

três práticas: discurso/letramento burocrático; discurso/letramento emancipatório e 

discurso/letramento de resistência, conforme gráfico a seguir: 

 

 

Figura 02: Quadro comparativo dos discursos. 

 

O letramento burocrático trata a prática da inclusão em termos administrativos e 

de controle, como o preenchimento de fichas, formulários e o registro de documentos. O 

discurso/letramento emancipatório traz a prática pedagógica como ferramenta para a 

aprendizagem efetiva, com resultados positivos no processo inclusivo e a prática ou 

letramento de resistência corresponde à critica, porém sem os letramentos próprios da 

prática emancipatória.  

Nos contextos investigados reconhecemos práticas emancipatórias e 

tradicionais/burocráticas. Contudo, nos ambientes onde havia a predominância do 

letramento/discurso emancipatório foi observada maior habilidade e formação docente 

em Educação Especial, possibilitando a ação inclusiva. Nos ambientes onde havia 

predominância dos letramentos e discursos burocráticos, havia uma tentativa de 

aproximação da prática pedagógica comum e da prática burocrático-administrativa 
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(controle e registros) demonstrando que os letramentos são utilizados para construção 

de pontes de acesso entre práticas de fronteira (práticas próximas ao sujeito). Nas 

práticas/discursos de resistência havia um posicionamento crítico que contestava uma 

desvantagem em relação à pessoa incluída, mas não havia ferramentas (letramentos) 

próprias para a promoção da emancipação. Nesses ambientes havia o predomínio das 

estratégias de aproximação por meio dos letramentos de fronteira (pedagógico e 

burocrático) na construção de uma prática diferente da tradicional, mas ainda não 

suficientemente estruturada para promover a inclusão real.  

Os resultados apontam para a necessidade de formação dos/as professores/as em 

relação à Educação Especial, seus mecanismos, princípios e objetivos. Por outro lado, 

percebemos uma reflexão por parte dos/as profissionais ao perceberem a importância de 

não reforçar as limitações, mas trabalhar as potencialidades, resultando assim uma 

tentativa de mudança da prática. Esses/as profissionais sem formação em Educação 

Especial buscam conhecimentos do mundo pessoal e de outras práticas sociais, na 

tentativa de reorganizá-las, a fim de suprir suas lacunas acadêmicas por meio de práticas 

docentes alternativas, com vistas à promoção da inclusão. 
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OS COMPARATIVOS TIPO, FEITO, IGUAL, COMO E QUE NEM: PROPOSTA 

DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

¹ Josele Julião Laurentino 

 

RESUMO: Apesar de haver, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 

Portuguesa, a defesa de um ensino reflexivo, que leve em conta as variedades 

linguísticas, ainda persiste na prática de muitos professores dos níveis fundamental e 

médio a negligência em relação aos estudos dos fenômenos de variação. Isso faz com 

que, muitas vezes, o ensino de gramática seja feito de forma superficial, o que acaba 

reforçando a ideia de que os fenômenos de variação não passam de “desvios” daquilo 

que é o “ideal” linguístico. Além disso, polariza-se a fala e a escrita, sendo aquela 

considerada lugar de “erro” e esta, de “acerto”. Diante disso, com base nos estudos 

sociolinguísticos e com o intuito de contribuir para um ensino de língua mais profícuo e 

dinâmico, neste trabalho fazemos uma proposta de sequência didática, para o nível 

básico, que trata da variação entre formas como TIPO, FEITO, IGUAL, COMO e QUE 

NEM na indicação de comparação. Nosso enfoque pauta-se em uma perspectiva 

sociolinguística variacionista (cf. LABOV, 2008[1972]) e leva em conta também uma 

abordagem da língua em uso no contínuo fala-escrita (cf. MARCUSCHI, 2004). Nessa 

perspectiva, sugerimos uma sequência didática que objetiva, principalmente, (I) a 

percepção de que os usos das formas variantes são condicionados pela natureza da 

situação comunicativa, seja ela oral ou escrita; (II) o domínio de variedades linguísticas 

atrelado ao desenvolvimento de uma noção de adequação linguística; (III) a reflexão 

sobre os usos que se fazem da língua; (IV) o estudo da função gramatical da 

comparação; (V) a compreensão de que a mudança e a variação são inerentes à língua. 

Para tanto, sugerimos atividades pautadas na diversidade de gêneros textuais. 

Consideramos este trabalho relevante tanto para graduandos em Letras quanto para 

docentes de Língua Portuguesa, tendo em vista que poderão, adaptando a sequência 

didática a suas realidades, utilizá-la como referência para um ensino de gramática com 

base no texto que não desconsidere o caráter variável da língua. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Comparação. Sequência Didática. 

 

¹ Estudante de Mestrado em Linguística Teórica e Descritiva pela UFRN. E-mail: 

josele-laurentino@hotmail.com.br. 

Introdução 

 

A sociolinguística (cf. LABOV, 2008[1972]), teoria da variação e mudança linguística, 

tem norteado um enorme acervo de estudos que buscam caracterizar e descrever a 
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língua em funcionamento, esta que, nas palavras de Tarallo (2007), é “usada nos 

botequins, clubes, parques, rodas de amigos; nos corredores e pátios das escolas, longe 

da tutela dos professores”. Esses estudos têm mostrado que a variação na língua ocorre 

em todos os níveis, seja ele fonológico, morfológico, sintático ou discursivo-

pragmático, e não é caótica, mas possui um eixo de condicionamentos que a sistematiza, 

os quais podem ser de caráter linguístico, social e estilístico. 

 

Ressalte-se que essa vertente teórica tem oferecido significativas contribuições para o 

ensino, à medida que fornece ferramentas para uma aula mais coerente com a estrutura e 

natureza da língua, que, ao contrário de se resumir a um conjunto de regras compiladas 

em um manual e longe de ser homogênea, é multifacetada e potencialmente mutável e 

variável. Consoante a essa visão, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

de Língua Portuguesa, 5ª a 8ª série, (1998, p. 23) propõem um ensino reflexivo que 

contemple as variedades linguísticas, para que os falantes/estudantes tenham 

consciência dos aspectos inerentes à língua e dos usos que fazem dela nas diversas 

situações comunicativas, para que se tenha um ensino de língua mais eficaz. Vejamos o 

trecho a seguir, extraído desse documento: 

 

Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz 

de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes 

efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de 

interlocução oral e escrita. É o que aqui se chama de 

competência linguística e estilística. Isso, por um lado, coloca 

em evidência as virtualidades das línguas humanas: o fato de 

que são instrumentos flexíveis que permitem referir o mundo de 

diferentes formas e perspectivas; por outro lado, adverte contra 

uma concepção de língua como sistema homogêneo, dominado 

ativa e passivamente por toda a comunidade que o utiliza. 

(BRASIL, 1998, p. 21). 

 

Não obstante essa orientação dos PCNs, ainda persiste no ambiente escolar um ensino 

de língua bastante superficial, distanciado dos eventos linguísticos reais, que não coloca 

a variação linguística no “lugar” devido. A realidade é que, quando se trabalha com os 

fenômenos variáveis da língua, muitas vezes, são encarados como algo à margem do 

ideal linguístico e típico da oralidade, que por sua vez, é o espaço do “erro”, do “tudo 

pode” e que não cabe se estudar na escola, haja vista ser este local o de se estudar e 

aprender a escrita, que é posta como homogênea e polida. Assim, dissemina-se o 

pensamento de que a fala mais aproximada da “escrita” é a “correta” e “melhor”, e, em 

contrapartida, a escrita mais aproximada da “fala” é a “errada” e “inaceitável”, como se 

tanto numa modalidade quanto na outra, a língua não apresentasse diferentes facetas 

dependendo do contexto de uso. Esse problema é subjacente a uma concepção 

dicotômica de oralidade e escrita. 
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Marcuschi (2007, p. 27), chama a atenção para a polarização fala-escrita, destacando 

que o que distingue uma modalidade da outra vai além do fato de uma ser constituída 

fonicamente e a outra graficamente. O autor afirma que “é um equívoco correlacionar a 

oralidade com a contextualidade, implicitude, informalidade, instabilidade e variação, 

atribuindo à escrita características de descontextualização, explicitude, formalidade, 

estabilidade e homogeneidade”. “Todos os usos da língua são situados, sociais e 

históricos, bem como mantém alto grau de implicitude e heterogeneidade, com enorme 

potencial de envolvimento. Fala e escrita são envolventes e interativas, pois é próprio da 

língua achar-se sempre orientada para o outro o que nega ser a língua uma atividade 

individual” (op. cit., p. 26). Frente a essa observação, o autor propõe uma definição de 

fala e escrita num contínuo de gêneros do discurso, traçado com base em aspectos 

pragmáticos dos usos da língua. Ou seja, nessa perspectiva, textos de gêneros como 

bate-papo e bilhete, por exemplo, apesar de serem constituídos graficamente, 

apresentam características que os situam no campo da fala. Por outro lado, textos de 

gêneros a exemplo do discurso político e do sermão estão situados no campo da escrita, 

embora sejam constituídos fonicamente. Cabe-nos considerar, ainda, que temos os 

textos de gêneros a exemplo da conversa trivial, que pertencem à oralidade e são, ao 

mesmo tempo, realizados fonicamente, e os de gêneros a exemplo do artigo de opinião, 

que pertencem à escrita e são, ao mesmo tempo, realizados graficamente. 

 

Diante da problemática supramencionada e com a intenção de subsidiar o professor de 

Língua Portuguesa no sentido de contemplar a proposta dos PCNs, apresentada 

anteriormente, sugerimos neste trabalho, uma sequência didática com foco na variação 

entre formas como TIPO, FEITO, IGUAL, COMO e QUE NEM na indicação de 

comparação. Nossa proposta se pauta em atividades que levam em conta a diversidade 

dos gêneros textuais, que viabilizam o desenvolvimento de uma noção de contínuo fala-

escrita ou oralidade-escrituralidade, termos que empregamos alternadamente ao longo 

do texto, e a distribuição das variantes nesse contínuo, numa escala de estilo que parte 

da mais formal para a mais informal. Além do mais, nesse perspectiva, é possível fazer 

inferências, com base nos dados contextuais, a respeito da influência de fatores 

extralinguísticos no uso das variantes. 

 

1. Variantes comparativas TIPO, FEITO, IGUAL, COMO e QUE NEM: o uso e 

a abordagem na escola 

 

A mudança e a variação são fenômenos intrínsecos à língua; toda língua comporta 

variedades de usos e ganha novo formato ao longo do tempo. Isso não é novidade. Esse 

fato acontece porque a língua é um mecanismo altamente maleável de interação dos 

indivíduos, os quais, criativamente, mobilizam o tempo todo estratégias de produção de 

sentido, por meio dela, que garantam o sucesso comunicativo nas diferentes situações 

de uso. Dessa forma, num movimento de arranjo e rearranjo dos recursos fornecidos 

pelo sistema linguístico, em favor da expressividade, criam-se novas formas na língua, 

bem como vão se agregando novas nuanças de significados às formas já existentes, que 
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passam a desempenhar novos papéis e a concorrer com outros elementos de funções 

coincidentes ou similares. Isto é, a partir de processos de mudança, passamos a ter 

formas diferentes para significar uma mesma coisa ou para desempenhar uma mesma 

função na língua. De acordo com Weinreich, Labov e Herzog (2006[1968], p. 126): 

“Nem toda variabilidade e heterogeneidade na estrutura da língua envolve mudança, 

mas toda mudança envolve variabilidade e heterogeneidade”. 

 

As formas TIPO, FEITO, IGUAL, COMO e QUE NEM, no Português Brasileiro (PB), 

mediante processo de mudança, de perda e ganho de significados, chegaram a concorrer 

no papel de indicar comparação (cf. LIMA-HERNANDES, 2005; RODRIGUES, 2009; 

THOMPSON, TOTA e RODRIGUES, 2012). Dentre essas variantes, a única que não é 

apontada, pelo Dicionário Aurélio, como possível estabelecedora de comparação é 

TIPO, o que a evidencia como sendo a mais inovadora e recente na variável sob 

enfoque. Contudo, no âmbito da tradição normativa, na maioria da vezes, somente a 

forma COMO é acatada nessa função. Ao se fazer uma busca nas obras de pelo menos 

cinco gramáticos, sendo eles Bechara (2009), Kury (1987), Luft (2002) e Rocha Lima 

(2006), será constatado que esta é a forma considerada prototípica e, das variantes 

acima, a única contemplada para o referido papel. Portanto, no que se refere aos 

manuais normativos, não há correspondência fiel aos usos reais do PB. 

 

No entanto, os alunos estão, corriqueiramente, em contato com as diversas formas 

alternativas de indicar comparação, aqui abordadas, além da prototípica COMO, as 

demais, TIPO, FEITO, IGUAL e QUE NEM, em situações de conversas cotidianas, de 

interlocução via Internet (redes sociais, blogs, sites, etc.), entre outras; usam-nas 

diariamente. Porém, tendo em vista que os usos previstos pela gramática normativa, os 

característicos da escrituralidade, são privilegiados na escola e apontados pelos 

professores como os preferidos para um “bem falar e escrever”, a maioria dos 

estudantes não tem consciência da função/significação que tais formas exercem e dos 

contextos interacionais produtivos para cada uma delas. A título de exemplificação, a 

seguir, apresentamos dados reais de uso das variantes em questão: 

 

Exemplo 1 (música) 

 

A saudade bateu 

Foi que nem maré 

Quando vem de repente 

De tarde, invade 

E transborda esse bem me quer 

A saudade é que nem maré 

(Jorge Vercillo, em Que Nem Maré) 

 
Disponível em <http://letras.mus.br/jorge-vercillo/63283/>. Acesso em 10 dez. 2014. Adaptação. 
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Exemplo 2 (notícia publicada em um site de jogos) 

 

“Dong Nguyen, criador do lendário e polêmico (e sinistro) Flappy Bird vai lançar seu 

novo jogo móbile esta semana. E ele é tipo um Flappy Bird, só que na vertical... e com 

‘helicópteros’.” 

 
Disponível em <http://www.arkade.com.br/swing-copters-novo-jogo-criador-flappy-bird-tipo-flappy-bird>. Acesso 

em 26 nov. 14. Adaptação. 

 

Exemplo 3 (conto postado em um blog) 

 

“Confuso, feito aqueles dois 

 

E sem mais, nem menos... ela se deu conta que sente falta de coisas que um dia nunca 

deu valor. 

Se lembra do dia em que cruzou a entrada do prédio onde mora e do outro lado da rua se 

encontrava alguém em um carro preto, feito os olhos dela, e esse alguém cantava Chico 

Buarque como se o próprio Chico tivesse escrito a música para a forma como ela se 

remexia enquanto andava. [...]” 

 
Disponível em <http://inspiradissima.blogspot.com.br/2013/02/confuso-feito-aqueles-dois.html>. Acesso em 26 nov. 

14. Adaptação. 

 

Exemplo 4 (anúncio publicado em um blog) 

 

Um sorteio igual coração de mãe: Cabe todo mundo! 

 
Se prepare galera porque hoje a emoção vai tomar conta do pedaço! Pra comemorar o 

dia mais cheio de amor do ano, o Decorviva traz uma novidade linda de viver pra você: 

O Sorteio Dia das Mães Decorviva + Airumã! 

 

Disponível em <http://www.decorviva.com.br/2013/04/um-sorteio-igual-coracao-de-mae-cabe.html>. Acesso em 26 

nov. 14. Adaptação. 

 

Exemplo 5 (Artigo de Opinião publicado em um blog) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-PEzTPZifd18/UXcPEWyPctI/AAAAAAAAG7k/hMVPZ0l-uEY/s1600/capa_decorviva.jpg
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Disponível em <http://tijolaco.com.br/blog/?p=18262>. Acesso em 20 dez. 2014. Adaptação. 

 

Diante do exposto, ressaltamos a relevância de que se haja um ensino de Língua 

Portuguesa mais abrangente, que não ignore o caráter mutável e variável da língua. O 

professor deve ser capaz de dar conta das variedades que a compõem, e, assim, 

desenvolver no aluno a competência linguística e estilística, conforme os PCNs 

orientam. Pois, somente conhecendo a multiplicidade de itens linguísticos e suas regras 

de uso, o indivíduo estará habilitado a se adequar linguisticamente às diferentes 

situações de comunicação. 

 

É necessário se ter em mente que as escolhas que usuários da língua fazem das formas 

que usam, nos diversos contextos de interlocução, não são aleatórias, mas 

condicionadas pela natureza das circunstâncias comunicativas em que estão envolvidos 

e por fatores socioculturais e estilísticos. Portanto, nas aulas de “Português”, é 

impreterível o trabalho com textos de circulação real na sociedade e de diversos 

gêneros, que sejam tomados como objetos de análise, procurando-se considerar os 

fatores contextuais que os fazem ser como são. Defendemos, portanto, um ensino de 

gramática com base no texto, que ultrapasse os limites da gramática normativa em 

direção às normas circunstanciais de produção. 

 

No tópico seguinte, propomos uma sequência didática cujos objetivos principais são: (I) 

a percepção de que os usos das formas variantes são condicionados pela natureza da 

situação comunicativa, seja ela oral ou escrita; (II) o domínio de variedades linguísticas 

atrelado ao desenvolvimento de uma noção de adequação linguística; (III) a reflexão 

sobre os usos que se fazem da língua; (IV) o estudo da função gramatical da 

comparação; e (V) a compreensão de que a mudança e a variação são inerentes à língua. 
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2. A proposta de sequência didática 

 

Momento inicial 

 

Inicialmente, é importante que se realize uma sondagem do conhecimento dos alunos 

em relação às formas comparativas. Para este momento, sugerimos que o professor 

liste, no quadro mesmo, as variantes focalizadas e faça perguntas, tais como: 

 Vocês já as ouviram/leram essas palavras? 

 O que elas têm em comum? 

 Vocês costumam usá-las? 

 Qual vocês usam mais? Em qualquer situação? 

 Qual vocês acham mais elegante/formal e qual vocês acham menos? 

 

Assim, o docente poderá diagnosticar o reconhecimento, por parte da turma, da função 

que as formas desempenham e começar o processo de reflexão sobre os usos delas. 

 

1º Módulo 

 

Neste módulo, o professor pode escolher um texto com ocorrência de uma das variantes 

comparativas e lê-lo com os alunos, procurando levantar dados contextuais como, por 

exemplo, características do autor, que podem ser inferidas, em alguns casos, pela 

própria escolha das variantes, características do destinatário, suporte do texto, propósito 

comunicativo, etc, para que eles compreendam que as formas da língua não são 

empregadas aleatoriamente. Abaixo, ilustramos essa proposta de atividade com um dos 

textos apresentados anteriormente. 

 

1º passo: leitura do texto a seguir: 

 

“Dong Nguyen, criador do lendário e polêmico (e sinistro) Flappy Bird vai lançar seu 

novo jogo móbile esta semana. E ele é tipo um Flappy Bird, só que na vertical... e com 

‘helicópteros’.” 
Disponível em <http://www.arkade.com.br/swing-copters-novo-jogo-criador-flappy-bird-tipo-flappy-bird>. Acesso: 

26 nov. 14. Adaptação. 

 

2º passo: levantamento dos dados contextuais mediante as seguintes questões: 

 

a) Qual é o objetivo desse texto? 

Resposta esperada: Comunicar uma novidade do universo dos games. 

b) Qual é o gênero desse texto? 

Resposta esperada: Notícia 

c) Onde esse texto foi publicado? 

Resposta esperada: Em um blog com conteúdo relacionado a games. 

d) Você acha que o escritor é jovem ou velho? Por quê? 
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Resposta esperada: Jovem, porque, geralmente, é esse o público que mais se interessa 

por esse assunto e cria blogs para divulgação desse tipo de conteúdo. Também porque 

usou a palavra/variante TIPO. 

e) Qual o perfil dos indivíduos que costumam visitar blogs com esse tipo de 

conteúdo? 

Resposta esperada: Indivíduos que gostem de jogos, geralmente, adolescentes e jovens. 

f) O texto apresentado tem um registro formal ou informal? Por quê? 

Resposta esperada: Informal, porque possui uma estrutura comum à fala. 

g) Esse estilo de escrita é estranho em blogs com esse tipo de conteúdo, voltado 

para o público jovem, ou é comum? 

Resposta esperada: É comum. 

h) Qual o efeito discursivo que esse estilo de escrita provoca nesse contexto, de 

aproximação ou distanciamento para com o interlocutor? 

Resposta esperada: Aproximação, pois gera identificação entre autor e leitor, já que se 

trata de um estilo que marca a fala dos jovens quando se comunicam entre si e em 

situações de maior proximidade. 

i) O uso da forma TIPO está adequada ao contexto de uso ou não? Por quê? 

Resposta esperada: Sim, porque é comum na fala jovem em situação de menor 

formalidade e atende ao objetivo a que se destina. 

 

A partir dessa atividade os alunos perceberão que é possível escrever em um estilo mais 

próximo da fala, o que não se trata de transgressão, mas de adequação a uma situação 

comunicativa e busca pelo alcance de um propósito comunicativo, além do fato de que o 

uso de determinada variante, no caso de TIPO, está condicionado a fatores externos a 

língua, tal como a idade do falante. 

 

2º Módulo 

 

Neste módulo, o professor pode apresentar alguns textos impressos, de circulação real, 

obviamente, em que haja ocorrências das variantes em estudo, mas com elas apagadas 

intencionalmente e, na sequência, pedir para que os alunos sugiram qual(is) forma(s) 

pode(m) preencher cada lacuna, sem prejuízo de adequação. Segue uma ilustração dessa 

proposta de atividade: 

 

Atividade 

 

Sugira, para o preenchimento das lacunas dos textos abaixo, uma ou mais de uma forma 

comparativa, dentre TIPO, FEITO, IGUAL, COMO e QUE NEM, que seja(m) 

adequada(s) ao contexto de interação a que corresponde(m). 
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“Confuso, feito aqueles dois 

 

E sem mais, nem menos... ela se deu conta que sente falta de coisas que um dia nunca 

deu valor. 

Se lembra do dia em que cruzou a entrada do prédio onde mora e do outro lado da rua se 

encontrava alguém em um carro preto, feito os olhos dela, e esse alguém cantava Chico 

Buarque como se o próprio Chico tivesse escrito a música para a forma como ela se 

remexia enquanto andava. [...]” 

 
Disponível em <http://inspiradissima.blogspot.com.br/2013/02/confuso-feito-aqueles-dois.html>. Acesso em 26 nov. 

14. Adaptação. 

 

 

3º Módulo 

 

Neste módulo, o professor pode dividir a turma em cinco grupos e solicitar que cada 

grupo pesquise, extraclasse, ocorrências de uma das variantes, sugerindo possíveis 

fontes, se preferir. Em seguida, os grupos podem apresentar os dados encontrados para 

toda a turma, que, com a mediação do docente, pode fazer um trabalho de mapeamento 

dos gêneros mais produtivos para cada uma delas, procurando distribuí-lo no contínuo 

fala-escrita. Essa atividade propicia a reflexão sobre aspectos extralinguísticos que 

favorecem o uso de uma ou de outra forma, já que os gêneros são molduras sócio-
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histórico-culturais dos textos, ou seja, a forma que o texto toma depende do seu 

propósito e da relação que se estabelece entre o autor e o leitor, em determinado 

momento histórico, em determinada circunstância social de interação. 

 

Esta sugestão de sequência didática se encerra em três módulos. Mas, o professor pode 

usar a criatividade na elaboração e desenvolvimento de quantos módulos julgar 

necessário, assim como pode adequar a proposta apresentada aos vários níveis do ensino 

básico e à realidade de cada turma. O importante é que haja empenho para um ensino de 

gramática mais sólido, dinâmico e profícuo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que a língua é o principal mecanismo de interação dos indivíduos nas 

práticas sociais, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil alertam sobre a relevância de se desenvolver um ensino de língua 

reflexivo, coerente com os usos linguísticos reais, que leve em conta tanto a modalidade 

escrita quanto a falada, a fim de que os falantes tenham consciência da natureza de sua 

língua e dos usos que fazem dela nas diversas situações de comunicação. Segundo esses 

documentos, a reflexão deve ser primordial no âmbito escolar, com a intenção de se 

formar cidadãos críticos, seja nas aulas de “Português” ou de qualquer outra disciplina. 

 

Todavia, o que tem acontecido é que, mesmo depois dos avanços das teorias 

educacionais e da ciência linguística, muitos docentes continuam trabalhando 

fundamentados numa concepção de ensino ultrapassada, que tolhe o exercício do 

pensar, e, em relação aos professores de Língua Portuguesa, especificamente, também 

numa concepção de língua, fala e escrita distante do que esses entes se constituem de 

fato. Diante disso, com foco nos usos dos comparativos TIPO, FEITO, IGUAL, COMO 

e QUE NEM, o presente trabalho objetivou trazer um pouco mais de inquietação no 

sentido de mudar essa realidade, bem como fornecer ideias e subsídios para a busca de 

uma melhor abordagem do fenômeno da comparação na gramática do português 

brasileiro. Espera-se que, a partir de tudo o que aqui foi exposto, bons frutos sejam 

gerados na formação dos estudantes do nível básico. 

 

Para finalizar, insistimos que a língua é multifacetada, heterogênea, varia e muda, 

modela-se à situação de uso, tanto ao se realizar fonicamente (fala) quanto ao se realizar 

graficamente (escrita). É indispensável que alunos e professores pensem sobre isso no 

ensejo da sala de aula. Essa atitude se faz necessária para que se tenha domínio das 

normas linguísticas e interacionais, ultrapassando os limites da normatização dos 

manuais de língua padrão e atendendo às diretrizes que regulam o ensino de língua no 

país. 
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REFLEXÕES SOBRE A PLURALIDADE CULTURAL NO ENSINO DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA EM MANAUS (AM) 

 

Josibel Rodrigues e Silva  

 

RESUMO:Neste estudo analisamos uma experiência sobre o ensino de língua 

estrangeira e o tema transversal “pluralidade cultural”. Trata-se de uma abordagem 

desta temática tendo em vista os Parâmetros Curriculares Nacionais que visa à 

valorização da diversidade com o intuito de defender um direcionamento contrário à 

discriminação. Desenvolvemos este trabalho a partir das ideias de Rajagopalan (2005), 

que afirma que o professor deve encarar sua tarefa não como alguém que alimenta e 

perpetua as desigualdades, mas deve construir visões críticas frente às relações sociais, 

econômicas e políticas imbricadas no processo de ensino e aprendizagem. Assim, 

analisamos uma atividade realizada com alunos do primeiro ano do ensino médio em 

uma escola na periferia de Manaus. O tema desenvolvido foi “estereótipos” e se deu em 

três fases. Primeiramente, os alunos fizeram um “brainstorming” sobre o conceito e 

leram um texto em inglês sobre a origem da palavra e a sua relação com ideias 

preconceituosas. A segunda fase foi uma análise de uma animação, em que o 

personagem do “Donald Duck” visita o Rio de Janeiro e conhece o “Zé Carioca”. Neste 

momento os alunos relacionaram o filme às ideias preconcebidas sobre a nossa cidade, a 

área onde se localiza a nossa escola e os moradores do lugar. A terceira fase se baseou 

em um trabalho escrito, em que os mesmos fizeram um roteiro turístico em inglês sobre 

os lugares em Manaus que o personagem do “Donald Duck” poderia conhecer. As 

considerações sobre este trabalho foram positivas, uma vez que nossos objetivos se 

pautaram na elaboração de atividades que possibilitassem reflexões sobre estereótipos e 

a diversidade cultural. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pluralidade cultural. Ensino. Língua Estrangeira. 

 

 

1 Introdução 

 

Em meu atual momento como professora de Língua Inglesa (LI), trabalho com 

alunos da cidade de Manaus (em sua maioria), e também alunos vindos do interior do 

Estado do Amazonas, sendo que alguns destes advêm de lugares longínquos do Estado, 

de pequenas cidades e comunidades. Desta forma, é inegável a diversidade étnica e 

cultural dos diferentes grupos que compõem o corpo discente, havendo um significante 

desafio em relação ao ensino/aprendizagem. Disto isto, organizamos este trabalho com 

o intuito de relatar nossas experiências sobre o ensino/aprendizagem de Língua 

Estrangeira (doravante LE), diante desta condição multicultural. 

A questão da pluralidade/diversidade cultural tem ocupado um espaço de destaque 

na academia, nos movimentos sociais de várias origens e em nossas politicas 

educacionais (SANTOS, 2002). Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCNs/1998) em seu tema transversal sobre a Pluralidade Cultural tem visado à 

valorização da diversidade com o intuito de defender um direcionamento contrário à 

discriminação e à exclusão.  

O problema da perspectiva adotada nos PCNs é supor que essa conquista possa se 

efetivar de forma dissociada da situacionalidade histórica, cultural e de poder em que a 

diversidade se insere, uma vez que nesta abordagem os mecanismos produtores de 

opressão e discriminação não são questionados (SANTOS, 2002).  Adicionalmente, 

quando se trata a pluralidade cultural como tema transversal pode-se limitar essa 

abordagem ao currículo formal. Como consequência, uma educação multicultural
72

 não 

é efetivamente vivenciada nas práticas curriculares e no cotidiano escolar (SANTIAGO 

et al., 2013).  

Segundo Candau (2005), as práticas denominadas multiculturais adotadas nas 

escolas geralmente estão associadas à folclorização e à adoção de datas comemorativas, 

o que não corresponde a um processo de descolonização do currículo, tampouco à 

desconstrução dos processos que historicamente naturalizaram a subalternização de 

grupos sociais. Neste sentido, a autora elenca alguns desafios a serem enfrentados para 

construirmos uma educação realmente multicultural:  

a. penetrar no universo de preconceitos e discriminações presentes na sociedade 

brasileira;  

b. questionar o caráter monocultural e o etnocentrismo;  

c. articular igualdade e diferença;  

d. promover experiências de interação sistemática com os “outros”;  

e. reconstruir a dinâmica educacional;  

f.    favorecer processos de “empoderamento”.  

Nesta proposta de “educação para a alteridade” aos direitos “do outro” e à 

igualdade de oportunidades, destacamos também o papel do professor como 

pesquisador constante de sua prática, para que este possa construir no cotidiano 

perspectivas multiculturais que resultem em discursos alternativos, valorizem as 

identidades e desafiem a construção dos estereótipos (CANEN, 2007).  

 

 

 

 

2 Pluralidade cultural e o ensino de língua estrangeira 

 

A experiência de aprendizado de Língua Estrangeira (LE) é uma experiência de 

contato com outras culturas, contudo, o pensamento tradicional na educação de LE tem 

limitado o ensino de cultura como transmissão de informações sobre as pessoas de um 

país alvo, seu modo de viver e de pensar (KRAMSCH, 1993). Desta forma, 

coadunamos com Mendes (2007), quando afirma que o ensino/aprendizagem de LE 
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 De acordo com Fleuri (2005), alguns movimentos denominados de “multicultural”, “transcultural” e 

“intercultural” despontam com características semelhantes, porém distintas. Tais propostas educativas 

pressupõem a renovação dos paradigmas científicos e metodológicos, partindo em direção da 

compreensão e do incentivo à transversalidade das relações interculturais.  
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precisa ser uma experiência dialética, para que os alunos reflitam também sobre a sua 

própria cultura. Isto requer uma forma de ensino intercultural
73

. Portanto, coadunamos 

com Byram (1997), quando afirma que o ensino de línguas estrangeiras tem muito a 

contribuir no preparo para a alteridade, para um encontro com o outro. 

Kramsch (1993), destaca propostas baseadas na perspectiva intercultural no 

ensino de LE.  De acordo com a autora, deve-se ensinar uma cultura estrangeira 

contrapondo-a a cultura do aprendiz, além de ensinar cultura como diferença, fugindo 

do essencialismo, considerando fatores como idade, gênero, origem nacional, histórico 

étnico e classe social, e transpassando fronteiras disciplinares. 

Nesta perspectiva, espera-se que os significados sejam construídos de forma 

relacional, em que a cultura possa assumir um papel central no processo de ensino-

aprendizagem, passando a ser um meio de promover a integração e o respeito à 

diversidade dos povos e à diferença, permitindo ao aprendiz encontrar-se com a outra 

cultura sem deixar de ser ele mesmo (MENDES, 2007). 

À vista disso, há uma necessidade de reflexão sobre o caráter transcultural das 

relações humanas mediadas pela língua estrangeira, nas mais diversas esferas e âmbitos 

(ROCHA, 2012). Para tal, é preciso transcender estereótipos e visões monolíticas sobre 

cultura e linguagem, não só na língua que ainda consideramos do outro, mas também e 

principalmente naquela que vemos como nossa. Nesse enfoque, é repensado o conceito 

de línguas estrangeiras/adicionais (ROCHA, 2012).  

Rocha (2012) pontua que é preciso “desestrangeirizar” a Língua Estrangeira, a fim 

de abarcarmos no processo educacional toda a pluralidade étnica, linguística e cultural 

que marca as relações humanas. É nesse cenário que ganha força a ideia de línguas 

adicionais, e não estrangeiras, como aquelas que não sufocam valores, identidades, 

línguas e linguagens sociais que constituem o sujeito, mas, ao contrário, que a partir de 

uma reflexão o “novo” é adicionado à sua constituição identitária, cultural e linguística. 

Neste processo, Rocha (2012) afirma que é necessário, “potencializar o diálogo 

multicultural” entre culturas locais, em que a educação de línguas deve trazer o contato 

entre culturas canônicas e dominantes com culturas populares e desprestigiadas.  

Do mesmo modo, apoiamos um diálogo por meio do conceito de 

transculturalidade (COX E ASSIS-PETERSON, 2007), no qual interessa-nos reafirmar 

a dinamicidade da cultura, seu caráter histórico e sua natureza. Por este viés, não há 

perda ou assimilação em um aprendizado de outra língua, mas sim negociação e 

mudança, ou até mesmo, uma possibilidade de resistência (HOOKS, 1994; 

PENNYCOOK, 1998), em que o sujeito passa a se valer de um código opressor que o 

ajuda a ressignificar suas bases e produzir discursos que, ao invés de silenciá-lo, o 

auxilia a ser protagonista nas relações sociais.  

 

3 Contexto e descrição do projeto “Stereotypes” 
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 Adotaremos a perspectiva intercultural tratando-se, na realidade, de um ponto de vista baseado no 

respeito à diferença, que se concretiza no reconhecimento da paridade de direitos, e que evidencia a 

necessária interação entre as culturas, indo além do contato cultural (FLEURI, 2005). 
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Devemos tornar o ensino de uma língua adicional
74

 coerente com a realidade do 

educando. Para tal, ao elaborarmos o material didático ou o plano de aula, é 

fundamental que consideremos os interesses e o contexto do aprendiz.  

Para o desenvolvimento deste projeto escolhemos duas (02) turmas do primeiro 

ano do ensino médio em uma escola localizada na Zona Leste de Manaus. Tais turmas 

apresentavam significativas diferenças.  

A turma A é constituída por alunos que obtiveram as primeiras colocações no 

processo seletivo da escola, totalizando 42 alunos, entre 14 e 15 anos. Entre estes, seis 

(06) alunos já estudavam Inglês no nível intermediário, os demais estudaram Inglês 

apenas no ensino fundamental, porém apresentavam um conhecimento linguístico 

satisfatório. A turma A, entre os professores, era considerada a melhor turma, 

apresentando interesse, motivação e o melhor rendimento escolar. 

A outra turma, que denomino de B, é formada pelos alunos que tiveram notas 

inferiores aos da primeira, sendo constituída também por alunos “repetentes”. A turma 

totaliza 40 alunos, entre 14 e 18 anos. Nesta, a maioria dos alunos estudou inglês no 

ensino fundamental, sendo que um (01) aluno não tinha estudado uma LE anteriormente 

e três discentes (03) tinham estudado Espanhol. A turma B geralmente é estereotipada 

pelos professores de “problemática”, com rendimento baixo e conhecida pela “falta de 

interesse”.  

O tema desenvolvido na sala de aula foi “estereótipos” e se deu em três fases 

desenvolvidas em três (03) tempos de aula de quarenta e cinco minutos. Primeiramente, 

os alunos fizeram um “brainstorming” sobre o conceito e leram um texto em inglês 

sobre a origem da palavra e a sua relação com ideias preconceituosas. A segunda fase 

foi uma análise de uma animação, em que o personagem do “Donald Duck” visita o Rio 

de Janeiro e conhece o “Zé Carioca”. Neste momento os alunos relacionaram o filme às 

ideias preconcebidas sobre a nossa cidade, a área onde se localiza a nossa escola e os 

moradores do lugar. A terceira fase se baseou em um trabalho escrito, em que os 

mesmos fizeram um roteiro turístico em inglês sobre os lugares em Manaus que o 

personagem do “Donald Duck” poderia conhecer. As atividades foram realizadas em 

grupos.  

As turmas apresentaram resultados com algumas diferenças e semelhanças
75

. 

Os alunos da turma B apresentaram dificuldades sobre o conceito da palavra 

“estereótipos”, estes não tinham conhecimento prévio suficiente para que pudessem 

explicar o conceito, ou apresentar uma ideia parecida. Contudo, ao apresentar-lhes um 

exemplo, eles conseguiram elaborar outros, ou seja, eles não conheciam a palavra, mas 

tinham vivências a respeito.  

Relatei que algumas vezes no shopping, ao entrar em uma loja, alguns vendedores 

não queriam me atender, “faziam pouco caso”, e eu perguntei aos alunos o que eles 

achavam disso. Alguns disseram que os vendedores pensavam que eu não tinha dinheiro 

por causa da minha aparência. Eu concordei. Perguntei se eles já tinham passado por 
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 Esse termo se justifica na contemporaneidade a começar pela ênfase no acréscimo que a disciplina traz 

a quem se ocupa dela, em adição a outras línguas que o educando já tenha em seu repertório, conforme os 

Referenciais Curriculares do RS (2009).   
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 Os dados apresentados nesta seção foram gerados por meio de diários e observações diretas.  
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uma situação parecida. Vários deles falaram que sim e queriam compartilhar a sua 

história.  

Isso nos faz refletir sobre as vivências que o aprendiz traz à escola e devem ser 

levadas em consideração. Uma bagagem de experiências que podem não ser o 

conhecimento convencional escolar, mas ainda são formas de saberes. Desta maneira, o 

ensino de uma língua adicional pode contribuir e criar condições para que ele amplie 

esse repertório e, consequentemente, contribua com sua atuação na sociedade. 

A maioria dos alunos apresentou dificuldades na compreensão do texto. Nesta 

fase, foi necessária a nossa intervenção e o auxílio na leitura, através das palavras 

cognatas, das figuras e marcas tipográficas, para que os alunos pudessem inferir a ideia 

principal e o conteúdo do texto. Os alunos que já possuíam um conhecimento 

linguístico satisfatório se sobressaíram, ou seja, eles participaram mais que os outros. O 

desafio foi justamente fazer com que os demais também participassem, verificando o 

que eles entenderam, valorizando suas opiniões.  

A seguir, apresentamos as figuras utilizadas no texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise do filme, em que o personagem do “Donald Duck” visita o Rio de 

Janeiro e conhece o “Zé Carioca”, os alunos descreveram os estereótipos no desenho 

animado. Eles abordaram as diferenças entre os dois personagens, a imagem do Pato 

Donald como o “americano” organizado, que não sabe dançar, e a imagem do Zé 

Carioca como um típico brasileiro, espontâneo, que gosta de samba e bebe cachaça.  

Figura 01: Disponível em: 

http://www.pinterest.com/pin/31060770552 

 

Figura 02: Disponível em: 

http://www.pinterest.com/pin/3106077055 
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Os alunos também relacionaram o filme às ideias preconcebidas sobre a nossa 

cidade, a área onde se localiza a escola e os moradores do lugar. Alguns alunos falaram 

sobre a imagem que as pessoas “de fora” têm de Manaus, “que só tem índio tomando 

banho de igarapé” e “a cidade na verdade é uma floresta, com macacos, onças e cobras 

nas ruas”. Então, eu perguntei por que essa imagem da cidade era negativa para eles. E 

eles responderam que Manaus não era uma floresta, mas uma cidade moderna e 

desenvolvida. Eu concordei que eram ideias estereotipadas sobre a cidade. Porém, 

perguntei o que teria de errado em tomar banho de igarapé, porque eu adorava e sentia 

falta disso na cidade. Deu-se um minuto de silêncio. Então, os demais alunos 

interioranos começaram a falar que também gostavam de tomar banho no rio, de comer 

peixe com farinha e de pescar.  

Depois, direcionei nossas reflexões para o nosso bairro, a escola e as pessoas do 

lugar. A escola é localizada na Zona Leste, área considerada perigosa, com alto índice 

de assaltos e tráfico de drogas. Inclusive, dois (02) de nossos alunos foram assassinados 

em cinco (05) anos.  

A princípio, os alunos enfatizaram essas características, descrevendo o bairro 

como perigoso, sujo e cheio de “maus elementos”. Então eu perguntei se não teria 

lugares legais no bairro, também questionei se não teria algo positivo na escola e nas 

pessoas. Alguns alunos citaram que a escola era um lugar legal, mas que poderia ser 

melhorada, e continuaram a enfatizar que as pessoas do lugar eram sem educação e 

jogavam lixo na rua. Estes enfatizaram o desejo de mudar de bairro no futuro. 

Questionei se a culpa era realmente das pessoas, ou se elas não seriam vítimas também. 

Então, uma aluna lembrou-se da aula de Geografia, na qual foi explicado pela 

professora que o bairro e a Zona Leste tinham sido formados por migrações 

incentivadas pela Zona Franca. Naquela época, os bairros foram criados sem 

infraestrutura suficiente. Várias famílias da região Nordeste, do Norte e do interior do 

Amazonas vieram para Manaus “iludidas” em busca de emprego. Neste instante, 

questionei se esta realidade realmente era culpa das pessoas ou se era uma situação 

construída historicamente por politicas precárias de desenvolvimento. Abordei o papel 

do governo para a melhoria da qualidade de vida no bairro, e, que se houvesse vontade 

política, a realidade poderia ser melhor para os moradores. Também enfatizei o papel da 

sociedade civil que, se organizada, poderia lutar por melhorias para a comunidade.    

Desta reflexão, passamos para a terceira fase da atividade que se baseou em um 

trabalho escrito, no qual os alunos fizeram um roteiro turístico em inglês sobre os 

lugares em Manaus que o personagem do “Donald Duck” poderia conhecer.  

No roteiro os alunos deveriam escrever frases tendo em vista o uso dos verbos 

modais, por exemplo, “You should visit the Amazonas Opera House”. Após a entrega 

deste trabalho, perguntei aos alunos se teria na Zona Leste algum lugar que poderia ser 

transformado em ponto turístico. Alguns alunos falaram sobre lugares bonitos que são 

partes de floresta ainda conservadas que poderiam ser transformadas em parques. 

 

4 Reflexões e impactos gerados  
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Apesar de nossas limitações teóricas e práticas e das dificuldades do contexto de 

uma escola pública, acreditamos que os resultados foram positivos, tendo em vista que 

nossos objetivos se pautaram na elaboração de atividades que possibilitassem reflexões 

sobre estereótipos e a pluralidade cultural.  

Como fora mencionado anteriormente, as duas turmas responderam às atividades 

com algumas diferenças e semelhanças. Obviamente, em relação ao desempenho 

linguístico, os alunos da turma A tiveram um melhor rendimento, mas no geral os 

alunos da turma B também conseguiram obter um aproveitamento razoável. Tivemos a 

possibilidade de empregar alguns recursos e estratégias no ensino da língua inglesa, em 

que os aprendizes, com a ajuda da professora, puderam exercitar algumas estratégias de 

leitura instrumental, aquisição de vocabulário e a atividade de escrita, na qual os 

mesmos puderam praticar a utilização dos verbos modais.    

O trabalho em grupo foi bem empregado para se trabalhar com as turmas 

numerosas, favorecendo a interação e a troca de ideias entre os alunos. Foi um auxílio 

aos aprendizes que não têm o conhecimento da língua, pois estes se mostraram mais 

confiantes e, algumas vezes, conseguiram aprender mais com os colegas do que com o 

nosso auxílio.    

Nestas atividades, os discentes puderam expressar suas opiniões e reflexões sobre 

como estereotipamos “o outro” sem conhecê-lo. Pensamos que um tratamento mais 

sério foi dado por eles em relação às reflexões, do que se o tema fosse exposto apenas 

em uma palestra, por exemplo.  

Os alunos estereotipados de “problemáticos” foram também participativos quando 

houve um esforço nosso em ouvi-los e quando valorizamos o seu conhecimento de 

mundo. No dizer de Boaventura de S. Santos (2010), o conhecimento, em suas múltiplas 

formas, não está equitativamente distribuído na sociedade, e o reconhecimento da 

diversidade epistemológica do mundo sugere que a diversidade é também cultural, 

traduzindo-se em múltiplas concepções de ser e estar no mundo. O desafio parte da 

valorização do conhecimento dos nossos alunos e em aprender com eles.  

Do mesmo modo, é fundamental considerarmos a transversalidade com outras 

disciplinas como história, literatura e geografia, pois estas também são responsáveis por 

apresentar aos aprendizes outros mundos e experiências. Assim, a escola, além de 

ampliar o capital linguístico dos discentes, seria um lugar igualmente privilegiado de 

ampliação, do que Bourdieu (1996) chama, de capital cultural, ajudando a formar 

cidadãos capazes de participar criticamente no mundo.  

 

5 Considerações finais  

 

A escola deveria ser o lugar em que todos os alunos pudessem ter as mesmas 

oportunidades apesar das diferenças. De acordo com Perrenoud (2000), propor um 

ensino que respeite a cultura da comunidade significa constatar cada realidade social e 

cultural com a preocupação de traçar um projeto pedagógico para atender a todos sem 

exceção.  
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O desafio se encontra justamente aí, em que medida podemos oferecer uma 

educação de qualidade em um contexto de diversidade, e que possibilite aos alunos 

condições de intervenção positiva em sua própria realidade? Acreditamos que o início 

da discussão para esta questão está no conhecimento e compreensão do mundo do qual 

os alunos fazem parte, passando pela vontade politica de todos os envolvidos na 

educação.  

Neste sentido, apoiamos uma discussão interdisciplinar do tema da pluralidade 

cultural através de uma postura crítica, cuja percepção da diversidade precisa ser em 

conjunto com a compreensão do poder da diferença inserida em uma preocupação mais 

ampla de justiça social. Deste modo, apoiamos uma discussão pautada não somente nos 

objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, mas em uma problematização que vá 

além de certa “harmonia cultural” nas escolas, arrolada a uma análise crítica das 

relações de opressão e dominação que sustentam as desigualdades (SANTOS, 2002).  

Em relação ao ensino de línguas, o pensamento tradicional enfatiza muito mais, 

senão exclusivamente, os aspectos linguísticos, ignorando outras variantes 

socioculturais e de linguagem. Na contramão desta ideia, esperamos com este trabalho 

disseminar outra prática, em que a aprendizagem de uma língua passe a ser um 

instrumento de descoberta de novos jeitos de pensar e de se expressar.  

Dito isto, reforçamos o papel do professor. Conforme Rajagopalan (2005), este 

deve encarar sua tarefa não como alguém que alimenta e perpetua as desigualdades, mas 

pelo contrário, construir visões e posturas críticas frente às relações sociais, econômicas 

e políticas imbricadas no processo de ensino e aprendizagem. O educador tem um 

importante papel de mediador na construção de relações interculturais, o que não 

significa eliminar os conflitos, mas, articular negociação e o diálogo com as diferenças e 

os conflitos oriundos delas. 

De acordo com Rajagopalan (2004), no que diz respeito ao ensino de língua 

inglesa, há uma tarefa ainda maior a ser feita, que se consigna em promover reflexões 

que busquem problematizar os riscos do neocolonialismo, pois valores imperialistas 

normalmente são importados com a língua. É preciso, então, que o idioma passe de 

“estrangeiro” e torne-se “mundial”, fazendo com que sua origem se torne secundária, 

favorecendo sua apropriação pelos sujeitos em diversos contextos.   

Moita Lopes (2003) também reafirma esta ideia, cujo objetivo da aprendizagem 

de uma língua deve ser, dentre outras, fornecer subsídios para o desenvolvimento 

sociocultural do indivíduo, além de incentivar uma força libertadora da hegemonia que 

esse idioma pode representar. Quem ensina deve, portanto, ter como meta principal 

propiciar que o ensino seja emancipatório e a favor da autonomia dos educandos 

(FREIRE, 2004). 
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A ESCRITA DO GUARANI: SOBRE AS REDUÇÕES E A GRAMATIZAÇÃO 

DA LÍNGUA DESDE A COLÔNIA 

 

Joyce Palha Colaça 

 

 

RESUMO: A escrita de uma língua atravessa caminhos que nos permitem pensar na 

conformação da própria língua. De acordo com Auroux (2009 [1992]), a primeira 

revolução tecnológica por que passou a sociedade foi a invenção da escrita, que mudou 

desde o modo de apreensão de cada língua, até as relações estabelecidas entre os 

sujeitos que as falam. Após este primeiro momento da gramatização, ainda, na 

atualidade, a escrita das línguas indígenas, de tradição oral, nos coloca uma questão: é 

possível depreender uma língua oral sem transformá-la? Pela perspectiva da História 

das Ideias Linguísticas (AUROUX, 2009 [1992]), em seu encontro com a Análise de 

Discurso (ORLANDI, 1988), podemos afirmar que, na escrita de uma língua indígena, a 

colonização linguística (MARIANI, 2004) se marca em sua própria materialidade, 

porque sua sistematização segue um modelo de língua europeu, que estabelece limites e 

fronteiras na própria escrita da língua guarani. A colonização se marca, desse modo, na 

estrutura da língua, na sua escrita, no seu sistema, no que fica como próprio da língua. É 

a marca da memória da colonização no sistema das línguas indígenas. A tradição escrita 

que se impõe sobre uma língua de tradição oral, cuja memória se ressignifica, se 

recompõe, se reescreve. Baseados nessas questões, queremos pensar como o processo 

de escrita da língua guarani no Paraguai se significa na atualidade, nas políticas sobre as 

línguas, que fazem ressoar a memória da língua indígena como língua da oralidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História das Ideias Linguísticas. Escrita. Gramatização. 

Paraguai. Língua Guarani.  

 

 

 O discurso histórico sobre o Paraguai enlaça sentidos para o sujeito desde o 

período anterior à colonização. Por uma questão metodológica, foi feito um recorte 

temporal a partir do nosso objeto e não trataremos da situação no continente americano 

pré-hispânico, por considerar, em nosso estudo, principalmente a relação entre o 

castelhano e o guarani, cujo encontro se deu após a "descoberta das Américas"
76

. Por 

este motivo, tomamos os discursos sobre a colonização como ponto de partida para 

tratar dos sentidos que venceram na batalha por um lugar nos dizeres oficiais pós-

colonização. Entretanto, para a Análise de Discurso, os sentidos não têm origem 

identificada, o que nos permite afirmar que os dizeres sobre o Paraguai a partir da 

colônia possivelmente ressoam sentidos dos períodos históricos anteriores. É preciso, 

por este motivo, ressaltar que a memória dos dizeres não se organiza cronologicamente 

e nossa tentativa de organizar é já um gesto do analista (ORLANDI, 2010 [1994]), 

baseado nos gestos dos historiadores que anteriormente classificaram os períodos 

históricos aqui tomados. 

 Como ponto inicial, é preciso marcar que a colonização espanhola, no território 

hoje conhecido como Paraguai, não foi pacífica, como tampouco o foi nos demais 

países latino-americanos. Diferente do que contava o discurso histórico oficial, que 

                                                 
76

 Optamos por utilizar a expressão "descoberta das Américas" entre aspas para demonstrar a vinculação 

ao discurso histórico oficial, que vigorou durante quase cinco séculos, sobre a invasão europeia que 

aconteceu neste continente pelos idos do século XV.   
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colocava a descoberta como motivo de alegria para as nações americanas, houve muita 

resistência por parte dos indígenas aqui estabelecidos frente ao modo de ocupação 

europeu. De acordo com Velázquez (apud ESTRAGÓ, 2011 [2010], p. 63. Tradução 

nossa.), "... foram registrados mais de cento e vinte anos de resistência e rebeliões 

guaranis no Paraguai colonial"
77

, ou seja, não foi sem embate, sem luta e sem 

contradições a colonização. 

 Foi fundamental, nesse primeiro encontro, o sistema de reciprocidade familiar, 

em que espanhóis tomavam como pares mulheres indígenas, conseguindo, assim, além 

das próprias amantes, alianças familiares, que lhes facilitavam a entrada e a 

permanência na colônia, em troca de material de ferro e armas de guerra (ESTRAGÓ, 

2011 [2010]).  

 Um fenômeno que marcou a colonização nas diversas partes do continente 

americano foi a presença de tradutores que aprendiam as línguas indígenas e que 

serviam como intérpretes bilíngues, principalmente, nos primeiros momentos de 

encontro entre europeus e indígenas. No Paraguai, os primeiros bilíngues castelhano-

guarani, segundo os registros históricos, teriam sido europeus chegados às terras no 

início da conquista. Posteriormente, alguns indígenas teriam sido levados à Espanha 

para aprenderem o castelhano e se tornarem os "línguas". (GÓMEZ, 2007, p. 78) 

Gómez, retomando Melià, aponta que os motivos pelos quais europeus e indígenas 

aprendiam a língua do outro já começa a estabelecer as relações dos paraguaios com as 

línguas até a sociedade atual. Segundo o autor,  

 
Deplorável igualmente foi sobremaneira o papel dos intérpretes na chamada 

guerra Guaranítica (1750-1756), pelas traduções incorretas ou tendenciosas 

que davam dos papeis sequestrados dos índios. O padre jesuíta [Melià] 

acrescenta que este bilinguismo de interpretação oferece um traço 

característico do que será o bilinguismo paraguaio. O guarani é usado pelos 

castelhano-falantes com propósitos tipicamente coloniais, sejam estes o 

exercício de um poder político, o intercâmbio comercial ou a missão.  As 

intenções dos guaranis ao falar espanhol seriam diversas: entendem 

congraciar-se com os recém-chegados e usar a língua de quem já 

começavam a chamar-se karaí, que se passará a ser sinônimo de 

"senhor".
78

 (GÓMEZ, 2007, p. 78-79. Tradução nossa. Grifos nossos.) 

  

 Em termos discursivos, podemos dizer que a memória dos usos do guarani e do 

espanhol remontam ao período colonial, embora não seja possível - nem desejado - 

encontrar um início para a memória das relações entre as línguas, podemos dizer que a 

formação da sociedade colonial que ia se estabelecendo começa a direcionar certos 

sentidos sobre as línguas, ou como se afirma Melià referido em Gómez (2007, p. 78-79. 

Tradução nossa.), "este bilinguismo de interpretação oferece um traço característico do 

que será o bilinguismo paraguaio.
79

" Ou seja, retomando Gómez, o uso do guarani pelos 

europeus tem objetivos colonizadores, enquanto os indígenas buscavam se aproximar 

                                                 
77

 "..."se registraron más de ciento veinte años de resistencia y rebeliones guaraníes en el Paraguay 

colonial ". 
78

 "Deplorable igualmente fue sobremanera el papel de los intérpretes en la llamada guerra Guaranítica 

(1750-1756), por las traducciones incorrectas o tendenciosas que daban de los papeles secuestrados a los 

indios. El padre jesuita [Melià] añade que este bilingüismo de interpretación ofrece un rasgo característico 

de lo que será el bilingüismo paraguayo. El guaraní es usado por los castellanohablantes con propósitos 

típicamente coloniales, sean éstos el ejercicio de un poder político, el intercambio comercial o la misión. 

Las intenciones de los guaraníes al hablar español serían diversas: entienden congraciarse con los recién 

llegados y usar la lengua de quien ya empezaba a llamarse karaí, que se hará sinónimo de 'señor'." 
79

 "este bilingüismo de interpretación ofrece un rasgo característico de lo que será el bilingüismo 

paraguayo." 
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dos europeus, a quem já chamavam de senhores. As relações entre as línguas - e os 

povos - se desenham e se colocam já neste período inicial de colonização.  

 Ainda pelo discurso da história sobre o Paraguai e suas línguas, uma explicação 

que ressalta quando se explica a falta de interesse espanhol pela colônia é a falta de 

metais preciosos naquelas terras. Estragó (2011 [2010], p. 64. Tradução nossa.) afirma 

que "depois do descobrimento da Serra da Prata (que não era outra coisa que a conquista 

do Peru), a Espanha perdeu o interesse pelo Rio da Prata, um território que, apesar do 

nome que tinha, não possuía metais preciosos.
80

". De acordo com a autora, ainda houve 

outras incursões para o interior do Paraguai, em regiões mais afastadas de Assunção, 

nessa empreitada exploratória, quando na região de Guairá se teria encontrado algumas 

"pedras de raro brilho
81

" que teria reacendido o interesse pelo Paraguai.  

 
Entretanto tudo mudou quando um dos 'peregrinos' extraiu diante dos 

ouvidores de Charcas um punhado de pedras de raro brilho provenientes das 

minas de Guairá, e assegurou que não eram exploradas por falta de mineiros 

e de um governador rico. O menosprezo pelo Paraguai se transformou, de 

imediato, em um cobiçado interesse. (ESTRAGÓ, 2011 [2010], p. 65. 

Tradução nossa. Grifos nossos.) 

  

 Foi então que, em 1575, chegou o novo governador do Paraguai, Ortiz de Zárate, 

que havia vendido todas as suas possessões no Peru para investir nas promissoras terras 

mais ao sul do continente. Entretanto, essa confirmação de metais preciosos no 

Paraguai, segundo os relatos históricos, não coincidia com a realidade. Até os dias 

atuais, aquela região é conhecida por não ter riquezas minerais. 

 Teria sido também por esta época que chegaram a estas terras os fundadores das 

reduções guaraníticas na região do Rio da Prata, os franciscanos Luis de Bolaños e 

Alonso de San Buenaventura. (ESTRAGÓ, 2011 [2010], p. 65).  Estes freis teriam sido, 

segundo os registros, os primeiros a se preocuparem em aprender o guarani e fazer-se 

entender pelos índios, catequizando em língua indígena (MELIÀ, 2003, p. 32) 

 Em 1583, o Concílio de Lima havia estabelecido certos moldes para a prática 

catequética e, em 1603, o Sínodo de Assunção teria retomados estas diretrizes, 

adaptando-as à realidade paraguaia. De acordo com Melià, dentre as diretivas do 

Concílio, estava a predicação na "linguagem dos informantes" anterior ao próprio 

batismo, defendido por Luís de Bolaños e seus companheiros.  

 
De aí em diante, a missão se baseará em uma palavra em uma palavra 

anunciada no idioma do índio e que poda ser compreendida. Na linguagem 

dos informantes a predicação é um ato de palavra, tomado em seu mais 

amplo sentido, com relação à essa palavra é o anúncio de verdades 

cristãs e tem por fim alcançar uma conversão, que se concretizará no 

abandono do modo de vida antigo para dar lugar à adoção de um modo de 

vida baseado na lei cristã.De ahí en adelante la misión se basará en una 

palabra anunciada en el idioma del indio y que pueda ser comprendida.
82

 

(MELIÀ, 2003, p. 33. Tradução nossa. Grifos nossos.) 

                                                 
80

 "después del descubrimiento de la sierra de la Plata (que no era otra cosa que la conquista del Perú), 

España perdió interés por el Río de la Plata, un territorio que, a pesar del nombre que llevaba, no poseía 

metales preciosos."  
81

 "Pero todo cambió cuando uno de los 'peregrinos' extrajo ante los oidores de Charcas un puñado de 

piedras de raro brillo provenientes de las minas de Guairá, y aseguró que no eran explotadas por falta de 

mineros y de un gobernador rico. El menosprecio hacia el Paraguay se transformó, de pronto, en un 

codiciado interés." 
82

 "En el lenguaje de los informantes la predicación es un acto de palabra, tomado en su más amplio 

sentido, en cuanto esa palabra es el anuncio de verdades cristianas y tiene por fin alcanzar una conversión, 
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 De acordo com o autor, o ensino da palavra cristã em língua guarani
83

 serviria 

para a aproximação do indígena aos ensinamentos cristãos, sempre com o objetivo de 

uma posterior adoção ao modo de vida estabelecido pela lei da igreja, baseado nas suas 

verdades. O uso da língua indígena aparece então como um instrumento de 

evangelização e os posteriores avanços com relação ao conhecimento desta língua serão, 

em geral, com este objetivo. O mesmo ocorreu no Brasil, quando José de Anchieta 

começou a ensinar as leis cristãs em tupi-guarani e em outros países como México e 

Bolívia, que também seguiram os desígnios do Concílio Limense. 
 
No âmbito da colonização espanhola, as línguas gerais foram objeto de 

decisão conciliar. Assim, o Terceiro Concílio de Lima (1582-1583) ordena 

que aos indígenas sejam ensinadas as orações e o catecismo em sua 

própria língua: o náhuatl no México; o quéchua no Peru; o guarani no 

Brasil e no Paraguai, até Santa Cruz da Serra (Tovar/Larrucea de Tovar apud 

CHAMORRO, 2009, p. 111. Grifos nossos.)  

 

 Na perspectiva discursiva, podemos considerar que o Concílio de Lima foi, além 

de um acontecimento histórico, um acontecimento linguístico (GUILHAUMOU, 2009), 

por fazer inaugurarem novos sentidos sobre as línguas americanas, principalmente com 

relação ao investimento em novos "objetos linguísticos" (Guilhaumou, 2009). Para o 

Guilhaumou (2009, p. 97), "O acontecimento lingüístico situa-se no espaço/tempo 

fundador de atos de linguagem reguladores do acontecimento discursivo", 

materializando-se em três formas.  

 
a) sujeitos que dispõem de capacidades lingüísticas próprias, que 

denominamos de sujeitos cognitivos; 

b) objetos lingüísticos, mais particularmente, no contexto da 

gramatização moderna e contemporânea, instrumentos lingüísticos tais 

como os dicionários e as gramáticas; 

c) uma diversidade de julgamentos desses sujeitos desdobrados nesses 

instrumentos adequados à tradução abstrata da língua empírica, julgamentos 

generalizantes sobre os fatos da língua que podem se agrupar sob o rótulo de 

consciência lingüística. (GUILHAUMOU, 2009, p. 97. Grifos nossos.)  

 

 Para nós, interessa por o foco no processo de gramatização das línguas, pela 

criação de instrumentos linguísticos (AUROUX 2009 [1992]), que se intensifica a partir 

da determinação do Terceiro Concílio de Lima. Baseados na direção que vai tomar a 

prática catequética, a partir desta reunião, consideramos este Concílio um 

acontecimento linguístico, na medida em que seus dizeres fundam atos de linguagem 

(GUILHAUMOU, 2009, p. 97) que irão transformar a relação entre as línguas na 

colônia. Esse acontecimento linguístico fundará, desse modo, discursos sobre as línguas 

e sobre a catequese, sobre os índios e sua relação com a igreja e sobre os próprios freis 

franciscanos/padres jesuítas e sua prática religiosa.   

  Em seu artigo A Língua Brasileira, Orlandi (2005, p. 27) irá dizer que a 

"colonização produz uma clivagem - disjunção obrigada - que afeta a materialidade da 

língua brasileira". É neste sentido que afirmamos que a colonização no Paraguai afeta a 

materialidade das línguas faladas atualmente, o guarani e o castelhano, que passaram 

                                                                                                                                               
que se concretará en el abandono del modo de vida antiguo para dar lugar a la adopción de un modo de 

ser nuevo basado en la ley cristiana."  
83

 Usamos indefinidamente as expressões "língua indígena", "língua guarani" e "guarani", como paráfrase, 

tal como funciona no discurso do colonizador, cujos sentidos ressoam no nome da língua na atualidade. 

Em capítulo posterior, trataremos do nome da língua discursivamente. 
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pelo encontro que, embora já ocorresse desde o início da chegada dos espanhóis, se 

multiplicou quando do Concílio que passava a obrigar aos freis e padres um contato 

maior com a língua indígena. O Concílio como acontecimento linguístico promove a 

necessidade de sistematização da língua indígena para a catequese, momento em que a 

expansão cristã se marca ainda mais fortemente nesse período da colonização linguística 

(MARIANI, 2004). Ou seja, o processo colonizador europeu nestas terras se fundou e se 

fortaleceu a partir da ideia de necessidade civilização dos povos indígenas, que deixou 

marcas pelo confronto entre línguas diferentes, com memórias diferentes, em um 

embate com relações historicamente marcado pela desigualdade de forças. É a este 

confronto que Mariani nomeia como colonização linguística:  

 
A colonização lingüística resulta de um acontecimento na trajetória de nações 

com línguas e memórias diferenciadas e sem contato. Trata-se de um 

processo histórico de confronto entre línguas com memórias, histórias e 

políticas de sentidos dessemelhantes, em condições assimétricas de poder 

tais que a língua colonizadora tem condições políticas e jurídicas para se 

impor e se legitimar relativamente à (s) outra(s), colonizada(s). (Mariani, 

2004, p. 19. Grifos nossos.) 

 

 Entende-se por colonização linguística este processo desigual, cujas relações de 

forças favorecem uma língua pela construção de uma memória de legitimação em 

detrimento da outra. É a língua do colonizador que aparece como língua de civilização 

frente às línguas indígenas que são significadas como debilitadas, atrasadas, menos 

complexas. As relações entre os povos se transpõem para as imagens de suas línguas, 

cuja memória se faz repetir na história, dentre outras formas, pelo funcionamento do 

acontecimento linguístico permanecendo no discurso sobre, ao alçar um certo dizer 

sobre a língua que segue ecoando na memória efeitos de sentidos para o guarani, língua 

e sujeito. Nesse sentido, a colonização linguística deixa ecos na história paraguaia atual, 

pelo gesto de catequizar para civilizar que aparecia como autêntico naquele período e se 

mostra eficaz nos dizeres sobre a língua guarani na atualidade, que insiste em significar 

a língua indígena como atrasada e incapaz de cumprir determinadas funções. 

 Ainda com relação à colonização linguística no Brasil, Mariani (2004, p. 21) 

postula que  

 
Tematizar a trajetória histórico-linguística constitutiva da institucionalização 

da língua portuguesa no Brasil é estabelecer uma relação com o projeto 

colonizador português de civilizar o Novo Mundo. Trata-se de um projeto 

de colonização lingüística constituído com base no catolicismo jesuítico e 

em consonância com um imaginário em torno da relação língua-nação 

vigente do século XVI ao XVIII. Por outro lado, como essa história não se 

faz sem resistências lingüísticas na colônia, tematizá-la é também discutir o 

papel da linguagem na transformação de uma colônia em nação 

independente. (Grifos nossos.) 

 

 Por esta afirmação, podemos retomar o que vínhamos pontuando anteriormente 

de como o catolicismo
84

 começa a construir, sob um imaginário já conformado de 

nação, um lugar para as línguas no continente, pela produção do modelo de uma língua 

para cada nação.  

                                                 
84

 A autora trata de um "catolicismo jesuítico" em suas análises. Já no Paraguai, a empreitada cristã tem 

início com dois freis franciscanos, o que nos permite trabalhar com a ideia do catolicismo, mas sem 

determinar sua filiação, pois, para nós, o processo inicial de catequese se deu de forma bastante parecida, 

independente de se tratar de jesuítas ou franciscanos. 
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 Outro ponto que nos parece fundamental nessa empreitada catequética é que o 

Concílio teria promovido o início do investimento no processo de gramatização 

(Auroux, 2009 [1992])  da língua indígena pela tradução do catecismo.  De acordo com 

Gómez, retomando Melià (1992 apud GÓMEZ, 2007. Tradução nossa.), "era bem fácil 

mostrar com todo tipo de provas escritas e testemunhos orais que a primeira tradução 

era de Luis Bolaños"
85

. Assim, esta primeira tradução do catecismo dá início a um 

processo de conhecimento da língua guarani e sobre a língua. Os freis Luis Bolaños e 

Alonso de San Buenaventura já tinham conhecimento da língua oral e iniciaram o 

processo de escrita da língua indígena.  

Para Auroux,   

 
A gramática não é uma simples descrição da linguagem natural; é preciso 

concebê-la também como um instrumento linguístico: do mesmo modo 

que um martelo prolonga o gesto da mão, transformando-o, uma 

gramática prolonga a fala natural e dá acesso a um corpo de regras e  de 

formas que não figuram juntas na competência de um mesmo locutor. 
Isso é ainda mais verdadeiro acerca dos dicionários: qualquer que seja minha 

competência linguística, não domino certamente a grande quantidade de 

palavras que figuram nos grandes dicionários monolíngues que serão 

produzidos a partir do  final do Renascimento (o contrário tornaria esses 

dicionários inúteis a qualquer outro fim que não fosse a aprendizagem de 

línguas  estrangeiras). (AUROUX, 2009 [1992], p. 70. Grifos nossos.) 

 

Conforme postula o autor, "uma gramática não é uma simples descrição da 

linguagem natural", mas é, assim como o dicionário, um prolongamento da fala natural 

que estendem o conhecimento sobre as línguas, impossível a um só locutor. Indo além, 

baseados nas formulações de Auroux, podemos afirmar que, ao sistematizar o 

conhecimento sobre determinada língua, produz-se conhecimento sobre esta e produz-se 

a partir de conhecimento já formulado sobre outras línguas. 

Ressalte-se que todo o processo de gramatização produz uma língua imaginária 

(ORLANDI e SOUZA, 1988) pelo qual se cria uma imagem de língua, com regras e 

exceções, mas não se consegue dominar a língua fluida. A língua imaginária, segundo 

Orlandi e Souza (1988), se contrapõe à língua fluida. As línguas imaginárias são 

objetos-ficção. “São as línguas-sistemas, normas, coerções, as línguas-instituição, a-

históricas. Construção. É a sistematização que faz com que elas percam a fluidez e se 

fixem em línguas imaginárias.” (ORLANDI e SOUZA, 1988, p. 28. Grifos nossos.) Já 

as línguas fluidas são as línguas em movimento, as línguas que não se sistematizam. 

Nas palavras das autoras,  

 
a língua fluida é a que pode ser observada e reconhecida quando focalizamos 

os processos discursivos, através da história da constituição de formas e 

sentidos, tomando os textos como unidades (significativas) de análise, no 

contexto de sua produção. (ORLANDI e SOUZA, 1988, p. 34. Grifos 

nossos.)  

  

 Funcionam então de modo diferente, “se a língua imaginária é a que os analistas 

fixam na sua sistematização, a língua fluida é a que não pode ser contida no arcabouço 

dos sistemas e fórmulas.” (ORLANDI e SOUZA, 1988, p. 34). A língua fluida é a 

língua em real funcionamento, sem que se a prenda em normas ou estabilizações e a 

língua imaginária, por sua vez, a reunião das regras, o próprio sistema da língua, uma 

                                                 
85

 "era bien fácil mostrar con toda clase de pruebas escritas y testimonios orales que la traducción primera 

del catecismo era de Luis Bolaños." 
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criação. Tanto com as línguas latinas, como é o caso do Português, como no 

conhecimento produzido sobre as línguas indígenas, não há uma imparcialidade na sua 

formação e no que se toma como regra em uma ou outra língua.  

 A primeira gramática produzida sobre as línguas latinas, a Gramática de la 

lengua castellana, de Antonio de Nebrija (1492), inaugurou um modo de descrever, 

organizar e dizer sobre as línguas, que produz e faz circular sentidos sobre as línguas até 

a atualidade, incluindo aí os processos de gramatização das línguas indígenas das 

sociedades de tradição oral (Calvet, 2011 [1984]). 

 
Com a gramatização - logo a escrita, depois a imprensa -, e em grande parte 

graças a ela, constituíram-se espaços/tempos de comunicação cujas 

dimensões e homogeneidade são incomparáveis ao que pode existir em uma 

sociedade oral, isto é numa sociedade sem gramática. Isso não vale somente 

para as grandes línguas europeias, mas também para todas a línguas  do 

mundo em que os instrumentos gramaticais europeus serão impostos aos 

locutores indígenas: por exemplo, o quéchua, que se torna "a língua 

geral" do Peru, bem para além do que se supunha a dominação inca, ou 

ainda o guarani na época da República Jesuíta do Paraguai (1610/1767). 

(AUROUX, 2009 [1992], p. 71. Itálico e aspas do autor. Grifos nossos.) 

 

O quéchua no Peru, o tupi guarani no Brasil e o guarani no Paraguai não 

possuíam escrita, eram sociedades de tradição oral. Com a chegada dos colonizadores e 

sua necessidade de se comunicar com os nativos em sua língua, a organização dessas 

línguas se deu a partir do conhecimento já instituído sobre as línguas europeias e seu 

anterior processo de gramatização. A gramática de Nebrija inaugurou esse processo pelo 

qual se passou a organizar as línguas a partir de regras, estabelecendo recortes nas 

variedades existentes, disciplinarizando os saberes sobre as línguas.  

Orlandi (2008), retomando Mattoso Câmara, irá afirmar que “os missionários 

disciplinaram o tupi – instituindo o tupi jesuítico – a fim de instalar seu poder de 

negociação com o governo português” (ORLANDI, 2008, p. 87). O Tupi jesuítico foi 

disciplinarizado tanto na teoria como na prática. “A disciplinarização” teórica, isto é, da 

construção de um saber a propósito das línguas dos índios, se mistura aqui com 

“disciplinarização” exercida na prática linguageira dos missionários no curso do seu 

confronto com os índios (...)”.  (ORLANDI, 2008, p. 88. Grifos da autora.) Essa 

disciplinarização teórica promove os saberes sobre a língua indígena, a partir da 

perspectiva europeia, “modificando-a no sentido dos modelos ocidentais”. (ORLANDI, 

2008, p. 88) Já na prática, a língua se modifica na sua própria estrutura, nas construções 

imaginárias da própria língua. Ou, como dizem Orlandi e Souza, “a contribuição das 

línguas indígenas está no interior da própria estruturação da língua portuguesa, se 

pensamos a determinação histórica dos processos de significação e representação, na 

produção de suas formas.” (ORLANDI e SOUZA, 1988, p. 34-35. Grifos nossos.) O 

que fez com que o tupi jesuítico não fosse aquele realmente falado na colônia brasileira 

no momento de sua gramatização (AUROUX, 2009 [1992]), pois “o tupi, que as 

primeiras exposições dos europeus nos fornecem, não é exatamente aquele que os 

indígenas exatamente falavam – como o português também não é o que falamos, 

realmente.” (ORLANDI e SOUZA, 1988, p. 28. Grifos nossos.) O que temos do tupi 

deixado pelos portugueses, o tupi jesuítico, é uma construção, uma regularização de 

sistemas, é o tupi jesuítico uma língua imaginária, assim como, no Paraguai, foi 

produzido um guarani jesuítico pela escrita da língua guarani, que é já uma apropriação 

pela escrita de uma língua de tradição oral. 

  Os padres jesuítas, no Brasil, começaram a comunicar-se e ensinar a fé católica 

em língua indígena. Ou melhor, se comunicavam nesse tupi-jesuítico que era já uma 
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construção imaginária que modificava o tupi a partir da disciplinarização teórica e 

prática a que se submeteu. O tupi jesuítico, por sua vez, passou a ocupar esse lugar de 

língua de comunicação e língua de catequização, a que se chamou língua geral.  

 Na escrita de uma língua indígena, a colonização linguística se marca em sua 

própria materialidade, pois sua sistematização segue um modelo de língua europeu, que 

estabelece limites e fronteiras na própria escrita da língua guarani. A colonização se 

marca, desse modo, na estrutura da língua, na sua escrita, no seu sistema, no que fica 

como próprio da língua. É a marca da memória da colonização no sistema das línguas 

indígenas. A tradição escrita que se impõe sobre uma língua de tradição oral, cuja 

memória se ressignifica, se recompõe, se reescreve.  

 Para Payer (2005), nessa relação entre a oralidade e a escrita, sempre haverá um 

impossível de ser formulado, constitutivo na produção discursiva. 

 
 “ um lugar sócio-histórico particular de produção do discurso, que acolhe e 

possibilita que circulem memórias discursivas que não puderam se inscrever 

socialmente na ordem da escrita (...) possibilitando dizer algo que ainda não 

foi dito” …[Assim,] pelo próprio funcionamento do discurso, não é todo o 

“não-dito” que pode vir a ser dito: na medida em que sentidos não-ditos 

adquirem um estatuto da linguagem, haverá sempre algo mais atuando 

como constitutivo (não-formulável) para o sujeito. Estamos dizendo que, 

pelo trabalho de formulação do passado, o sujeito pode ter acesso a sentidos 

que o constituem e que estavam abafados a partir de uma história de 

silenciamentos. (PAYER, 2005: 54. Itálicos da autora. Grifos em negrito 

nossos.) 

 

 Desse modo, um impossível de ser dito atua na transposição do oral para o 

escrito, em que atua também uma memória da oralidade, que não se transpõe como 

numa possibilidade de escritura mágica de certos sentidos, também determinados pela 

ordem da oralidade. Também é necessário considerar que, nesse processo de produção 

escrita, além da marca da gramática latina na sistematização da língua indígena, é 

fundamental que apontemos para os temas que se escrevem. A língua indígena passa a 

ser escrita a partir de uma concepção de língua e a partir de temas do universo cultural 

cristão europeu. Essa é mais uma marca da colonização como embate, como confronto 

entre dois imaginários, tal como aponta Mariani (2004). Não só o sistema da língua se 

organiza a partir de uma escrita latina, como tudo o que é escrito está à revelia do 

conhecimento indígena sobre sua cosmologia. Impõe-se, num mesmo gesto, tanto a 

escrita de uma língua que não é a língua guarani, como a escrita de um mundo diferente 

daquele conhecido e compartilhado pelos indígenas. A cosmologia cristã se impõe sobre 

a indígena ao ser significada como a real salvação. 

 Melià, ao tratar do início da catequese em língua indígena, afirma que os textos 

foram traduzidos diretamente das cartilhas que eram utilizadas na Espanha naquele 

período para as diversas línguas do continente americano, numa transposição dos 

ensinamentos cristãos direta, pela imposição que caracterizou a colonização e a 

transformação das sociedades indígenas.  
 

A doutrina cristã é, inicialmente, essa coleção de orações chamadas comuns 

que se encontrava, por exemplo, ao final das cartilhas ou métodos para 

aprender a ler, primeiro livrinho de texto, muitas vezes o único, do que 

disporão as crianças nas escolas da Espanha dos séculos XVI e XVII. Grande 

quantidade destas cartilhas eram enviadas a América. Estas foram 

traduzidas e adaptadas muito rapidamente às línguas indígenas mais 

diversas; e no que diz respeito à província eclesiástica do Peru, se sabe 
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que tais traduções já existiam antes de 1545.
86

 (MELIÀ, 2003, p. 34-35. 

Tradução nossa. Grifos nossos.) 

 

 A transposição direta das cartilhas impõe aos sujeitos do continente americano 

sentidos não compartilhados ou, ainda, uma escrita sem sentido, uma imposição de 

sentidos dominantes que não guardam relação com aquilo que os indígenas conhecem. 

A imposição da religião atrelada à imposição do sistema escrito promove um impossível 

de ser dito em língua indígena, uma sistematização do impossível, que se coloca como 

fundamental pelos colonizadores e que agride a lógica guarani, ferindo a memória da 

língua pela marca da colonização linguística. 

 É também deste período a primeira gramática da língua guarani, do padre 

Alonso de Aragona, cujos manuscritos foram conservados e publicados recentemente. 

(MELIÀ, 2003, p. 169) De acordo com o autor da gramática, esta se apresenta como um 

método de aprendizagem de guarani para principiantes (MELIÀ, 2003, p. 170), que trata 

das estruturas básicas da língua guarani através de esquemas gramaticais que retomam 

categorias gramaticais familiares ao aprendiz europeu.  
 

Assim pois, a referência é a que adota como base as gramáticas do latim, 

do grego e do castelhano. Mas não se acredite com isso que todo o que não 

possa ser enquadrado no esquema preestabelecido das gramáticas latinas ou 

castelhanas, deva, pelo mesmo, ser eliminado. De fato, a diferença que 

aparece logo entre os modos de dizer do guarani e os do latim ou 

castelhano, dará origem a uma caracterização própria da língua 

indígena, já que esta sempre coincide com o suposto modelo.
87

 (MELIÀ, 

2003, p. 170. Tradução nossa. Grifos nossos.) 

 

 A primeira gramática da língua guarani é construída a partir do conhecimento 

linguístico que tem o padre Alonso sobre as gramáticas de língua latina, ou como aponta 

Auroux (2009 [1992]), o processo de gramatização da línguas americanas se faz a partir 

do conhecimento das gramáticas do velho mundo. Segundo Melià, 
  

Uma repreensão que se fez com frequência às gramáticas dos 

missioneiros é o de haver submetido o sistema gramatical do guarani a  

outro, distante e estranho, o da língua latina, sem que tivesse havido 

previamente um  exame detalhado das características particulares que 

definiam à língua guarani em relação consigo mesma.
88

 (MELIÀ, 2003, p. 

173. Tradução nossa. Grifos nossos.) 

 

 Essa foi uma crítica constante que se fez aos missioneiros, com relação à 

gramatização das línguas indígenas. Contudo, como aponta o autor, mesmo com este 
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 "La doctrina cristiana es, inicialmente, esa colección de oraciones llamadas comunes que se encontraba, 

por ejemplo, al final de las cartillas o métodos para aprender a leer, primer librito de texto, muchas veces 

el único, del que dispondrán los niños escolares en la España de los siglos XVI y XVII. Gran cantidad de 

esas cartillas eran enviadas a América. Fueron éstas traducidas y adaptadas muy pronto a las lenguas 

indígenas más diversas; y en lo que hace a la provincia eclesiástica del Perú, se sabe que tales 

traducciones ya existían antes de 1545." 
87

 "Así pues, la referencia es la que adopta como base las gramáticas del latín, del griego y del castellano. 

Pero no se crea con ello que todo lo que no pueda ser encasillado en el esquema preestablecido de las 

gramáticas latinas o castellanas, deba, por lo mismo, ser eliminado. De hecho, la diferencia que aparece 

muy pronto entre los modos de decir del guaraní y los del latín o castellano, dará origen a una 

caracterización propia de la lengua indígena, ya que ésta siempre coincide con el supuesto modelo."  
88

 "un reproche que se ha hecho con frecuencia a las gramáticas de los misioneros es el de haber sometido 

el sistema gramatical del guaraní a otro, lejano y extraño, el de la lengua latina, sin que hubiera habido 

previamente un detenido examen de las características particulares que definían a la lengua guaraní en 

relación consigo misma."  
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modelo latino, a dificuldade em sistematizar a língua guarani apareceu em diversos 

aspectos do seu sistema linguístico, o que provocou uma série de descobertas por parte 

dos missioneiros de diferenças fundamentais entre os dois sistemas. (MELIÀ, 2003, p. 

173)  

 El Arte de la lengua guaraní, de Antonio Ruiz de Montoya, segue o mesmo 

modelo latino como a gramática do padre Alonso de Aragona e tem como objetivo 

oferecer meios para que os missioneiros possam expressar-se e compreender os índios. 

Embora os dois trabalhos tenham sido forjados paralelamente, Melià (2003, p. 173) 

afirma que eles não têm uma relação de dependência entre si
89

. 

  Pelo processo de gramatização da língua guarani, baseado em modelos das 

gramáticas de língua latina, Melià (2003) tratará o guarani como "língua reduzida e 

cristã
90

", fazendo uma analogia ao modo como se reduziu a língua indígena a um 

modelo, na tentativa de compreensão dos fenômenos linguísticos, a partir de esquemas 

já conhecidos da língua latina, limitando a língua guarani às possibilidades existentes 

naquela. Uma língua reduzida e cristã, que apresentava temas basicamente referentes à 

igreja, cujos primeiros gramáticos tinham como interesse fundamental o ensinamento da 

fé cristã.  

 Outra questão que aparece fortemente no Paraguai é a formação das reduções 

como formação social
91

, que foram uma imposição do modo de organização da vida em 

comunidade, desrespeitando a lógica da sociedade indígena paraguaia. De acordo com a 

análise de Melià (2003, p. 157), 

 
o projeto da redução é a ao mesmo tempo um empreendimento religioso 

e uma realização socio-cultural, que afetava de entrada a própria 

estrutura da nação guarani. A redução significa o passo de uma vida um 

tanto dispersa em pequenos grupos, como era praticada pelos guaranis, a uma 

vida estável e organizada em concentrações maiores.
92

 (Tradução nossa. 

Grifos nossos.) 

 

 O sistema colonizador europeu se instalou no continente americano, trazendo, 

então, uma língua, uma religião e um modo de organização social distintos dos que aqui 

já existiam. Uma imposição completa que nega qualquer possibilidade de manutenção 

do sistema indígena vigente, substituindo suas formas sagradas, sua ordem comunitária, 

suas línguas. Silencia-se, num gesto simbólico, pela língua, todo o conhecimento do 

mundo indígena acerca do mundo e das relações interpessoais anteriores à chegada do 

colonizador. Marcam este período uma violência física e simbólica no corpo do índio, 

pela negação de sua língua, de sua fé e de sua sociabilidade.  A tensão, no entanto, 

sempre existe. As fronteiras do ideológico se marcam e se mostram frágeis nos gestos 

simbólicos da própria religião. O batismo, sacramento que marca o início da vida 

religiosa na fé cristã, é professado em língua guarani. As marcas da língua na história se 
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 Melià (2003, p. 181) cita ainda a gramática do padre jesuíta Francisco Legal, que não chegou a ser 

publicada. 
90

 "El guaraní, lengua 'reducida' y cristiana" é um subtítulo da obra de Melià. (2003, p. 179) 
91

 "Llamamos reducciones a los pueblos de indios que viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y 

valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro o seis casas solas, separados a legua, dos tres, y más unos de 

otros, los redujo a diligencia de los padres a poblaciones grandes, y a vida política y humana, a beneficiar 

algodón con que se vistan." (MONTOYA apud MELIÀ, 2003, p.157) 
92

 "el proyecto de la reducción es a la vez una empresa religiosa y una realización sociocultural, que 

afectaba de entrada la estructura misma de la nación guaraní. La reducción significa el paso de una vida 

un tanto dispersa en pequeños grupos, como era practicada por los guaraníes, a una vida estable y 

organizada en concentraciones mayores." 
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colocam para além da obviedade. Abre-se espaço para o furo no sistema, de como a 

catequese se constrói atrelada a um novo modo de significar, na língua do outro.  

 Apesar de todas as questões apontadas como marcas no simbólico de uma 

colonização opressora, a gramatização da língua guarani, mesmo que a partir do modelo 

latino, permitiu que a língua guarani fosse o modo de comunicação mais eficaz nestas 

colônias. Essa tentativa de apreensão e de aprendizagem do guarani promoveu a língua 

guarani como língua geral do Paraguai, submetendo a ela outras línguas indígenas aí 

existentes, incluindo a própria língua espanhola. Pela sistematização da língua indígena 

a partir do Concílio de Lima e do Sínodo de Assunção, bem como pelo aparecimento 

dos primeiros instrumentos linguísticos (AUROUX, 2009 [1992]) em língua guarani - a 

gramática de Alonso de Aragona e El Arte de Antonio Ruiz de Montoya - e ainda pelo 

pequeno número de castelhano-falantes letrados na colônia, também pela falta de 

interesse econômico, possibilitaram que a língua guarani fosse ocupando determinados 

espaços na sociedade paraguaia daquele tempo. O guarani jesuítico, este guarani 

gramatizado para o ensino da catequese, já não era mais o guarani dos indígenas que o 

falavam como língua materna, era já outro sistema linguístico. Com base nas noções de 

língua fluida e língua imaginária (ORLANDI e SOUZA, 1988), podemos afirmar que o 

gesto de escrita da língua já faz apreender uma outra língua, uma sistematização de 

língua não-fluida, uma língua que se deixa encaixotar para ensinar. O guarani jesuítico 

foi, deste modo, uma tentativa de apreensão da língua a partir de um modelo anterior, 

que já era uma tentativa de apreensão das línguas dos velho mundo. Uma caixa dentro 

de outra caixa, um sistema inventado a partir de outro sistema, também inventado das 

línguas latinas. O guarani jesuítico foi, então, uma língua imaginária sistematizada a 

partir de um imaginário de língua.  

 

A partir destas considerações, se trazemos à baila o caso do Paraguai, podemos 

acrescentar que cada uma das línguas envolvidas sofreu um processo de unificação, 

instituído de forma imaginária, para que se pudesse dizer: O castelhano, O guarani. Um 

processo de produção de sentidos para a estabilização de um sentido para cada língua, 

como se fossem unas, homogêneas, estabilizadas, sistemas fechados, tal como 

afirmamos anteriormente, a (s) língua(s) imaginária(s) de cada Estado. O que nos 

permite dizer que toda nação, assim dita, também passou por esse processo de 

unificação, de unidade imaginária, para que chegasse a uma língua e para que cada 

língua tivesse um artigo determinando-a, a língua do país
93

. Além das demais línguas 

existentes, as próprias variedades dessa língua também foram apagadas, pela 

necessidade de gramatização, que reduz a variação e estabelece limites para as línguas.  

 
Em um espaço linguístico vazio, ou praticamente vazio, de intervenções 

tecnológicas, a liberdade de variação é evidentemente muito grande e as 

descontinuidades dialetais, que afetam essencialmente traços que não se 

recobrem, são pouco claras. A gramatização geralmente se apoiando sobre 

uma discussão do que seja "bom uso", vai reduzir essa variação. 

(AUROUX, 2009 [1992], p. 70. Aspas do autor. Grifos nossos.) 

  

Auroux dirá então que o processo de gramatização provoca a escolha de uma 

variedade da língua em detrimento de outras tantas, e que essa escolha sobre a variedade 

que será gramatizada se apoia sobre "uma discussão do que seja bom uso", numa 

classificação que coloca as línguas em lugares diferentes frente a seus falantes, criando 
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também, grosso modo, uma classificação para os falantes. Os que falam bem, os que 

não falam bem, ou os que não sabem a sua  língua.  

Este processo faz significar, sobremaneira, uma língua como melhor que a outra, 

fazendo-a parecer a mais adequada, o que a faz ocupar o lugar de A língua.  Há, desse 

modo, um processo de seleção (não natural, convencional, inscrito sócio-historica e 

politicamente em que as relações de poder se dissimulam, sejam de classe, gênero, etc. – 

dominação político-ideológica) sobre as línguas, em que as disputas de classe ficam 

apagadas, fazendo ressoar os sentidos da língua oficial/nacional pela língua de uma 

elite. São as lutas de classe inscritas na própria língua, na produção de sentidos sobre as 

línguas, em que umas parecem mais apropriadas a determinados fins do que outras. Não 

é por simples mágica que, geralmente, as línguas consideradas cultas, mais adequadas e 

dignas de ocuparem o lugar de língua nas gramáticas sejam as línguas das classes mais 

favorecidas e que a língua do povo, a língua falada no dia a dia passe a ocupar o lugar 

de língua desprivilegiada, incorreta, a NÃO-língua em comparação com A língua. Aí 

está inscrita a disputa de classes na própria língua e nas formulações sobre estas, nos 

dizeres que circundam os discursos da parcialidade da ciência linguística. 

Por esta razão, são as línguas de determinados grupos consideradas em 

determinadas condições de produção como as mais adequadas que chegam a ocupar 

esse lugar de língua oficial, sendo esta também uma construção, uma imagem de língua. 

O próprio guarani como língua oficial, com seu lugar reconhecido por lei, 

institucionalmente não é a língua de prestígio, visto que a classe alta, em geral, fala 

também o castelhano, diferente da população campesina que fala, basicamente, a língua 

indígena, que segue figurando como a língua para ser falada no âmbito familiar.  

É importante destacar o quanto é ilusório pensar que uma língua se legitimou 

como língua – e não dialeto ou crioulo, por exemplo – que chegou a ter esse valor social 

simplesmente por sua capacidade de organizar-se, de expressar sentidos e de significar. 

Classificações postuladas pela sociolinguística como 'língua', 'dialeto' e 'variedade', que 

organizam as línguas em uma escala de prestígio, favorecem a produção/circulação de 

sentidos sobre as línguas, em que umas passam a figurar no imaginário como mais 

complexas que outras e, em consequência, como melhores. Tal modo de classificar 

apaga as possibilidades de que uma língua, classificada como dialeto, possa ocupar o 

lugar de língua oficial. Ou quando alcança na lei, não assume de fato este lugar, caso da 

língua guarani em análise.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AUROUX, S. A revolução tecnológica da gramatização. 2ªed. Campinas, SP: Editora 

da Unicamp, 2009 [1992]). 144p.  

 

CALVET, L. J. Tradição oral e tradição escrita. Coleção Na ponta da língua. Trad. 

NETO, W. F. VIEIRA, M. de F. São Paulo, SP: Parábola Editoral, 2011 [1984]. 152p. 

 

CHAMORRO, G. Sentidos da conversão de indígenas nas terras baixas sul-americanas: 

uma aproximação linguística. In: SUESS, P. MELIÀ, B. BEOZZO, J. O. PREZIA, B.  

CHAMORRO, G.; LANGER, P. Conversão dos cativos: povos indígenas e missão 

jesuítica. São Bernardo do Campo, SP: Nhanduti Editora, 2009, p. 111-128. 

 



 

 

 1819 

ESTRAGÓ, M. D. Conquista y colonización (1537-1680). In: TELESCA, I. (org.) 

Historia del Paraguay. 3ª ed. Paraguai: Taurus. (Grupo Santillana): 2011 [2010]. p. 63-

86. 

 

GÓMEZ, G. La lengua vernácula en el proceso sociohistórico del Paraguay. Assunção, 

Paraguai: Servilibro, 2007. 

 

GUILHAUMOU, J. Linguística e história. Percursos analíticos de acontecimentos 

discursos. São Carlos: Pedro & João Editores, 2009. 

 

MARIANI, B. Colonização lingüística. Línguas, política e religião no Brasil (séculos 

XVI a XVIII) e nos Estados Unidos da América (século XVIII). Campinas, Pontes, 

2004.  

 

MELIÀ, B. La lengua guaraní en el Paraguay colonial. Assunção, Paraguai: Centro de 

Estudios Paraguayos Antonio Guasch, 2003. 400p. 

 

ORLANDI, E. SOUZA, T. C. C. Língua fluida e língua imaginária. ORLANDI, E. 

(Org.) Política linguística na América Latina. Campinas, SP: Pontes Editores, 1988.  

 

ORLANDI, E. A língua brasileira. Ciência e Cultura, São Paulo, 2005.  

Terra à vista. Discurso do confronto: velho e novo mundo. 2 ed.  

 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2008 [1990]). 288 p. 

(Org.) [et al.] Gestos de leitura: da história no discurso. 3ª ed.  

 

Campinas, SP: 2010 [1994]. 277p. 

PAYER, M. O. Discurso, Memória e Oralidade. In: Horizontes. Bragança Paulista, SP, 

v. 23, n. 1, p. 47-56, 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1820 

A EMERGÊNCIA DE NOVOS COMPORTAMENTOS NO 

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORAL: CONTRIBUIÇÕES DA 

TEORIA DA COMPLEXIDADE 
Kelly Cristina Marques Gaignoux 

Michell Gadelha Moutinho 

 

RESUMO: O presente trabalho visa analisar as mudanças ocorridas na produção oral 

de alunas do curso de letras - língua inglesa da UFPA a partir de um estudo realizado 

por Gaignoux (2006). Para efeito de análise, adotamos os estudos da Complexidade e 

utilizamos uma abordagem qualitativa para descrever a trajetória dessas alunas durante 

a instrução de estratégias. De acordo com Paiva (2009), na visão positivista, a relação 

causa e efeito é determinística, contudo, em sistemas caóticos ou complexos, essa 

relação é não–linear, o que pode gerar efeitos não proporcionais. Ainda segundo a 

autora, na aprendizagem de línguas, isto ocorre porque as experiências vivenciadas 

pelos aprendentes são diferentes na medida em que interagem com os mais variados 

elementos dentro de um sistema. Os resultados mostraram que as mudanças foram 

significativas e que mesmo tendo sido expostas às mesmas orientações, a reação das 

alunas quanto ás mudanças variou conforme a maneira que percebiam sua 

aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Produção oral. Complexidade. Aprendizagem de línguas. 

 

1. Introdução 
  

O ensino e aprendizagem de línguas tem sido sempre alvo de estudiosos 

interessados em descobrir métodos e abordagens que pudessem combinar teorias 

linguísticas, de aquisição de língua e métodos de ensino para fazer com que os alunos 

consigam atingir seus objetivos ao aprender um novo idioma. Tradicionalmente, 

entendia-se a aprendizagem como a apreensão do que foi ensinado para que seja usado 

quando preciso. Contudo, esta visão não explica como e porque alguns alunos, 

submetidos às mesmas condições, apresentam desenvolvimentos diferentes. Nesse 

sentido, a Teoria da Complexidade surge para auxiliar na compreensão desses 

fenômenos que as teorias anteriores não conseguiam esclarecer. 

Os estudos com a Complexidade em educação iniciaram-se com Edgar Morin 

(2013) na tentativa de compreender os sistemas humanos e sociais. O autor explica que 

as relações humanas podem ser compreendidas como um fenômeno de eco organização 

de natureza complexa. Essa compreensão nos oferece um novo olhar para o 

entendimento de como a aprendizagem ocorre, onde não apenas os fatores 

anteriormente concebidos como determinantes devem ser considerados para que ela 

ocorra. 

A Teoria da complexidade apresenta um paradigma que permite a observação de 

fenômenos de uma maneira mais ampla. A principal ideia que norteia este entendimento 

é a interação entre os mais diversos elementos que compõem os sistemas complexos. 

Esses sistemas caracterizam-se pela capacidade de auto-organização espontânea, 

adaptação e dinamismo. Esses sistemas também apresentam outras características como, 

por exemplo, a não-linearidade e a imprevisibilidade.  
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Neste artigo, discutiremos a emergência de novos comportamentos no 

desenvolvimento da produção oral de alunas do curso de Letras - Língua Inglesa da 

UFPA por meio da instrução de estratégias de aprendizagem. Para subsidiar nossa 

discussão, adotamos os estudos da Teoria da Complexidade. 

Na primeira seção, discutiremos a aprendizagem de línguas como um Sistema 

Adaptativo Complexo (SAC), com ênfase na produção oral. Em seguida, 

apresentaremos o conceito de emergência e algumas características importantes. 

Finalmente, analisaremos e discutiremos a emergência na produção oral em língua 

inglesa com base nos dados de Gaignoux (2006). 

 

2. Ensino e Aprendizagem de Línguas como um SAC 
 

Aprender uma língua estrangeira pode ser um processo muito doloroso para 

muitos aprendentes e, por conta disso, muitos deles acabam desistindo por não obterem 

o sucesso desejado. Em razão disso, tem-se buscado formas diversas de proporcionar 

uma aprendizagem bem sucedida para garantir esse sucesso. Desde então, os estudos em 

Linguística Aplicada tem se dedicado a explicar os motivos porque os aprendentes 

aprendem ou não uma língua.  

A partir dos estudos da complexidade, Paiva e Nascimento (2011) explicam que 

o aprendente deixa de ser visto somente com base em suas capacidades cognitivas e, 

passa a ser visto também como “um agente em interação com outros elementos do 

ambiente”. Neste caso, poderíamos incluir a escola, o currículo, as escolhas dos 

professores, o bom ou mau uso do livro didático, as crenças dos aprendentes, os estilos 

de aprendizagem, a motivação etc. Esta interação do aprendente com o ambiente é uma 

das características de um sistema complexo. A partir desse entendimento, 

compreendemos a aprendizagem de línguas como um sistema adaptativo complexo que 

pode ser melhor explicado por Larsen-Freeman e Cameron (2008). As autoras afirmam 

que esses sistemas constituem-se de uma variedade de elementos interconectados e que 

interagem entre si para promover mudanças de estado. 

Ao contrário do que se pensava, essas interações não poderiam ser tratadas de 

forma determinística na aprendizagem de línguas, pois segundo Brooks (2007 apud 

PAIVA; NASCIMENTO, 2011) não é possível prever de forma precisa como estará o 

tempo em um determinado lugar, em um dia específico daqui a um certo tempo, mas 

será possível perceber que as condições climáticas ficarão cada vez mais complicadas se 

alguns comportamentos não mudarem. Assim, mesmo que os alunos sejam expostos às 

mesmas condições de aprendizagem, certamente, alguns deles poderão ou não adquirir a 

língua. Segundo Paiva e Nascimento (2011, p. 192), as mudanças não são previsíveis e 

dependerão da “natureza das interações entre todos os elementos do sistema de 

aquisição desse aprendiz (...)”. Nesse contexto, podemos afirmar que o aprendente ao 

vivenciar determinadas experiências em sala de aula de língua estará suscetível a 

reações diversas.  

Para exemplificar, os aprendentes que apresentam dificuldades com a produção 

oral da língua-alvo muitas vezes tem uma experiência negativa durante a aprendizagem, 

o que os fazem desistir de aprender por acreditarem não serem capazes. Um dos 
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aspectos que podemos observar nesta condição é que o medo de errar leva esses 

aprendentes a não enfrentarem suas dificuldades, o que ocasiona uma estabilidade no 

estado do sistema, ou seja, o aprendente opta em não correr riscos e lidar com os 

desafios impostos. Essa tomada de decisão imposta ao aprendente ocorre no que Larsen-

Freeman e Cameron (2008) chamam de beira do caos. De acordo com as autoras, a beira 

do caos é uma região em que o sistema pode sofrer mudanças de um estado a outro 

mantendo certa estabilidade e flexibilidade.  

Aprender a falar a língua-alvo provoca no sistema do aluno uma perturbação que 

o leva a fazer escolhas sobre que vocabulário utilizar em determinada situação ou até 

mesmo em optar pelo silêncio na tentativa de evitar a exposição diante dos colegas em 

sala. Esse momento pode provocar no sistema uma forma de auto-organização e a 

emergência de novos comportamentos. Sobre essa questão discutiremos melhor a 

seguir. 

3. A Emergência em sistemas complexos 
 

Conforme mencionamos anteriormente, as mudanças em sistemas complexos 

são imprevisíveis e dependem da capacidade do sistema em se auto organizar para fazer 

emergir novos comportamentos. A aula de língua, por exemplo, é um ambiente em que 

encontramos muitos elementos interagindo para proporcionar uma aprendizagem bem 

sucedida. 

No entanto, torna-se difícil perceber quais desses elementos são de fato 

responsáveis pelo desenvolvimento dos aprendentes, sobretudo no que se refere à 

produção oral. De que forma o aprendente reagirá com e neste contexto dependerá de 

como ele vivenciará essas experiências dentro e fora da sala de aula. E é exatamente 

essa relação entre os sistemas que provocam as mudanças pelas quais o sistema pode 

passar. 

Dessa forma, segundo Larsen-Freeman e Cameron (2008), emergência é o novo 

comportamento de um sistema complexo em um nível de organização mais elevado que 

o anterior, ou seja, o novo comportamento é diferente do anterior e não mais poderá ser 

comparado ao primeiro. Contudo, este mesmo comportamento poderá continuar 

mudando em seu estado de fase conforme a necessidade. 

Uma vez que os sistemas complexos são abertos e suscetíveis a influências 

internas e externas, esses sistemas são sensíveis às condições iniciais, o que pode 

provocar mudanças em sua trajetória. Inclusive, Leffa (2009) afirma que é essa abertura 

que possibilita ao professor interferir nessa trajetória. 

Davis e Sumara (2006) reconhecem o campo educacional como um sistema 

complexo e apontam algumas condições necessárias para a emergência em sistemas 

dinâmicos. Apresentaremos a seguir cada um deles com uma breve descrição. 

 

3.1. Diversidade Interna  
 

No ambiente de sala de aula, as diferenças entre os membros desse sistema se 

definem pela extensão das interações que se estabelecem entre eles. Martins (2011 apud 

NASCIMENTO; PAIVA, 2011) complementam que “questões como estilo e 
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preferências individuais e as relações interpessoais apresentam-se como relevantes 

nesse contexto.” 

3.2. Redundância 
 

Ao mesmo tempo que os indivíduos que constituem a sala de aula se definem 

pelas diferenças, eles também se destacam por aquilo que os assemelham. Logo, afirma 

Martins (2011 apud NASCIMENTO; PAIVA, 2011), “a redundância é o contraponto e 

o complemento da diversidade”. A redundância, portanto, apresenta duas características 

muito importantes. Primeiro, ela permite a interação entre os membros e segundo, 

porque possibilita a compensação das falhas dos outros.  

 

3.3. Controle descentralizado  
 

A ideia aqui é compartilhar, ou seja, permitir que todos os agentes, professores e 

aprendentes, aprendam juntos. Davis e Sumara (2006) ressaltam, no entanto, que não se 

trata de tirar a responsabilidade do professor, mas de diminuir a rigidez estabelecida em 

sala de aula quanto a sua atuação. 

 

3.4. Interações entre vizinhos  
 

Davis e Sumara (2006) compreendem essa característica não como algo físico, 

mas subjetivo, o que engloba as ideias, desejos e outras formas de representação. Os 

autores explicam que não é possível limitar as interações ocorridas nos sistemas 

somente a partir do contato físico ou de formação de grupos sociais. 

3.5. Restrições possibilitadoras  
 

Podem ser compreendidas como certas restrições e recursos que não dependem, 

muitas vezes, do controle do professor. Contudo, Martins (2011 apud NASCIMENTO; 

PAIVA, 2011) destaca que estes elementos não ocorrem de forma totalmente aleatória. 

Apesar de haver certas regras na sala de aula que podem limitar a atuação dos 

aprendentes, essas mesmas regras possibilitam que a aprendizagem ocorra. 

Davis e Sumara (2006) elencam outras condições possíveis em sistemas 

complexos, contudo nos deteremos em discutir somente estas que foram apresentadas, 

uma vez que nossa análise está subsidiada nelas. 

   

4. Metodologia 
 

Este estudo tem como objetivo analisar a emergência de novos comportamentos 

de alunas do curso de Letras- Língua Inglesa da UFPA no que se refere à produção oral. 

Para efeito de análise utilizamos os dados da dissertação de Gaignoux (2006), que 

visava verificar como a instrução de estratégias de aprendizagem contribuiria para o 

desenvolvimento da habilidade de produção oral das alunas.  

Nossa análise e discussão foi subsidiada nos estudos da Complexidade a partir 

dos trabalhos de Larsen-Freeman e Cameron (2008), Martins (2011), Davis e Sumara 

(2006), Paiva e Nascimento (2011) e Godoi (2013).  
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A análise dos dados foi de caráter qualitativo. Para a análise utilizamos as 

informações obtidas no questionário, nas entrevistas das aprendentes e notas de campo 

da pesquisadora. Os excertos extraídos da dissertação foram mantidos com a mesma 

numeração apresentada no trabalho original, bem como os pseudônimos utilizados para 

identificar as participantes da pesquisa. 

5. A Emergência na produção oral 
 

A sala de aula enquanto um ambiente complexo e dinâmico proporciona uma 

variedade de interações em diferentes níveis de escala e, por essa razão, não podemos 

analisar as ações dos alunos sem atentar para outros aspectos que se encontram 

interconectados como, por exemplo, o professor, o livro didático, o programa do curso e 

as dificuldades encontradas pelo aluno com a língua. Larsen-Freeman e Cameron (2008) 

explicam que uma vez que o ensino e aprendizagem é visto como um sistema complexo 

e dinâmico, a variabilidade em torno dos padrões estáveis indicam uma mudança na 

trajetória desse sistema e, que, portanto, todos os agentes envolvidos nessa interação são 

sujeitos da dinâmica desse sistema da sala de aula. Logo, não podemos afirmar que o 

professor tem controle sobre a aprendizagem de seus alunos, pois são os próprios 

aprendentes que decidem a trajetória de sua aprendizagem. 

Nesse sentido, um dos fatores que pode influenciar a emergência de novos 

comportamentos na sala de aula é a diversidade interna. Esta pode afetar a percepção 

que alguns alunos sobre a sala de aula e o que nela ocorre. Isso pode colaborar para 

promover melhor a aprendizagem ou inibi-la. Os excertos seguintes exemplificam de 

que forma as interações podem ocorrer e, por conseguinte, conduzir o sistema à algumas 

escolhas: 

 

[1] Patrícia: (...) eu não falava nada (...) é eu acho que a 

universidade peca, por exemplo, eu a N, a Lena, a Simony 

e a Beatriz não poderíamos estar numa turma com a A e o 

J. Nós não acompanhamos a turma, nós estamos abaixo, 

então, isso tinha que haver na entrada, tinha que haver 

uma triagem. 

(Entrevista) 

 

[15] Beatriz (comentando sobre o nível da turma): Eu não 

sei, porque, é assim, eu costumo muito, se eu sei pouco né 

eu fico com aquele que sabe um pouquinho mais que é pra 

eu aprender mais. Aí quando eu fico com aquele que sabe 

menos eu já não avanço nada porque eu estou preocupada 

com o que ele não sabe, porque coisas mínimas que eu sei 

ele não sabe (...). 

(Entrevista) 

 

Patrícia e Beatriz eram alunas com conhecimento básico da língua-alvo e, por 

conta disso, a produção oral limitava a participação delas em sala. Isso fica explícito nas 

informações dos questionários sobre falar inglês e as dificuldades encontradas. Ambas 

consideravam-se alunas insuficientes quanto à produção oral, principalmente, no que se 
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refere à construção e organização de frases. Logo, na percepção das aprendentes a 

homogeneidade no nível da turma seria um fator preponderante para o progresso delas 

na aprendizagem da língua. Isto se confirma no excerto [1] quando Patrícia afirma não 

se sentir confortável em relação a alguns colegas. No excerto [15], Beatriz também não 

se sente à vontade com alguns colegas da turma e, devido a isso, a interação para a 

prática da língua fica prejudicada, não apenas pela falta de conhecimento de alguns 

parceiros em certas atividades, mas também pela desarmonia que esse desnível poderia 

causar. O que está em questão aqui não é apenas o fato de o grupo diferenciar-se 

linguisticamente, mas da necessidade das aprendentes de não se exporem diante dos 

colegas, mesmo daqueles já conhecidos delas.  

Além destes aspectos, a diversidade se reflete no tipo de dificuldade que as 

aprendentes apresentavam. Simony, no excerto a seguir, expressa sua dificuldade em 

estruturar as frases no momento de falar. 

 

[21] Simony (comentando sobre sua dificuldade para 

falar): (...) a minha dificuldade de falar, de estruturar, de 

montar as perguntas, né, sempre foi grande e quando eu 

via os colegas conversando, eu me perguntava, por que que 

eles conseguem conversar daquela  maneira? E o que falta 

pra eu chegar ao ponto do colega? Por que que o colega 

consegue falar e eles conseguem se entender naquele 

momento? Por que eu não consigo? Era sempre muito 

tenso pra mim saber que eu ia pra aula de inglês, (...) que 

eu ia ter que falar,  que eu ia ter que me concentrar por 

duas horas seguidas ((a partir daqui a aluna começa a falar 

com um ton de voz mais baixo)). E se eu não entendesse, 

se eu não falasse e, se eu não conseguisse fazer a atividade, 

se eu ficasse pra trás. Essa parte das emoções sempre 

foram muito complicadas pra mim.  

(Entrevista)  

 

Neste comentário, a aprendente expressa uma grande angústia que interfere em 

seu progresso. Ao se defrontar com a diversidade da sala e sentir que este aspecto é 

desfavorável para si devido ao seu nível de inglês, seu desempenho fica comprometido, 

pois a aluna não consegue praticar a língua devidamente e, portanto, não avança. 

Apesar de parecerem aspectos distintos, a mesma diversidade interna também é 

um elemento que interliga as alunas desta pesquisa. Como as alunas apresentam 

dificuldades na produção oral, isso acaba se tornando um fator que as assemelha e pode 

trazer consequências negativas ou positivas. A redundância interna, neste caso, é 

interpretada positivamente como veremos a seguir nos excertos [68] e [80]: 

 

[68]  Ana Paula [comentando sua dificuldade em 

gerenciar as emoções]: (...) Essa coisa de gerenciar é 

dificil. A gente fala sempre com aquele medo de errar, 

imaginando o que os   outros estão pensando, se eles vão 

rir de ti. Uma grande bobagem porque todo mundo tem 

mais ou menos o mesmo nível de conhecimento e 
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ninguém está debochando de ninguém,  mas eu ainda 

tenho um pouquinho de medo, assim, de falar (...)  

(Entrevista) 

 

[80] Ana Paula: Eu gostei da turma e tudo tal. É 

uma...turma bem legal, todo mundo ajuda e  isso ajudou 

muito pra eu diminuir meu receio de falar errado...(...)  

(Entrevista) 

 

Em dois momentos, nos excertos [68] e [80], Ana Paula consegue perceber a 

redundância como um fator que agrega os demais alunos ao invés de separá-los. Em um 

ambiente onde os alunos estão mais dispostos a produzir e menos ansiosos para se 

expressar, as possibilidades de uma aprendizagem bem sucedida aumentam 

consideravelmente. 

Para contribuir com este ambiente favorável, as alunas foram apresentadas às 

estratégias de aprendizagem. A instrução destas estratégias contribuiu positivamente no 

desenvolvimento da produção oral das aprendentes, uma vez que promoveram um 

conhecimento metacognitivo de como as alunas poderiam melhorar seu desempenho. 

Os excertos a seguir demonstram isto: 

[22] Beatriz (comentando sobre a utilização da estratégia): 

(...) assim, eu procurava chegar em casa e fazer as 

atividades exatamente do jeito que a professora fazia em 

sala. E dava certo. (Entrevista)  

 

[23] Patrícia (comentando sobre o que faz pra não esquecer 

uma palavra nova): (...) eu  não consigo memorizar 

facilmente. Essa é uma dificuldade imensa pra mim. E 

as  minhas maiores limitações são de vocabulários e são 

muito sérias. Então, quando  eu não conheço as palavras eu 

faço repetições, eu repito, repito a palavra até eu fixá-la. 

(Entrevista) 

 

[24] Simony (comentando sobre o que faz para não 

esquecer uma palavra nova): sempre  que eu tenho que 

utilizar uma palavra ou expressão que é nova pra mim, eu 

tenho  que repetir aquilo várias vezes, até fixar, mesmo. 

Essa coisa de lembrar na hora que tem  de falar é muito 

dificil pra mim. 

(Entrevista)  

 

Neste caso, a instrução das estratégias pode ser considerada como restrições 

possibilitadoras, pois ao mesmo tempo que as aprendentes tinham um conjunto de 

regras a serem seguidas, essas mesmas regras possibilitaram encontrar novas formas de 

praticar a língua proporcionando a elas novas condições de aprendizagem. Outro 

exemplo disso pode ser observado no excerto a seguir: 

 

[71] Simony [comentando sua dificuldade de falar inglês]: 

Eu falava a maior parte do tempo em português, mas aí 
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quando eu te via [a professora], eu lembrava que era 

proibido falar português, era preferível ficar calada. 

(Entrevista) 

 

Como podemos observar no excerto [71], para Simony, a regra estabelecida pela 

professora limitava sua participação em sala de aula, em razão da sua dificuldade com a 

língua, especialmente, com o uso de vocabulário. Ao contrário, Patrícia encontrou na 

figura da professora novas possibilidades como veremos no excerto a seguir: 

 

[81] Patrícia: (...) A professora era um desafio e eu gosto 

de desafios. Esse é um lado e o outro lado é porque eu não 

aceito a mediocridade. Eu não aceito, assim, ser um aluno 

medíocre. Isto me angustia, me deixa, assim, mal, é uma 

questão de enfrentar uma dificuldade (...) 

(Entrevista) 

 

Essa tomada de consciência quanto à sua responsabilidade sobre a própria 

aprendizagem, leva a aprendente a direcionar suas atitudes para auxiliar no seu 

desenvolvimento. Esta atitude diminui o controle por parte do professor. Esse controle 

atribuído à figura do professor como o único responsável pela aprendizagem vem de 

uma visão mais tradicional de ensino. Uma vez que os sistemas complexos não 

obedecem a essa lógica determinística e linear, caberá ao professor ajudar os alunos na 

procura da melhor forma de aprender. Os excertos abaixo demonstram esta nova 

postura:  

[38] Simony: Eu costumava ver os conteúdos somente em 

sala e ficava por isso mesmo, mas  depois eu passei a 

acompanhar mais em casa esses assuntos que você dava 

em sala de aula. 

(Entrevista)  

 

[41] Patrícia: (...) Eu não conseguia falar (...) eu melhorei 

bastante, é claro, que eu ainda não tô  no meio, eu sei que 

eu ainda não tô no meio. Ainda preciso caminhar mais pra 

atingir o  meio. Eu estou na ante sala do meio, digamos 

assim, mas, eu já evolui bastante. Eu já  tenho  menos 

agonia menos preocupação menos nervoso e menos 

insegurança eu tinha  tudo isso.  

(Entrevista) 

 

Assim, podemos perceber como as mesmas dificuldades foram superadas com a 

inserção das estratégias no ensino de habilidade de produção oral. A fala de Patrícia no 

excerto [41] exemplifica como a percepção de si contribui para que ela se sinta confiante 

para progredir com mais segurança. Os elementos entendidos como possíveis obstáculos 

(a presença de alunos mais fluentes e a insegurança ao se expor durante as atividades), 

com a presença das estratégias, possibilitaram condições que impulsionaram a 

aprendente a se arriscar e tomar consciência de seu estado, o que demonstra mudança na 

trajetória do sistema. 
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Essas restrições possibilitadoras, mencionadas anteriormente, apresentam as 

condições para a adaptação e a emergência de novos comportamentos. A instrução de 

estratégias contribuiu para que as alunas se reorganizassem e se tornassem as 

protagonistas de sua aprendizagem. 

 

6. Considerações Finais 
 

Das cinco condições da complexidade identificadas por Davis e Sumara (2006), 

quatro foram observadas em nossa análise.   

A diversidade interna, basicamente, se apresentou em termos de características 

individuais dos membros da turma impulsionada pela ideia da homogeneidade. Este foi 

o elemento transformador na trajetória da aprendizagem das aprendentes. Inicialmente, 

essa noção era tida como um aspecto negativo, no entanto, as semelhanças entre as 

aprendentes quanto às dificuldades encontradas com a produção oral da língua 

contribuiu para desmitificar essa ideia da homogeneidade. 

Uma vez que as aprendentes reconhecem que as diferenças poderiam ser um 

fator de sucesso para a aprendizagem, os colegas da turma deixam de ser vistos como 

obstáculos e passam a ser colaboradores. A redundância, portanto, contribui para a 

interação entre os agentes e possibilita também uma compensação de eventuais falhas 

alheias. Podemos concluir que houve um equilíbrio entre a diversidade interna e a 

redundância. 

No que se refere ao controle descentralizado, a instrução de estratégias 

possibilitou a distribuição das responsabilidades, o que permitiu a colaboração de outros 

colegas no desenvolvimento da produção oral das aprendentes. Inicialmente, a 

professora estabeleceu as ações a serem cumpridas durante a instrução. No momento em 

que as aprendentes tomam conhecimento de novas estratégias passam a assumir o 

controle de sua aprendizagem ao experimentar novas formas de praticar a língua-alvo. 

Outro aspecto favorecido por esse controle descentralizado foi o autoconhecimento das 

aprendentes quanto às suas emoções, o que as levou a gerenciar mais a ansiedade na 

hora de falar. 

As restrições possibilitadoras manifestam-se no próprio desenho instrucional na 

proposta de ensinar as estratégias de aprendizagem. Como todo ambiente de 

aprendizagem formal as regras fazem parte do processo e, portanto, também se 

constituem formas de aprender criando novas possibilidades. Neste caso, em particular, 

a lista de atividades que deveriam ser realizadas durante a instrução, a aplicação dos 

questionários para identificar as estratégias, a proposta da avaliação oral final foram 

propostas pela professora para que a instrução pudesse acontecer. No entanto, não havia 

garantias de como as aprendentes se comportariam diante das regras estabelecidas. Isso 

ficou claro quanto à regra da utilização obrigatória do inglês em sala de aula. A regra foi 

estabelecida para proporcionar mais interação na língua-alvo, no entanto, algumas 

aprendentes como, por exemplo, Simony, se sentiram ameaçadas e não conseguiram 

avançar nesse sentido. Por outro lado, Patrícia aceitou o desafio e começou a buscar 

meios para superar essa dificuldade. 
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Como pudemos observar, as condições analisadas nesse ambiente de 

aprendizagem nos leva a refletir sobre as práticas de ensino e aprendizagem de línguas 

conduzidas nos dias de hoje no que se refere às interações em sala de aula. Ainda que 

estas interações tenham recebido razoável atenção de pesquisadores, vale ressaltar que a 

partir de uma perspectiva menos determinística, no caso da Teoria da Complexidade, é 

possível compreender o que acontece nas interações em sala de aula sem excluir 

nenhum elemento que compõe esse sistema. 
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TEMPO VERBAL EM APURINÃ (ARUÁK) E SEUS CONTEXTOS DE USO 

Laíse Maciel Barros 

Patricia do Nascimento da Costa 

 

 

RESUMO:  O objetivo deste estudo é identificar os traços pragmáticos e discursivos da 

língua Apurinã (Aruák), falada, no sudeste do Estado do Amazonas, pelo povo de 

mesmo nome, associados à ocorrência da marca morfológica de tempo. Segundo 

Facundes (2000), em Apurinã o tempo é marcado por -ã e –ku, passado e futuro, 

respectivamente. Embora estes termos estejam gramaticalmente descritos, é comum eles 

não ocorrerem no discurso, isso leva à hipótese de que fatores pragmáticos e 

principalmente discursivos têm papel importante na expressão de tempo tanto passado 

quanto futuro. Assim, pode-se concluir, preliminarmente, que as noções de tempo em 

Apurinã estão diretamente associadas ao discurso Apurinã. Desta maneira, a finalidade 

da pesquisa é demonstrar, por meio da perspectiva do falante da língua, as relações 

discursivas presentes no uso desses termos e a identidade étnica inferidas dos discursos. 

A pesquisa possui orientação funcionalista e envolve análise comparativa de dados em 

Apurinã e no Português falado pelos Apurinã atestados em textos de relatos tradicionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tempo verbal. Línguas indígenas. Apurinã. Discurso. 

Identidade. 

 

 

1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a relação existente entre o tempo verbal 

futuro  e  o contexto discursivo do falante da língua Apurinã, do povo de mesmo nome, 

que reside às margens de vários afluentes do rio Purus, no sudeste do Estado do 

Amazonas e em parte do Acre. Além disso, apresentaremos as  possíveis relações 

existentes entre essa característica da fala desse povo e a sua identidade como grupo 

étnico constituído.  

Para a realização dessa análise contamos com um pequeno corpus constituído a 

partir dos dados já coletados em campo pelo professor doutor Sidney da Silva Facundes, 

da Universidade Federal do Pará, e seus alunos, ao longo de mais de vinte anos de 

pesquisa em Apurinã. Parte desses dados já foi utilizada em outras pesquisas sobre a 

língua, que já possui um extenso acervo de trabalhos que contribuíram para a sua 

descrição.  

O primeiro dos textos utilizados na análise  é uma narrativa tradicional do povo 

Apurinã e descreve um fato mitológico envolvento uma anta e uma menina. Além desse 

texto, utilizamos ainda um pequeno diálogo produzido por falantes de Apurinã e que faz 

parte do material didático voltado para o ensino na língua Apurinã.  

Apresentaremos, de forma breve, alguns aspectos e características do povo 

Apurinã e de sua cultura.  Descreveremos como funciona a marcação morfológica 

verbal de futuro em Apurinã e como ela interage com o contexto de fala no discurso do 
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falante. Além disso, mostraremos  que tipo de relações podem ser estabelecidas, neste 

sentido, entre a língua e a identidade do povo.  

Para basear nossa fundamentação teórica consultamos os pressupostos teóricos 

da análise do discurso, da sociolinguística e uma abordagem metodológica específica 

sobre língua e identidade. 

 

 

2. O povo Apurinã 

O povo Apurinã, como dito anteriormente, fala a língua de mesmo nome, da 

família linguística Aruák, e vive em comunidades espalhadas em vários afluentes do 

Rio Purus, no sudeste do Estado do Amazonas (mapa abaixo). Segundo Facundes 

(2000), existem mais de 20 comunidades Apurinã em mais de 1.500 Km, ao longo do 

Purus, com uma população de mais de duas mil pessoas, que, além das margens do rio 

Purus, localizam-se também  em três comunidades na rodovia que liga as cidades de Rio 

Branco e Boca do Acre, no Amazonas. Segundo Facundes (2000), o número de pessoas 

nas comunidades vem sofrendo alterações em consequência de migrações constantes e 

da existência de indígenas Apurinã vivendo fora das aldeias, como nas periferias das 

cidades de Lábrea, Pauini e Tapauá, no Estado do Amazonas. As migrações estão 

relacionadas a conflitos internos, epidemias e mortes de membros das família. 

 

 

Figura 1: Mapa com as comunidades Apurinã.  

 
Fonte: Lima (2013) 

3.  A marcação de tempo em Apurinã 
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Embora a noção de tempo esteja menos presente na gramática de Apurinã do 

que a noção de aspecto, há ao menos uma forma morfológica dedicada à marcação de 

tempo futuro. Nesta parte do trabalho examinaremos as condições em que a forma =ku é 

usada para marcar futuro, já que nem sempre que uma proposição é feita no tempo 

futuro a forma =ku é usada. 

O tempo futuro em Apurinã, de acordo com Facundes (2000), faz referência a 

um tempo não imediato num período de tempo no futuro em relação ao momento da 

fala, e é marcado pela forma =ku. Esta forma pode ocorrer presa a bases nominais, 

bases pronominais, bases numerais, bases de partículas, e a bases verbais.  

De acordo com Facundes (2000), apenas o tempo futuro é marcado 

morfologicamente em Apurinã. De fato, há indicações de que o sufixo -ã é uma possível 

marca do passado, mas que está já em desuso na língua. Dado que esse sufixo não é 

normalmente atestado em dados elicitados, ela necessita de uma descrição mais 

aprofundada. Em função disso, o sufixo -ã não será discutido neste trabalho. Portanto, 

ignorando essa possível marca de passado e seguindo a descrição de Facundes, haveria 

ao menos dois tipos de oposições temporais em Apurinã: futuro e não futuro, sendo que 

não futuro incluiria presente e passado. 

O tempo não futuro em Apurinã tipicamente expressa uma situação que ocorre 

em um tempo anterior ao momento da fala (passado), ou pode incluir o momento da fala 

(presente) ou mesmo um futuro próximo. Dessa forma, uma frase como i-ianapukuta 

(3SG.M-passear) pode significar ‘Ele passeou’, ‘Ele passeia’, ou mesmo ‘Ele vai 

passear’. Por outro lado, uma frase como i-ianapukuta=ku (3SG.M-passear=FUT) pode 

significar apenas ‘Ele vai passear’. Ainda segundo Facundes, quando um período de 

tempo é superior a alguns dias, é mais provável que seja marcado como futuro, em vez 

de futuro imediato. 

 

3.1 A marcação do tempo em textos 

Após as informações básicas sobre a marcação do tempo em Apurinã, 

examinaremos  nesta sessão o uso da marca de futuro =ku em textos. Como corpus de 

análise do tempo em Apurinã, contamos com uma narrativa tradicional sobre a história 

de uma anta (macho) que sequestra uma jovem índia Apurinã, esta engravida do animal 

e vem a falecer no momento do parto; além da narrativa mencionada, também será 

utilizado um dialógo sobre a festa do Xingané94, presente no livro didático de 

conversação da língua Apurinã.  

                                                 
94

 A festa do Xingané, chamada de kyynyry, é organizada principalmente quando tem lua cheia. 

Pessoas de outras aldeias chegam para a festa. Os homens preparam as “talas” de buriti que eles 

carregam na festa tanto na chegada quanto durante as danças. Elas, as talas, cantos e rapé 

chamam para a festa os espíritos da floresta, como, por exemplo, os kamatxi, que moram perto 

do buritizal e onde tem lama. Os melhores cantadores cantam as músicas do xingané, e outros 

os acompanham. Eles param as musicas só para tomar rapé. A festa demora a noite toda e as 

pessoas se alimentam de comidas e bebidas típicas preparadas para o festejo. De madrugada, as 

talas do buriti são jogadas no rio, como despedida dos espíritos. 
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No primeiro texto, observamos a presença constante do tempo anterior à fala, ou 

seja, o tempo passado. Este tempo, como os dados abaixo ilustrarão, não é marcado por 

formas morfológicas ou sintáticas, permanecendo ligada ao contexto e discurso 

presentes na narrativa, como podemos conferir a seguir: 

(1) \ref kemasytu 003 

\tx   ary   iie    kema   iie    nhikananytary                   aũty.      

\mb ary   iie    kema   iie    nhika-nany-ta-ry               aũty       

\gl   sim   ele   anta     ele  comer-PROG-VBLZ-3M.O   uxi.fruta  

\ps  PTC PTC  N        PTC  V-PROG-VBLZ-3M.O       N        

\ft Sim, a anta estava comendo uxi.  

(2) \ref kemasytu 010 

\tx   upusu   uynyru,         ũyry          nyta          txaperu.                   

\mb upusu   u-ynyru         u-yry        nyta          txa-pe -ru           

\gl   depois   3F-mãe.de   3F-pai.de   procurar   AUX-PFTV-3F 

\ps PTC   3Sg.F.PREF-N   3F-N              V        AUX-PFTV-3F.O 

\ft Depois, a mãe e o pai dela foram procurá-la. 

 

 Os exemplos (1) e (2) ilustram o tempo passado sendo inferido pelo contexto, 

pois, por se tratar de uma narrativa em que os fatos aconteceram anteriormente ao 

momento da fala do narrador, a marca de tempo não aparece, desta maneira, seu 

entendimento fica diretamente associado ao discurso do texto narrado. Isso se repete ao 

longo de todo o texto ilustrado acima. 

Porém, no texto presente no livro didático de conversação da língua Apurinã, 

que trata da festa do Xingané, vemos a marcação de futuro feita pela forma =ku, como 

ilustram os exemplos a seguir: 

(3) a. Mutxaka: Ereka-pyty-ka-ry. Kiripa   xipuãtataku?  

   Então, tá muito bom. Quem vai cantar? 

b. Xirikary: Nyry     kaxikarery            itxawa.  

   O meu pai é um cantador.  

c. Mutxaka: Ateeneka erekapytykary. Kinhakary yãrytypa awataku. 

   Tá certo. Que tipo de bebida vai ter? 

 No exemplo (3) percebemos que há a marca de futuro expressa na sentença. Este 

futuro, de acordo com o discurso, é interpretado como futuro não imediato, pois se trata 

de um acontecimento que se realizará num período futuro, mas não imediatamente. 

Também é possível constatar que o diálogo é construído a partir de sentenças simples. 

Desta maneira, os dados dos textos reforçam o que afirmara Facundes (2000), acerca da  

marca =ku, que se restringe a sentenças simples e ao futuro não imediato. No que diz 

respeito ao futuro imediato e às sentenças complexas, a marca de futuro não será 

                                                                                                                                               
(Excerto retirado do material didático de conversação em Apurinã, mencionado como um dos textos do 

corpus deste trabalho). 
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expressa na frase, ficando ao discurso a responsabilidade de marcar tal tempo em 

Apurinã.  

4. Língua e Identidade 

Uma das hipóteses que motivaram esta proposta de análise é a de que a ideia de 

futuro na língua Apurinã nem sempre é marcada morfologicamente e o sentido de 

tempo futuro é identificado a partir do contexto discursivo da sentença, o que já foi 

apontado acima. A partir deste pressuposto, a outra observação que levantamos é para 

elucidarmos a possibilidade desse fato linguístico encontrar expressão na variedade do 

português falado pelos Apurinã e, portanto, ser um fator relevante na construção da  

identidade étnica do povo Apurinã. Uma das formas de demonstrar isso é comparando a 

marcação discursivo-pragmática de futuro em Apurinã e a sua correspondência em 

Português. Ou seja, se existem vestígios da marcação da ideia de futuro em Português 

na língua Apurinã ou o contrário, autorizamo-nos a dizer que podem haver traços em 

uma língua que revelam a presença da identidade cultural dos seus falantes. Isso ocorre 

pelo caráter simbólico que uma determinada língua possui e que contribui para 

configurar a relação entre a língua e a identidade de sua comunidade de falantes, seja 

étnica ou social. Para relacionarmos as congruências entre as ocorrências linguísticas 

em um determinado grupo de falantes e a identidade desse grupo, lançamos mão dos 

pressupostos teóricos de John Edwards (2009).  

Segundo Edwards (2009), alguns fatores, chamados por ele de “psico-

discursivos”, que pressupõem a relação entre língua e identidade, estão relacionados ao 

comportamento do falante, à sua atitude diante de sua língua. Nesse sentido, é preciso 

levar em consideração aspectos de constituição da linguagem desse indivíduo para, a 

partir de então, avançar em direção à sistematização desses aspectos, desta vez, levando 

em consideração o grupo social do qual faz parte. Tendo em vista que as práticas 

individuais estão, de alguma forma, associadas às práticas sociais, esse percurso acaba 

por se tornar um ciclo de comportamento de linguagem. 

Outro fator importante que está relacionado à análise de língua e identidade está 

ligado aos aspectos de funcionalidade que envolvem uma língua: comunicação e o 

caráter simbólico. Ainda que o processo dinâmico natural provoque alterações nas suas 

formas de uso, o caráter simbólico, ainda presente, é capaz de subsidiar a sua inserção 

como objeto de pesquisa em trabalhos sobre identidade. Caberia enquadrar, sob essa 

reflexão, a variante dialetal de uma língua ou formas que apresentem variações em 

relação ao padrão. Ressaltando que, segundo o autor, “abaixo do padrão é uma 

expressão que não cabe no léxico do linguista”. Para Edwards (2009, pp. 4-5). 

 

 [...] uma língua que perdeu a maior parte ou a totalidade do seu valor 

comunicativo devido a mudanças pode [...] reter algo do seu valor 

simbólico por um longo tempo. Se essas duas facetas são unidas ou 

não, é a carga simbólica que a língua carrega que a torna um 

componente tão importante no entendimento da identidade individual 

e de um grupo.  
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A postura de alguns falantes de uma língua que valorizam, exacerbadamente, a 

forma-padrão de uso pode estar ligada a valores de escolarização, o que também deve 

ser considerado no estudo sobre identidade. Embora algumas variações possam ser 

evidenciadas como inferiores por falantes externos a elas, seus usos apontam para o 

reconhecimento da ligação entre pessoas de um mesmo grupo. Trata-se da constatação 

da existência de um sentimento de pertença à comunidade. 

 
Todas as línguas são constituídas de sistemas válidos e adequados às 

necessidades de seus falantes; se alterar essas necessidades,  então, as 

línguas podem sofrer adaptações de forma ilimitada. Mas a mudança 

não é “decadência” e a idéia de variedades e "deterioração" ou 

"degeneração"  está mais relacionada ao peso simbólico e psicológico 

com que as línguas são transmitidas do que com a perda de 

comunicação ou lapso. (EDWARDS, 2009, p.5) 

 

Dessa forma, o pesquisador deve isentar- se da condição de julgador dos valores 

que, por ventura, estarão impressos nas amostras linguísticas do corpus de análise. As 

dimensões psicológica e social podem, se firmadas como aspectos predominantes, 

conceder caráter superficial para a análise e, equivocadamente, conduzir à criação de 

estereótipos sobre a etnia, comunidade, ou grupo de falantes em questão. No entanto, 

sabe-se que no ambiente externo aos de estudos linguísticos, tratado como censo-

comum, existe uma tendência à valorização de variedades consideradas aceitáveis 

socialmente e uma recusa de usos que estejam fora desse padrão aceitável, considerados 

desprivilegiados intelectualmente. Dessa forma, o modo como os falantes de uma 

variedade de uma língua recebem a “avaliação” externa, positiva ou negativa, sobre os 

seus usos, classificando-os como “corretos” ou “errados”, pode refletir sua relação de 

valor com suas escolhas linguísticas. Isto é, uma variedade mais aceita socialmente tem 

mais prestígio entre os falantes também. Mas, ainda que um determinado uso seja 

considerado “inferior”, se é utilizado pelo coletivo, torna-se uma marca de pertença a 

um grupo, portanto, de identidade. 

A fronteira que se estabelece entre o grupo e o meio social externo a ele se dá, 

ao longo da história,  pela consciência de pertencimento ao grupo. Uma vez estabelecida 

essa fronteira, as dinâmicas culturais que acontecem em seu interior, mesmo as que 

transformam costumes, valores, crenças e hábitos, dificilmente causariam a perda dessa 

noção de pertencimento; ou seja, essa fronteira que, no caso deste trabalho, trata-se de 

uma fronteira étnica, é determinante para o entendimento da noção de identidade que se 

tem internamente no grupo. Há casos em que podem ser formadas subcomunidades 

dentro de um grupo, como explica Cezario e Votre: 

 

O indivíduo, inserido numa comunidade de fala, partilha com os 

membros dessa comunidade uma série de experiências e atividades. 

Daí resultam várias semelhanças entre o modo como ele fala a língua 

e o modo dos outros indivíduos. Nas comunidades organizam-se 

agrupamentos de indivíduos constituídos por traços comuns, a 

exemplo de religião, lazer, trabalho, faixa etária, escolaridade, 

profissão e sexo. Dependendo do número de traços que as pessoas 



 

 

 1836 

compartilham, e da intensidade da convivência, podem constituir-se 

subcomunidades linguísticas, a exemplo dos jornalistas, professores, 

profissionais da informática, pregadores e estudantes. (CEZARIO; 

VOTRE in MARTELOTTA, 2012, pp. 147 – 148) 

 

Na comparação entre as versões em Português e em Apurinã dos excertos 

abaixo, retirados dos textos kema e da lição 8 do material didático produzido para o 

ensino da língua Apurinã, podemos perceber que no texto que expressa o relato 

tradicional kema, o tempo verbal não aparece marcado pela forma =ku. Como 

demonstram os exemplos abaixo, retirados do texto mencionado. Nos exemplos (4), (5) 

e (6), as expressões  em seguida e depois disso, aliadas ao contexto narrativo, 

transmitem a ideia de posterioridade cronológica do fato descrito no texto traduzido 

para o português.  Tais expressões são traduções das partículas ywã e upusu, 

respectivamente, que aparecem no texto em Apurinã. 

 

 

(4) \ref kemasuto 073 

\tx   ywã   utxape                  kiiumanetxinhi            iie   

\mb ywã   u-txa-pe               kiiumane-txi-nhi          iie   

\gl   então 3F-AUX-PFTV   velho-NPOSS-AFET   então  

\ps  PTC   3F-AUX-PFTV   N-UNPOSS-AFFECT        PTC   

 

\tx   uirapukuta.                   

\mb uira-puku-ta        

\gl   limpar-DISTR-VBLZ      

\ps  Rt-DISTR-VBLZ  

 

\ft Em seguida, uma mulher velha estava varrendo (o chão). 

 

 

(5)\ref kemasuto 075 

\tx   uie             iie     metĩkape;            

\mb u-ie            iie     metĩka-pe         

\gl   3F-PROX   then bend.over-PFTV      

\ps  3F-DEM     PTC  V-PFTV  

 

\ft Em seguida, ela se agachou 

 

(6) \ref kemasytu 086 

\tx   upusu   uwa                hãtakurunhi                        

\mb upusu   uwa                hãtaku-ru-nhi             

\gl   depois  ela                  jovem-F-AFET     

\ps   PTC    PRON.3SG.F Rz-F-AFET 
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\tx   awãkyteka                   txakary                      ywa                   kema   hãke-ry 

\mb awãky-ta-ka                txa-ka-ry                    ywa                   kema   hãkery, 

\gl   sufrer-VBLZ-CAUS   AUX-CAUS-3M.O   3SG.M              anta    filho-3M 

\ps   Rz-VBLZ-CAUS        AUX-CAUS-3M.O   PRON.3SG.M     N         Rz-3M 

 

\ft Depois disso, a pobre moça sentia dor para nascer a criança da anta 

 

Ja no texto presente no material didático para ensino da língua Apurinã, a 

marca de futuro =ku aparece ligada aos verbos em Apurinã, como demonstram os 

excertos em (7).  Exceto por (7a), todos os demais enunciados são traduzidos na forma 

futura "vai ter” e “vai cantar".  A exceção em (7a) é “vou”, ao invés de “vou ir” ou 

“irei”, que são formas de pouco uso do português dos Apurinã. Esses dados, portanto, 

sugerem que a marcação do futuro na tradução para o português do diálogo em Apurinã 

parece acompanhar o uso do futuro em Apurinã. Assim, é possível que ao menos a 

marcação do futuro não imediato em português preserve traços de sua marcação em 

Apurinã, sendo, dessa forma, um traço da identidade linguística Apurinã presente no 

português regional desse povo. 

 

 

(7) a.  Xirikary: Ary, nysapytykaku.  

 Sim, eu vou mesmo. 

       b. Mutxaka: Kinhakarytypa nhipukury awataku?  

 Que comida vai ter? 

      c. Xirikary: Kuna nhimarutikary. Itxama awapeka katarukyry, txipari, anãna, mutu, 

kypary, kimi. Anyrymane aiatapanhika, ukatsaãtapanhika. Inhinhiã awapytykaku 

nhipukury.  

 Eu ainda não sei. Mas já tem farinha, banana, abacaxi, cará, batata e milho. Os 

parentes ainda estão caçando, pescando. Então, com certeza vai ter comida. 

      d. Mutxaka: Erekapytykary. Kiripa xipuãtataku?  

 Então, tá muito bom. Quem vai cantar? 

      e. Mutxaka: Ateeneka erekapytykary. Kinhakary yãrytypa awataku.   

 É verdade mesmo. Vai ter vinho. 

 

5. Conclusões 

 

 Neste trabalho abordamos o estudo de dois textos, uma narrativa tradicional, 

kema, e um diálogo com a temática sobre a festa do Xingané, buscando entender a 

marcação de tempo em Apurinã. No primeiro texto analisado percebemos que o tempo 

não é marcado por se referir ao momento anterior à fala, ou seja, o tempo passado. Já no 

segundo texto, que trata do diálogo sobre a festa do xingané, há a marcação de tempo 

futuro =ku, que corresponde ao futuro não imediato. 

Nossos resultados reforçam a análise preliminar proposta em Facundes (2000).  

Além disso, com as observações feitas nos textos, podemos concluir que o discurso é 

fundamental para atribuição de sentidos, afinal, muitos itens lexicais e traços 
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gramaticais só podem ser entendidos completamente se forem estudados por meio da 

análise de suas funções no contexto discursivo (Biber, Conrad e Reppen 1998). Em cada 

língua e cultura existem textos que se encaixam em tipos de discursos. Esses textos 

possuem um propósito cultural, como afirmam Dooley e Levinsohn (2009). A análise 

dos dados nos mostra, ainda, que a marcação do tempo futuro na língua Apurinã e no 

português falado pelo povo Apurinã apresentam algumas semelhanças, pois ambas 

aparecem, nos exemplos, expressas com a contribuição do contexto discursivo, por 

meio de expressões alheias ao verbo, e a marcação morfológica do futuro em português 

é sistemática quando também feita na versão do texto em Apurinã. Dado que a 

marcação do futuro em português é bem mais complexa e variada morfologicamente 

que em Apurinã, é improvável que a primeira tenha sido influenciada pela segunda. A 

conclusão, portanto, é que é mais provável que a semelhança resulte da influência do 

Apurinã na fala do português e que isso seja hoje uma parte importante da identidade 

linguística dos Apurinã que se manifesta no português usado por eles, inclusive por 

aqueles que já não mais falam sua língua tradicional, ou seja, a grande maioria desse 

povo. Corroborando, assim, o caráter simbólico da língua, apontado por Edwards (2009) 

em que, traços da língua Apurinã são registrados no português falado pelos Apurinã. 

Principalmente para esses, que a língua perdeu a maior parte de seu caráter 

comunicativo, o uso das formas apresentadas na análise dos dados deste trabalho, que 

revelam a influencia do Apurinã no português falado por eles, revela também que a 

língua mantém para eles o aspecto simbólico, apontando, assim, uma evidência do valor 

identitário que a língua representa contribuindo para caracterizar os indígenas Apurinã 

como um grupo etnico constituído. 
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O PAPEL DA LEITURA COMO PRÁTICA DE FORMAÇÃO DO PIBID 

 

Laura de Almeida 

 

RESUMO: O presente trabalho visa apresentar algumas ações que estão sendo 

desenvolvidas no subprojeto Letras/ Inglês da Universidade de Santa Cruz (UESC). Sob 

a temática da Língua Inglesa, Escola e sustentabilidade relação de consciência e de 

cidadania visaram desenvolver, basicamente, a competência leitora e escritora, por 

meio da abordagem de textos de gêneros diversificados voltados para a sustentabilidade. 

Tomamos por base teórica os estudos relacionados à Educação Ambiental e sua relação 

com as disciplinas, representado nas ideias de Reigota (1994); Dias (1998). Nesse 

ínterim, agregamos os estudos de Chaves (2011) e sua experiência sobre a problemática 

ambiental em uma escola pública. Partimos do pressuposto da necessidade de um novo 

pacto social entre os povos no sentido de respeito e de preservação de tudo o que existe 

e vive (BOFF,1999) e de uma educação transformadora como colocado por Paulo Freire 

(2001). Dessa forma, fazem-se presente, as orientações específicas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) de Língua Inglesa e de Temas Transversais no tocante às 

habilidades escritoras e leitoras. O desenvolvimento das atividades dá-se por meio da 

aplicação de atividades versando à produção escrita e da habilidade leitora. Utilizamos 

textos de gêneros diferenciados voltados para a temática da sustentabilidade. Como 

resultados parciais apresentamos o resultado de uma avaliação feita junto aos bolsistas 

PIBID e aos alunos da escola básica acerca da aplicabilidade do projeto na escola.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Temas Transversais. Leitura. 

  

1. Introdução 

O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência – PIBID, da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil. O subprojeto PIBID Letras/ Inglês constitui-se de 

um professor coordenador de área, um professor supervisor e dez bolsistas graduandos 

da Universidade de Santa Cruz (UESC) que atuam em uma escola pública da rede 

estadual de Ilhéus (BA). Sob a temática da Língua Inglesa, Escola e sustentabilidade 

relação de consciência e de cidadania desenvolveram, basicamente, a competência 

leitora e escritora, por meio da abordagem de textos de gêneros diversificados voltados 

para a sustentabilidade. Dessa forma, discutimos aqui algumas ações já realizadas no 

subprojeto que, embora em andamento já apresente algumas etapas concluídas. 

A fim de podemos desenvolver o projeto de forma mais sistemática na escola 

pública optamos pela seguinte divisão de sub-temas que foram abordados em cada série: 

água, aquecimento global, efeito estufa, reciclagem e sustentabilidade. Confeccionamos 

uma apostila que constava das partes: estratégias de leitura, gramática, jogos lúdicos e 

textos referentes aos cinco temas expostos acima. 
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Temos por objetivos desenvolver as seguintes atividades dentro do subprojeto: 

1) Trabalhar a competência leitora e escritora em língua inglesa, relevando textos 

que remetam à problemática em questão; 

2) Promover estudos e debates sobre a problemática ambiental sob a perspectiva 

multi, inter e transdisciplinar, visando ao desenvolvimento eficiente e eficaz de 

programas e projetos de Educação Ambiental em língua inglesa; 

3) Analisar outros recursos em língua inglesa como filmes, músicas que tratem 

sobre a temática do desenvolvimento sustentável; 

4) Quanto às formas de trabalho na comunidade, escola pública e na universidade 

visamos sensibilizar e conscientizar os participantes de forma que busquem uma 

mudança comportamental que propicie a formação de um cidadão mais atuante; 

5)  Produzir material didático que trate da temática do desenvolvimento sustentável 

em língua inglesa. 

Neste trabalho, apresentamos o resultado de uma avaliação feita junto aos 

bolsistas PIBID e aos alunos da escola básica acerca da aplicabilidade do projeto na 

escola. A seguir, expomos os estudos teóricos que deram suporte a este trabalho. 

 

2. Fundamentação teórica 

Nossa pesquisa justifica-se principalmente com base nas orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Inglesa PCNs (1998), as atividades 

propostas tiveram em si a função de desenvolver a competência leitora e de escrita em 

língua inglesa, através de textos que remetam à temática em questão mediante posturas 

metodológicas que variam desde a promoção de estudos e debates sobre a problemática 

ambiental na perspectiva multi, inter e transdisciplinar até planejamentos de seqüência 

didática, pesquisas, fichamentos, produção de resumos e de materiais didáticos lúdicos 

acerca da literatura alvo visando, principalmente, conscientizar os participantes da 

necessidade de se adotar uma mudança comportamental a qual revele a formação de um 

cidadão crítico e mais atuante no que se refere a práticas colaborativas necessárias a 

convivência e por que não, a nossa sobrevivência. 

Em nosso estudo sobre a sustentabilidade buscamos respaldo em teóricos que 

discutam esse tópico no ensino. Para tanto, fundamentamo-nos nas ideias de Guattari 

(1990); Reigota (1994); Dias (1998); Boff (1999); e Chaves (2011).  Assim, optamos 

por uma educação transformadora, como colocada por Paulo Freire (2001) quando 
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afirma que “ser” significa transformar e retransformar o mundo, e não adaptar-se a ele. 

Nesse ínterim, citamos Dias (1998) e Philippi Jr. & Pelicioni (2000) que falam sobre a 

necessidade de corrigir erros no que concerne à Educação Ambiental (EA). O projeto 

também atende às especificações da Lei 9.795/1999, que determina o trabalho com a 

temática em questão em todos os níveis do ensino. 

 

3. Metodologia  

Os dados coletados durante a pesquisa foram organizados e divulgados em 

forma de tabelas e de gráficos ilustrativos. Após aplicarmos os conceitos estudados na 

leitura dos textos, fizemos uma avaliação junto aos participantes a fim de verificarmos a 

aceitação do projeto junto à comunidade escolar. Finalizamos os trabalhos com 

apresentações em um sarau educativo e com uma enquete junto aos participantes a fim 

de ver os impactos do subprojeto nos mesmos. Os resultados serão mostrados no item 

posterior. 

 

4. Análise e discussão dos dados 

Os impactos das ações/atividades do subprojeto Letras/Inglês foram verificados 

por meio da leitura feita mediante a aplicação, em períodos distintos, de dois 

questionários. Um foi direcionado aos bolsistas; o outro, aos alunos da escola assistida 

pelo projeto conforme pode ser constatado mediante, não só da leitura dos questionários 

supracitados, como, também, a sequência dos gráficos com os resultados das respostas 

dadas pelos mesmos. 

Apresentamos a seguir gráficos referentes às seguintes séries: 7ª D com 26 

questionários respondidos, 8ªA com 20 questionários respondidos, na 8ªB com 16 

questionários respondidos, 8ªC com 23 questionários respondidos, 8ªD com 24 

questionários respondidos que descrevem os resultados dos dados coletados: 

  
Gráfico1. Pontualidade (do bolsista) 
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A maioria considerou que o bolsista teve uma pontualidade ótima. 

 

 

Gráfico2. Pontualidade (do aluno) 

 

Os alunos afirmaram terem sido pontuais com o projeto em sua maioria. 

 

 

 

Gráfico 3. Organização 

 

A maior parte dos alunos respondeu que a organização foi boa e ótima. 

 

 

 

Gráfico 4. Programação 

 

Em relação à programação os alunos consideraram ótima e boa. 
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Gráfico 5. Material e Bibliografia utilizados 

 

A seleção de material e a bibliografia empregadas foram consideradas boas e 

ótimas pelos alunos. 

 

 

 

Gráfico 6. Interação do bolsista com os alunos 

Os alunos consideraram a interação do bolsista ótima. 

 

 

  

Gráfico7.  Duração do Projeto 

A duração do projeto foi considerada ótima e boa. 
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Gráfico 8. Dias da semana e horário 

 

Os dias da semana e o horário foram considerados bons. 

 

 
Gráfico 9. Carga horária do projeto 

 

O gráfico 9 nos diz que a carga horária do projeto foi considerada boa e ótima. 

 

 

 
Gráfico10. Participação do aluno 

 

Com base no gráfico10 acima a participação do aluno foi considerada boa e 

ótima, embora alguns tenham considerado regulares e ruins. 
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Gráfico11. Colaboração do PIBID nas aulas de inglês 

 

A colaboração nas aulas de inglês foi dita ótima. 

 

 
Gráfico 12. Mudança nas aulas de inglês 

 

A mudança nas aulas foi boa e ótima. 

 

 
Gráfico 13. O que menos gostou 

 

O que menos gostaram foi a escassez de tempo, o descompromisso com a turma, 

a falta de organização além da exigência das atividades e da explanação do conteúdo. 

 
Gráfico 14. O que mais agradou 
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No gráfico 14, vemos que o Sarau foi a atividade que mais agradou os alunos da 

escola, seguida da aquisição do vocabulário, da atenção dos bolsistas, das atividades em 

geral, da melhoria na língua inglesa e do aprendizado do tema. 

 

Gráfico 15. Foco principal das atividades 

No gráfico 15, o foco das atividades esteve centrado em ambos, alunos e 

bolsistas. 

Além da pesquisa com os alunos da escola, foi realizada uma pesquisa de 

opinião entre os bolsistas sobre o Impacto do Projeto PIBID 2014 e o resultado será 

apresentado em forma de gráficos. 

Apresentamos, a seguir, o resultado da pesquisa de um total de dez diagnósticos 

recolhidos. As questões seguintes foram avaliadas, pelos bolsistas bolsistas de iniciação 

à docência (ID) numa escala de 0 a 5. 

 

 

Gráfico 16. Avaliação do subprojeto pelos bolsistas de ID 

Os gráficos acima apresentados serviram para ilustrar a opinião dos bolsistas de 

iniciação à docência e dos alunos da escola onde o projeto é aplicado. Em linhas gerais, 

notamos que o subprojeto Letras/ Inglês tem contribuído para a formação docente dos 

graduandos e com a diversificação e aprofundamento de técnicas de ensino por meio da 

aplicação das atividades propostas pelo mesmo. 
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5. Considerações finais 

O projeto esta sendo desenvolvido dentro das possibilidades disponíveis, mas 

ainda carecemos de maior apoio e recursos tecnológicos. Posto que se vive a era da 

cibercultura e consequentemente o grande desafio de extrair o máximo de significativo 

dos recursos que esta tem a nos oferecer até por que: os alunos são desafiadoramente 

tecnológicos.  

Em relação aos resultados das avaliações aplicadas junto aos alunos da escola 

em relação ao projeto observamos que: 

 A maioria considerou que o bolsista teve uma pontualidade ótima; 

 Os alunos afirmaram terem sido pontuais com o projeto; 

 Maior parte dos alunos disse que a organização foi boa e ótima; 

 Em relação à programação os alunos consideraram ótimos e bons; 

 A seleção de material e a bibliografia empregada foram consideradas boas e ótimas 

pelos alunos; 

 Os alunos consideraram a interação do bolsista ótima; 

 A duração do projeto foi considerada ótima e boa; 

 Os dias da semana e o horário foram considerados bons; 

 A carga horária do projeto foi considerada boa e ótima; 

 A participação do aluno foi considerada boa e ótima, embora alguns tenham 

considerado regulares e ruins; 

 A colaboração nas aulas de inglês foi dita ótima; 

 A mudança nas aulas foi boa e ótima; 

 O que menos gostaram foi a escassez de tempo, o descompromisso com a turma, a 

falta de organização além da exigência das atividades e da explanação do conteúdo; 

 O Sarau foi a atividade que mais agradou os alunos da escola, seguida da aquisição 

do vocabulário, da atenção dos bolsistas, das atividades em geral, da melhoria na 

língua inglesa e do aprendizado do tema; 

 O foco das atividades esteve centrado em ambos, alunos e bolsistas; 

A maioria dos bolsistas de iniciação à docência afirmou que o subprojeto 

contribuiu para sua vida acadêmica, pois tiveram acesso às teorias referentes à 

metodologia e ao ensino, além do conhecimento das técnicas de ensino, da leitura de 
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textos referentes à temática do subprojeto e das influências da teoria na prática e vice-

versa. 

Com base nas respostas dos alunos da escola pública e dos bolsistas de iniciação 

à docência constatamos que o projeto, em sua maior parte, atingiu seus objetivos e tem 

tido boa aceitação por parte de todos. Embora, seja de nosso conhecimento que no início 

de 2015 precisamos repensar algumas estratégias a fim de aperfeiçoar nosso enfoque e 

para que consigamos obter maiores mudanças, transformações no ensino da língua 

inglesa. 
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O VELHO DISCURSO DO NOVO: 

 (RE) SIGNIFICAÇÕES EM TORNO DA NOÇÃO DE LÍNGUA NO ENEM 

Liana Cristina Giachini
95

 

RESUMO: Este trabalho tem como objeto de estudo o discurso sobre a língua nas 

matrizes de referência para avaliação da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, 

objetivando investigar as redes de significação em torno da noção de língua. Para isso, à 

luz da Análise do Discurso franco-brasileira, foi realizada a análise documental das 

edições de 2012 e 2013 dos guias “A redação no ENEM: guia do participante”, 

disponibilizados pelo INEP aos participantes da prova. Em nossa investida analítica, 

procuramos compreender os efeitos de sentido sobre a língua neste corpus, 

problematizando as relações que ele mantém com os saberes linguísticos e a história do 

ensino de Língua Portuguesa, além da constituição dos processos seletivos de ingresso 

no ensino superior. A partir dessa análise, compreendemos que, marcados por saberes 

diversos, algumas vezes conflitantes, outras consonantes, os Guias trazem em si uma 

tentativa de romper com o passado de tradição gramatical. Entretanto, há redes de 

significação em que ressoam uma concepção de língua imaginária, na qual os efeitos da 

memória se mantêm. Assim, ponderamos que não há ruptura, uma vez que os sentidos 

produzidos no discurso sobre a língua na avaliação da produção escrita nas matrizes de 

referência para redação 2012/2013 funcionam de forma heterogênea, convivendo, 

interagindo e (re)significando, conforme as condições de produção. Nessas redes 

parafrásticas, constituídas na repetibilidade do dizer, o velho se mantém no novo, 

(re)produzindo sentidos sempre antes já-lá. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória. Ressonâncias Discursivas. Língua Imaginária. 

Discurso. ENEM 

Aí vem o Novo, tudo é novo, saúdem o Novo, 

sejam novos como nós! [...] 

O Novo ia preso em ferros e cobertos de trapos; 

estes permitiam ver o vigor de seus membros.  

E o cortejo movia-se na noite, mas o que viram 

como a luz da aurora era luz dos fogos no céu. 

 E o grito: Aí vem o Novo, tudo é novo, saúdem o 

Novo, sejam novos como nós! Seria ainda 

audível, não tivesse o trovão das armas 

sobrepujado tudo. 

Bertold Brecht 
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Quiséramos nós nos tornarmos capazes de desvendar os mistérios da língua, de 

atravessá-la por completo e construir saberes e dizeres absolutos sobre ela, diluindo a 

contradição. Mas o que podemos diante do discurso, da memória que irrompe e se faz 

presente, mesmo quando a voz se cala? A errância da língua nos inquieta e apavora, ao 

mesmo tempo em que conquista. Encantamo-nos com a possibilidade de tentar 

desconstruir os efeitos de evidência produzidos nessa língua opaca e incompleta, e foi 

assim - e por isso - que nossa história começou...  

Este estudo, fruto de nossa dissertação de mestrado, teve como objetivo analisar 

o discurso sobre a língua nas competências
96

 avaliadas na redação do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), investigando os efeitos de sentido em torno das matrizes de 

referência para redação 2012/2013, materializados em documentos de orientação 

voltados ao participante do exame. Para isso, à luz da Análise do Discurso desenvolvida 

por Michel Pêcheux – na França – e Eni Orlandi e outros importantes pesquisadores – 

no Brasil, organizamos um arquivo documental constituído pelos guias “A redação no 

ENEM 2012: guia do participante” e “A redação no ENEM 2013: guia do participante” 

(doravante GP 2012 e GP 2013), disponibilizados pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) aos participantes da prova, no site oficial do MEC, além de documentos 

oficiais (leis e textos norteadores) mobilizados durante a análise. 

Analisamos, ainda, as condições de produção sócio-históricas e ideológicas que 

estão na base do já-dito, da memória do dizer (interdiscurso) e dos sentidos que se 

manifestam nas Sequências Discursivas recortadas para o corpus do trabalho. 

Adotamos, em nossa investida analítica, o conceito de ressonâncias interdiscursivas, 

mobilizado a partir dos trabalhos de Serrani (1993), de um modo particular em relação 

ao corpus, para compreender como e quais saberes filiados aos estudos desenvolvidos 

nas ciências da linguagem, ecoam na (re)formulação das competências. 

Para que pudéssemos alcançar nossos objetivos, tornou-se necessário um diálogo 

com a História das Ideias Linguísticas (HIL), uma vez que é na/pela história que os 

sentidos são produzidos e significam. Segundo Luz (2010), ao observarmos o modo 

como a história se inscreve no discurso, na produção de sentidos, temos o que 

designamos como historicidade. Dessa forma, a historicidade é uma “relação 

constitutiva entre língua e história, a partir da qual se considera como os sentidos são 

produzidos” (LUZ, 2010, p. 26).  

Nunes (2007) afirma que a história é vista pelo analista de discurso não como 

pano de fundo, independente, mas como constitutiva da produção de sentidos. Assim, 

nosso trabalho não se deu numa perspectiva cronológica, uma vez que buscamos refazer 
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os percursos da produção de sentidos, entendendo os mecanismos pelos quais a 

ideologia se mantém e como, em determinados momentos históricos, provoca 

deslocamentos e rupturas. Isso porque, como nos relata Henry (2010, p. 47), a história 

consiste no “[...] fazer sentido, mesmo que possamos divergir sobre esse sentido em 

cada caso”. Para a constituição do corpus desta pesquisa, realizamos um recorte 

temporal que compreende os anos de 2012 e 2013. Tal escolha se justifica pelo fato de 

que, a partir desses anos, houve a propagação das matrizes de referência para a redação, 

por meio dos Guias.  

Tendo definido o corpus da pesquisa, procedemos aos recortes que 

possibilitaram selecionar as Sequências Discursivas a partir das quais analisamos o 

funcionamento do discurso. Tal escolha foi feita tomando como base as perguntas que 

nortearam a construção da hipótese de pesquisa e considerando as regularidades e os 

esquemas interdiscursivos de repetibilidade.  

Considerando nossas escolhas teóricas e suas implicações metodológicas, 

organizamos nossas discussões em torno da noção de língua em capítulos que, apesar de 

separados por uma questão didática, estão entrelaçados e em constante diálogo, no 

movimento pendular
97

 próprio da Análise de Discurso, em que não há separação entre a 

teoria e a análise.  

1. Memória, sentido(s) e história(s) 

 

Por compreendermos a importância da historicidade, no primeiro capítulo de 

nossa dissertação, realizamos um passeio pela história do ENEM, investigando sua 

constituição e as condições de produção que o acompanharam desde sua instituição até 

as transformações pelas quais passou nos anos que correspondem ao nosso recorte 

temporal. Durante esta etapa, partindo da materialidade discursiva, procuramos 

compreender a importância das condições de produção no funcionamento discursivo e 

investigamos os efeitos de sentido produzidos no documento, a partir da análise da carta 

de apresentação dos Guias. Dessa forma, dialogando constantemente com a teoria, 

construímos nosso gesto de análise não linear, num percurso por uma memória ao 

mesmo tempo saturada e esburacada (COURTINE, 1999).  

Por compreendermos a história como constitutiva dos sentidos, foi com base nessa 

reconstituição que traçamos nosso percurso analítico. No primeiro capítulo, partimos da 

carta de apresentação dos Guias para compreender como se atravessam dizeres nessa 

materialidade e buscamos marcas linguísticas que nos permitiram identificar as 

formações discursivas de onde emergem esses dizeres. Nessa etapa, ao reconstituirmos 

a memória dos processos seletivos de ingresso ao ensino superior no intuito de 

compreender a constituição do ENEM, problematizamos as nomeações adotadas em 
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diferentes períodos da história política do Brasil e, a partir dessa análise, chegamos a 

uma rede parafrástica em torno do termo vestibular. Desse modo, apontamos que as 

diferentes nomeações adotadas em relação ao processo seletivo de ingresso no ensino 

superior acabam por designar o mesmo processo excludente, que privilegia 

determinados saberes em detrimento de outros. Dessa forma, ainda que a língua de 

madeira das leis traga diferentes nomeações (concurso de habilitação, exame de 

admissão, exame que habilite, exame vestibular, concurso vestibular e ENEM), os 

sentidos produzidos ressoam a memória da exclusão, da luta pelas vagas. 

Consideramos, então, que no novo ENEM ressoa o velho – mas não tão velho assim – 

vestibular, trazendo consigo todo um sítio de significação.  

Analisamos, ainda, os sentidos em torno da carta de apresentação, que acabam 

por produzir um efeito de prefaciamento, na medida em que nessa discursividade 

circulam dizeres que se constituem numa tentativa de fortalecer a política de avaliação 

implantada pelo governo atual. A ênfase dada à transparência no processo de avaliação 

demonstra uma preocupação não só com a imagem pública do ENEM como processo de 

avaliação, mas remete ao discurso democrático dos governos populares, que enfatiza a 

participação da população, por meio do acesso à informação e às decisões 

governamentais.  

Contudo, essa linguagem promocional não está relacionada apenas aos Guias, 

ela ultrapassa esse espaço surgindo como uma tentativa de fortalecimento de uma 

política pública que materializa a ideologia no discurso da transparência e da inclusão. 

Para tanto, utiliza-se da evidência de consenso, numa ilusão de unidade e completude, 

própria do discurso da democracia, sustentado na contradição. 

Esse efeito de consenso é reforçado, ao ser mobilizada a figura do especialista, 

como aquele que confere a transparência ao processo que proporciona o acesso à 

universidade a milhões de brasileiros de todas as idades. Entendemos que, no discurso 

sobre o ENEM, formulado na carta de apresentação, estão materializadas questões 

ideológicas que significam na contradição. 

2. (Entre) Saberes: Efeitos de Sentido e da Memória no Discurso sobre a Redação 

do ENEM 

Na sequência, voltamos o olhar para a elaboração dos documentos dos quais foi 

recortado o corpus desta pesquisa e para os efeitos de sentido por eles produzidos em 

torno da noção de língua. A fim de constituirmos nosso dispositivo de análise, partimos 

da materialidade linguística para selecionar as regularidades presentes nas SDs e 

formular um esquema de repetibilidade. Para tanto, construímos blocos discursivos 

(BDs), nos quais agrupamos Sequências Discursivas de Referência e Sequências 

Discursivas, seguindo como critério as ressonâncias de saberes linguísticos que 

emergem no fio do discurso e relacionando-as com as condições de produção sócio-

históricas.  A esses agrupamentos, dentro dos BDs, chamamos de Grupos Discursivos 

(GDs). 
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A partir desse gesto de interpretação, esforçamo-nos no sentido de compreender 

como e quais saberes linguísticos funcionam/ressoam no discurso sobre a língua na 

matriz de referência para avaliação por competências na redação do ENEM 2012/2013, 

e que concepção(ões) de língua emergem no corpus.  

Quadro 1 -Ressonâncias do ensino de tradição gramatical - a presença da língua imaginária 

GD 1 – Ressonâncias do ensino de tradição gramatical/a língua imaginária 

SDR1 Competência I (2012) Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. 

SDR2 Competência I (2013) Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. 

SDR3 Competência IV (2012/2013) Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação. 

Fonte: elaborado pela autora 

No primeiro grupo discursivo “Ressonâncias do ensino de tradição gramatical/a 

língua imaginária” há ressonâncias discursivas que nos indicam “uma regularidade 

inscrita na memória configurada pela divisão não-visível, mas produtiva e consequente, 

que separa sujeitos, direitos, espaços, sentidos” (PFEIFER, 2014, p. 106). A língua 

imaginária que controla e dita normas ressoa nas formas materiais obediência, 

exigência, deve e procure e também nos sintagmas norma padrão, modalidade formal, 

precisão vocabular, requisitos básicos e na metalinguagem utilizada para se referir a 

essas regras. 

Nessa tentativa de estabelecer padrões, busca-se o sujeito idealizado como 

interlocutor, pressupõe-se que o discurso metalinguístico produza efeitos mesmos em 

todos os envolvidos no processo discursivo, na ilusão de controlar os dizeres e 

estabelecer sentidos possíveis, ou considerados ideais, dentro de uma formação 

discursiva filiada à tradição gramatical, à tradição do bem dizer para bem comunicar.  

Dessa forma, assujeitar-se significa seguir as regras desse jogo e ser interpelado 

pela ideologia, sem desviar-se do caminho, mantendo-se no curso ideal das relações 

sociais, da forma-sujeito capitalista. Isso porque “o indivíduo é interpelado em sujeito 

pela ideologia e é assim que a língua faz sentido” (ORLANDI, 2012, p. 17). Há, 

portanto, uma exigência do domínio da norma, da língua padrão, para que o participante 

do ENEM possa usufruir de seu direito ao ensino superior público, ao se assujeitar a 

uma língua que visa ao efeito de homogeneidade, negando a diversidade e a dispersão. 

No segundo GD “Dos sentidos (im)possíveis, da clareza - em busca do sentido 

único”, em nossos recortes, encontramos ressonâncias de saberes provenientes da 

Linguística Textual, mas também da teoria da comunicação, sobre os quais discorremos 

durante a análise. Contudo, mais do que isso, a análise do funcionamento discursivo do 

corpus do trabalho nos permite observar a irrupção de uma concepção de língua pautada 

na completude, na inequivocidade e no sujeito consciente. 
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Quadro 2 – Dos sentidos (im)possíveis, da clareza - em busca do sentido único 

GD 2 Dos sentidos (im)possíveis, da clareza - em busca do sentido único 

SDR1 Competência II (2012) Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias 

áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo. 

SDR2 Competência II (2013) Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias 

áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo em prosa. 

SDR3 Competência III (2012/2013) Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 

GP 2012 SD 1: Ou seja, é preciso que você elabore um texto que apresente, claramente, uma tese 

a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em 

relação à temática levantada pela proposta de redação, mantendo-se nos limites do 

tema. 

 

SD 2: Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema, procurando organizá-las 

em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto; 

 

SD 3: Examine, com atenção, a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre 

o início e o fim; 

 

SD 4: A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo-

argumentativo se combinar dois princípios de estruturação: 

I – apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma 

conclusão que dê um fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo 

argumentativo. 

 

SD 5: ATENÇÃO! 

Um texto dissertativo difere de um texto dissertativo-argumentativo por não haver a 

necessidade de demonstrar a verdade de uma ideia, ou tese, mas apenas de expô-la. 

Você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas dissertativo, ou seja, expor um 

aspecto relacionado ao tema sem defender uma posição, sem defender uma tese. Isso 

não atenderá às exigências para avaliação dessa competência. 

 

SD 6: Essa Competência trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua 

coerência, da possibilidade de ele ser entendido pelo leitor, correspondendo ao seu 

conhecimento do mundo. Está, pois, ligada à compreensão, à possibilidade de 

interpretação. O leitor “processa” esse texto, e é levado a refletir a respeito das ideias 

nele apresentadas. 

A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: 



 

 

 1855 

● relação lógica entre as partes do texto, criando unidade de sentido; 

● precisão vocabular; 

● progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação 

foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, em uma 

ordem lógica; e 

● adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. 

 

SD 7: Desenvolve muito bem o tema, explorando os seus principais aspectos. A redação 

contém uma argumentação consistente, revelando excelente domínio do tipo textual 

dissertativo-argumentativo. Isso significa que o texto está estruturado, por exemplo, 

com: uma introdução, em que a tese a ser defendida é explicitada; argumentos que 

comprovam a tese distribuídos em diferentes parágrafos; um parágrafo final com a 

proposta de intervenção funcionando como uma conclusão. Além disso, os argumentos 

defendidos não ficam restritos à reprodução das ideias contidas nos textos motivadores 

nem a questões do senso comum.  

 

SD 8: Resumindo: na organização do texto dissertativo-argumentativo, você deve 

 procurar atender às seguintes exigências: 

 apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam; 

 encadeamento lógico das ideias, de modo que cada parágrafo apresente 

informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem 

repetições ou saltos temáticos; 

 congruência entre as informações do texto e do mundo real; e 

 precisão vocabular. 

GP2013  

SD 9: Essa Competência trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua 

coerência, da possibilidade de ele ser entendido pelo leitor, correspondendo ao seu 

conhecimento do mundo. Está, pois, ligada à compreensão, à possibilidade de 

interpretação. O leitor “processa” esse texto, e é levado a refletir a respeito das ideias 

nele apresentadas. 

A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: 

● relação lógica entre as partes do texto, criando unidade de sentido; 

● precisão vocabular; 

● progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação 

foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, em uma 

ordem lógica; e 

● adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. 

 

SD 10: Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um 

repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo-

argumentativo.  

Resumindo: na organização do texto dissertativo-argumentativo, você deve 

procurar atender às seguintes exigências: 
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 apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam; 

 encadeamento lógico das ideias, de modo que cada parágrafo apresente 

informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem 

repetições ou saltos temáticos; 

 congruência entre as informações do texto e do mundo real; e 

 precisão vocabular. 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

 Se a função do texto dissertativo-argumentativo (SDR1 e SD 5) difere da 

função do texto dissertativo (SD5), pois no primeiro há a necessidade de demonstrar a 

verdade de uma ideia (SD5), o participante que não contemplar essas exigências será 

penalizado com a diminuição da nota. Portanto, se há a
98

 verdade de uma ideia, é 

porque ela foi abordada claramente (SD1), de modo coerente (SD2), com adequação 

(SDs 6 e 9), demonstrando congruência (SDs 8 e 10) e unidade de sentido (SD9). 

Compreendemos, assim, a existência de sítios de significação em torno da palavra texto 

em que a memória da linguística ressoa, da transparência e homogeneidade da língua à 

intencionalidade e a tipologização dos textos, entrelaçando noções que vão da gramática 

normativa, revisitam a teoria da comunicação e a Linguística Textual e produzem um 

emaranhado de sentidos.  

Ainda em torno do texto, há uma rede de formulações que visa ao efeito de unidade 

e que se repete. Compreendemos a adoção de construções como conclusão que dê um 

fecho à discussão (SD4), um parágrafo final com a proposta de intervenção 

funcionando como uma conclusão (SD7) e coerência entre o início e o fim (SD3) como 

uma tentativa de construir efeitos de unidade, de fechamento, considerando o texto 

como unidade de sentidos. Há efeito parafrástico que produz o efeito de evidência de 

fechamento do texto (fim- conclusão-fecho- parágrafo final) 

Nas marcas linguísticas que investigamos como pistas do funcionamento 

discursivo, emerge uma concepção de língua homogênea e linear.  Além disso, nossa 

análise mostra o discurso oficial (GP2012 e GP 2013) como instância de controle de 

sentidos. Interpretamos que no corpus analisado há mais do que a tentativa de controlar 

                                                 
98

 Destacamos o uso do artigo definido a como determinante do substantivo verdade, o que nos leva a 

questionar se há uma única verdade em relação ao tema, já que a mesma afirmação pode ser tida como 

verdade em uma formação discursiva e ser considerada incoerente em outra. 
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o que pode/deve ser dito, na medida em que também se tenta exercer ação restritiva 

sobre como – por meio de que regras – pode-se/deve-se dizê-lo.  

3. Redes parafrásticas, (re)escrita e (re) significação – a produção de sentidos 

relacionados à competência I avaliada na redação do ENEM.  

 

Por nos interessarmos em apreender que efeitos de sentidos (outros/mesmos) 

sobre a língua são produzidos na/a partir da (re) formulação das competências avaliadas 

na redação do ENEM 2012/2013, voltamo-nos ao corpus no intento de identificar as 

alterações na materialidade linguística. Nesse sentido, discutimos as mudanças na 

formulação da competência I, entre os anos de 2012 e 2013, e as condições de produção 

que levaram a uma tentativa de reformular esse discurso.  

 

Quadro 3- Redes de sentido a partir da (re)formulação da Competência I 

BD: Redes de sentido a partir da (re)formulação da Competência I 

GD1 - Entre o Dominar e o Ser Dominado pela/na Língua: Efeitos de Sentido 

GD2 - A Língua de Madeira no Cerne da Norma. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Nesse momento da análise, examinamos duas SDRs correspondentes à mesma 

competência, a partir das quais os outros elementos do corpus foram organizados, e que 

serviram como base de nossa análise. Para compreender esse funcionamento discursivo, 

relacionamos essas duas SDRs com outras SDs, que atuam nos documentos como 

parâmetros de avaliação e orientação ao candidato. A partir de tal movimento, 

observamos as redes parafrásticas que se constituem nesse processo e discutimos as 

condições de produção e a memória discursiva na produção de sentidos relacionados aos 

documentos analisados, que se inserem em formação/formações discursiva(s)/lugar(es) 

discursivo(s) capaz(es) de legitimar seus dizeres.  

 

Quadro 4 - Entre o Dominar e o Ser Dominado pela/na Língua: Efeitos de Sentido 

GD1 - Entre o Dominar e o Ser Dominado pela/na Língua: Efeitos de Sentido 

SDR1 Competência I (2012) Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. 

SDR2 Competência I (2013) Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa 
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Problematizamos, assim, o uso do substantivo domínio, relacionando-o ao 

complemento nominal da língua, buscando compreender os deslizes de sentido em 

torno dessa discursividade. Mesmo com a (re)formulação da competência no GP2013, 

há sentidos que se mantêm. Nessa discursividade, o substantivo domínio se faz presente 

em ambas as SDRs e na maioria das SDs a ela relacionadas. Rotineiramente, ouvimos o 

verbo transitivo direto dominar com diferentes complementos, na multiplicidade 

semântica própria da língua: dominar pessoas, dominar nações, dominar tecnologias e, 

finalmente, dominar uma língua. Contudo, há de se pensar: em que consiste dominar 

uma língua? Ao compreendermos a língua em sua opacidade e incompletude, dizer que 

alguém domina a língua parece uma afirmação paradoxal. Não dominamos a língua, ela 

nos toma em sua errância e fluidez e nos faz crer que a subjugamos, que somos origem 

do dizer e que temos controle sobre os sentidos, num verdadeiro “teatro da 

consciência”, como concebido por Pêcheux (2009).  

Entretanto, como a contradição é constitutiva da língua e não há como 

domesticar os sentidos, pode não causar estranhamento o uso do verbo dominar tendo a 

língua como objeto direto. Compreendemos que esse uso se justifica pela ilusão de 

controle de uma língua instrumental, que o sujeito precisa dominar, assim como se 

dominam recursos tecnológicos – instrumentos necessários para sua inserção no mundo 

capitalista.  

Dessa forma, na FD capitalista, circulam sentidos sobre a língua como 

instrumento capaz de legitimar lugares sociais, e seu domínio é a forma de garantir esse 

espaço. Contudo, se levarmos em consideração o fato de que só podemos dominar algo 

que é externo a nós, torna-se intrigante a contradição em torno desse domínio, uma vez 

que o sujeito se constitui na e pela língua. Em outras palavras, compreendemos que este 

sujeito idealizado pelos/nos GPs é visto como pleno, externo à linguagem e, por isso, 

completo. Entretanto, uma vez que, segundo (ORLANDI, 2012, p. 37),  a 

“incompletude é a condição da linguagem: nem os sujeitos nem os sentidos, logo, nem o 

discurso já estão prontos e acabados” . 

Compreendemos, então, que o sujeito que busca o domínio da língua como 

modo de alcançar seus objetivos e cumprir com suas responsabilidades em relação ao 

sistema é, na verdade, dominado por essa língua. Isso porque é pela língua que o 

indivíduo é interpelado em sujeito e constitui-se “sempre e fundamentalmente por uma 

língua, em uma língua, e até mesmo contrário a uma língua” (ECKERT-HOFF, 2010, p. 

83). Esse sujeito incompleto que visa ao pleno domínio dessa língua imaginária terá de 

ser medido, quantificado e (des)qualificado, conforme os critérios estabelecidos como 

ideais. Em relação à Matriz de referência para avaliação da Competência I, em GP 2012 

e GP 2013, compreendemos que, nesse qualificar o sujeito e o domínio que possui sobre 

a língua, mora a contradição constitutiva do discurso. 

 

4. A Língua de Madeira no Cerne da Norma” 
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Quadro 5 - A Língua de Madeira no Cerne da Norma. 

GD2 - A Língua de Madeira no Cerne da Norma. 

SDR1 Competência I (2012) Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. 

SDR2 Competência I (2013) Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. 

SD 11 (GP2012/2013) Por isso, para atender a essa exigência, você precisa ter consciência da distinção 

entre modalidade escrita e oral, bem como entre registro formal e informal. 

SD 12 (GP2012/2013) Na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo, direto; empregar 

um vocabulário mais variado e preciso do que o que utiliza quando fala e seguir as regras prescritas 

pela norma padrão da Língua Portuguesa. 

SD 13(GP2012/2013) Na escrita formal, deve-se evitar, ao relacionar ideias, o emprego repetido de 

palavras como “e”, “daí”, “então”, próprias de um uso mais informal. 

SD 14 (GP2012) Desvios mais graves: falta de concordância do verbo com o sujeito (com sujeito antes 

do verbo); períodos incompletos, truncados, que comprometem a compreensão; graves problemas de 

pontuação; desvios graves de grafia e de acentuação (letra minúscula iniciando frases e nomes de 

pessoas e lugares); e presença de gíria. 

SD 15 (GP2012) Excelente domínio da norma padrão, não apresentando ou apresentando pouquíssimos 

desvios gramaticais leves e de convenções da escrita. Assim, o mesmo desvio não ocorre em várias 

partes do texto, o que revela que as exigências da norma padrão foram incorporadas aos seus hábitos 

linguísticos e os desvios foram eventuais. Desvios mais graves, como a ausência de concordância 

verbal, excluem a redação da pontuação mais alta. 

 

          Entendemos que a escolha dos termos norma e padrão (SD11) remete à 

gramática normativa, já aqui referenciada. Nessa perspectiva, a língua é concebida 

como código único e inequívoco, no qual não há espaço para erros, já que o que é 

norma deve ser seguido no processo de identificação com a forma sujeito dominante, ou 

seja, o sujeito jurídico, dotado de liberdades e responsabilidades. Contudo, é nessa 

liberdade que o sujeito é aprisionado, uma vez que ao ser adotado um padrão, busca-se a 

exclusão das outras possibilidades. Isso porque, para Pfeifer (2000), a língua 

normatizada não é da ordem do “ser”, mas do “dever ser”.  

Assim, em consonância com as ideias de Orlandi (2005, p. 29), adotamos como 

padrão uma língua com a qual pouco temos contato, uma língua quase artificial a que 

devemos nos submeter e “quem não a fala, ainda que esteja no Brasil, que seja 

brasileiro, erra, é um mal falante, um marginal da língua. É, pois, impressionante como 

a ideologia da língua pura, a verdadeira, faz manter o imaginário da Língua 

Portuguesa”. 

Em relação a esse prestígio social, consideramos interessante a reflexão de 

Gnerre (1994, p. 6), quando aponta que “[...] uma variedade linguística ‘vale’ o que 
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‘valem’ na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da 

autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais.” 

Na distinção entre modalidade escrita e oral há marcas da ilusão de estabilidade 

da língua escrita em oposição à fluidez da língua oral. Por mais que o uso do 

substantivo modalidade nos remeta à variedade, já que há mais de uma modalidade de 

língua, na língua escrita os sentidos parecem aprisionados já que no texto escrito, o 

candidato precisa empregar um vocabulário mais variado e preciso do que o que utiliza 

quando fala e seguir as regras prescritas pela norma padrão da Língua Portuguesa.  

Contudo, ao mesmo tempo em que são produzidos sentidos relacionados à 

liberdade do dizer na oralidade, compreendemos que as marcas desse registro são tidas 

como sinônimo de erro, de desvios do caminho da norma, do padrão socialmente aceito. 

Tem-se, portanto, a ilusão de que na escrita há controle, já que à língua imaginária da 

escrita não escapam os sentidos, pois o vocabulário é mais preciso do que o que utiliza 

quando fala. Destarte, atribui-se à oralidade o estatuto de erro, uma vez que ela foge à 

norma e ao padrão e se desvia do sujeito ideal, que tem domínio sobre a norma padrão 

da língua escrita. 

A escrita é, pois, a modalidade prestigiada, por se enquadrar no estatuto de 

língua regulada pelas normas que devem ser seguidas pelo sujeito para que se 

identifique com a forma-sujeito capitalista, o sujeito de direito. A norma surge, então, 

como o que deve ser seguido e, do mesmo modo que as leis regulam o comportamento 

social do sujeito jurídico - dotado de direitos e também de responsabilidades – a norma 

padrão regula os comportamentos linguísticos necessários à assunção de determinados 

papéis sociais. 

Desviar-se do caminho
99

 pode produzir sentidos diferentes em relação a 

diferentes FDs. Se pensarmos no sujeito religioso medieval, desviar-se da forma sujeito 

corresponde a desobedecer aos preceitos religiosos, como os dez mandamentos 

católicos, por exemplo. Já o sujeito jurídico capitalista tem nas leis os mandamentos dos 

quais não deve se desviar para que possa enquadrar-se nos padrões aceitáveis. 

Observamos na descrição dos critérios adotados para a avaliação da 

competência, que estabelecem as condições para que o aluno seja classificado em um 

dos cinco níveis pré-estabelecidos, a instauração de uma rede parafrástica em torno da 

expressão desvios: desvios leves, desvios graves, desvios gravíssimos e 

desconhecimento total, contrapondo os sentidos produzidos em torno de norma padrão.  

 

Quadro 4 - Entre o Dominar e o Ser Dominado pela/na Língua: Efeitos de Sentido 

 

                                                 
99

 Usamos a metáfora do caminho para nos referirmos ao padrão de comportamento socialmente aceito, 

incluindo o comportamento linguístico. 



 

 

 1861 

GD1 - Entre o Dominar e o Ser Dominado pela/na Língua: Efeitos de Sentido 

 

SDR1 Competência I (2012) Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. 

SDR2 Competência I (2013) Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa 

GP 2012 GP 2013 

SD 16 

 200 pontos 

O participante demonstra excelente domínio da 

norma padrão, não apresentando ou apresentando 

pouquíssimos desvios gramaticais leves e de 

convenções da escrita. Assim, o mesmo desvio 

não ocorre em várias partes do texto, o que revela 

que as exigências da norma padrão foram 

incorporadas aos seus hábitos linguísticos e os 

desvios foram eventuais. Desvios mais graves, 

como a ausência de concordância verbal, excluem 

a redação da pontuação mais alta. 

 

SD 22 

200 pontos 

Demonstra excelente domínio da modalidade 

escrita formal da Língua Portuguesa e de 

escolha de registro. Desvios gramaticais ou de 

convenções da escrita serão aceitos somente 

como excepcionalidade e quando não 

caracterizem reincidência. 

SD 17 

160 pontos 

O participante demonstra bom domínio da norma 

padrão, apresentando poucos desvios gramaticais 

leves e de convenções da escrita. Assim, o mesmo 

desvio não ocorre em várias partes do texto, o que 

revela que as exigências da norma padrão foram 

incorporadas aos seus hábitos linguísticos e os 

desvios foram eventuais. Desvios mais graves, 

como a ausência de concordância verbal ou 

nominal, não impedem que a redação receba essa 

pontuação, desde que não se repitam 

regularmente no texto. Assim, o participante que 

realizar poucos desvios leves ou pouquíssimos 

desvios graves pode receber essa pontuação. 

SD 23 

160 pontos 

Demonstra bom domínio da modalidade 

escrita formal da Língua Portuguesa e de 

escolha de registro, com poucos desvios 

gramaticais e de convenções da escrita. 

SD 18 

120 pontos 

O participante demonstra domínio adequado da 

norma padrão, apresentando alguns desvios 

gramaticais graves e de convenções da escrita, ou 

muitos desvios leves. Assim, há certos desvios 

que ocorrem em várias partes do texto, revelando 

SD 24 

120 pontos 

Demonstra domínio mediano da modalidade 

escrita formal da Língua Portuguesa e de 

escolha de registro, com alguns desvios 

gramaticais e de convenções da escrita. 
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que um ou mais aspectos da norma padrão ainda 

não foram incorporados aos seus hábitos 

linguísticos. Desvios mais graves, como a 

ausência de concordância verbal ou nominal, não 

impedem que a redação receba essa pontuação, 

desde que não configurem falta de domínio 

absoluto do padrão da linguagem escrita formal. 

Assim, o participante que realizar alguns desvios 

graves ou gravíssimos, ou muitos desvios leves, 

pode receber essa pontuação. 

SD 19 

80 pontos 

O participante demonstra domínio mediano da 

norma padrão, apresentando grande quantidade de 

desvios gramaticais e de convenções da escrita 

graves ou gravíssimos, além de presença de 

marcas de oralidade. Assim, há certos desvios 

graves que ocorrem em várias partes do texto, 

revelando que muitos aspectos importantes da 

norma padrão ainda não foram incorporados aos 

seus hábitos linguísticos. O participante que 

realizar muitos desvios graves ou gravíssimos, 

mas não apresentar desestruturação sintática em 

excesso, receberá essa pontuação. 

SD 25 

80 pontos 

Demonstra domínio insuficiente da 

modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa, com muitos desvios gramaticais, 

de escolha de registro e de convenções da 

escrita. 

SD 20 

40 pontos 

O participante demonstra domínio insuficiente da 

norma padrão, apresentando graves e frequentes 

desvios gramaticais e de convenções da escrita, 

além de presença de gírias e marcas de oralidade. 

Assim, há certos desvios graves que ocorrem de 

forma sistemática no texto, revelando que muitos 

aspectos importantes da norma padrão ainda não 

foram incorporados aos seus hábitos linguísticos. 

O participante que realizar muitos desvios 

gravíssimos 

de forma sistemática, acompanhados de 

desestruturação sintática em excesso, receberá 

essa pontuação. 

SD 26 

40 pontos 

Demonstra domínio precário da modalidade 

escrita formal da Língua Portuguesa, de 

forma sistemática, com diversificados e 

frequentes desvios gramaticais, de escolha de 

registro e de convenções da escrita. 

SD 21  

Zero 

O participante demonstra desconhecimento total 

da norma padrão, de escolha de registro e de 

convenções da escrita. 

SD 27 

Zero 

Demonstra desconhecimento da modalidade 

escrita formal da Língua Portuguesa. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os adjetivos empregados como qualificadores da palavra desvios funcionam na 

produção de um efeito de coerção. Há desvios, e, quanto mais desvios ocorrerem, maior 

a punição. E, mais, há níveis diferentes de desvios, aos quais são atribuídos níveis 

específicos de pontuação, pontuação essa que acaba por produzir efeitos de condenação 

em relação a tais transgressões. Nesse sentido, assim como o sujeito jurídico - que sofre 

sansões ao se desviar das leis - recebe uma punição proporcional à gravidade do crime 

cometido (doloso, culposo, hediondo
100

), o sujeito participante do ENEM recebe como 

pena a diminuição da pontuação, caso se desvie do caminho da língua ideal e não siga as 

normas prescritas pela gramática, e tal punição será proporcional à gravidade do desvio 

cometido. 

Consideramos, então, que, como no imaginário social a norma padrão é 

relacionada ao domínio do saber e, portanto, ao sujeito ideal, o qual não se desvia dos 

padrões impostos pela gramática prescritiva da língua imaginária, ao ser abordada como 

o espaço para a transgressão, a oralidade passa a ser a língua marginal. 

Em nossa interpretação, no GD2, irrompe a contradição própria e constitutiva da 

língua, no embate entre o novo – aqui representado por “modalidade” – e o velho – 

“norma” –, o que ressoa no documento. Muda-se a formulação da competência, mas 

permanecem os critérios de avaliação, o que nos leva a propor a existência de mais de 

uma concepção de língua. Ao mesmo tempo em que se valoriza a adequação, cobra-se o 

domínio da norma que, ainda que não esteja materializado na Competência I
101

, ressoa 

nos critérios de avaliação. 

5. Algumas considerações – sentidos que não se esgotam  

Compreender e aceitar que não somos origem de nosso dizer se constituem 

como tarefas desafiadoras e inquietantes. Isso porque somos condicionados a considerar 

que os sentidos estão sob controle e que somos capazes de originar novos dizeres, 

rompendo com o passado. Essa condição talvez nos fosse confortável, caso adotássemos 

um aparato teórico diferente. Contudo, na condição de analistas do discurso, 

entendemos a língua em sua opacidade e, por isso, consideramos que os sentidos não 

são transparentes, nem lineares e têm estreita relação com o já-dito.  

Ao mesmo tempo em que os dizeres não têm origem demarcada, também não há 

como estabelecer um limite, um fechamento para esses dizeres. Dessa forma, não 

podemos afirmar que nossa análise pode abarcar a polissemia e delimitar os sentidos 
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 Utilizamos aqui algumas nomeações usadas para qualificar os crimes no código penal. Não nos 

deteremos à explanação de todos os qualificadores e da linguagem técnica da área jurídica, pois isso 

exigiria um estudo aprofundado que foge do objetivo desta pesquisa. 
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 Competência I (2012) Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. 

Competência I (2013) Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa 
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únicos possíveis acerca de nosso objeto de estudo. Não há como aprisionar os sentidos, 

ou a língua, em sua fluidez. Ousamos, porém, a compartilhar nossas considerações 

acerca do processo de produção de sentidos no corpus analisado, já que para a AD não 

interessa o que as palavras, gestos e imagens significam, mas como significam, entre 

deslizamentos, repetições e (re)significações. 

Podemos afirmar que ao reconstituirmos a memória dos processos seletivos de 

ingresso no ensino superior, lançando nosso olhar para as condições de produção, 

reafirmamos nossa convicção na AD como disciplina de entremeio, pois nesse 

movimento foi possível compreender a estreita relação entre língua, sujeito e história na 

produção de sentidos.  

Considerando as pesquisas desenvolvidas em torno da temática abordada neste 

estudo, compreendemos que a contribuição de nossa análise se constitui no fato de 

problematizar a noção de língua que emerge no discurso do ENEM, especificamente em 

relação à redação. Essa importância é reforçada pelo fato de que o Exame se fortalece 

como política de avaliação, valendo-se do fato de ser adotado como meio de ingresso às 

instituições federais de ensino superior. Ainda que a adesão ao processo seja 

“voluntária”, é condição para o acesso à universidade e aos programas de incentivo 

oferecidos pelo governo federal e, por isso, a língua do ENEM passa a soar como a 

língua da inclusão, da emancipação pela educação. 

Compreendemos que na constituição da disciplina de Língua Portuguesa, assim 

como na constituição do ENEM como processo seletivo, estão imbricadas questões 

históricas e ideológicas que se atravessam também na concepção de língua adotada em 

cada período. Dessa forma, as concepções de língua que emergem no decorrer da 

história são atravessadas pela ideologia, uma vez que a escola se constitui com um 

Aparelho Ideológico de Estado responsável por transmitir a ideologia dominante e 

reproduzir as relações de classe, garantindo a sustentação da estrutura capitalista. 

Com base na análise dos saberes linguísticos que constituem a matriz de 

referência para a avaliação da redação do ENEM, sustentamos nossa hipótese inicial de 

que os sentidos sobre a língua funcionam de forma heterogênea. Desse modo, a 

memória do ensino de tradição gramatical se entrelaça aos saberes da linguística textual 

e da teoria da comunicação. Nessas tramas de sentidos, irrompe a concepção de língua 

transparente, na tentativa de domesticar os sentidos, uma vez que nos Guias são 

delimitados os sentidos (im)possíveis em relação à redação do participante. Assim, esse 

sujeito participante do ENEM precisa produzir sentidos, mas não qualquer sentido, já 

que nas SDs analisadas ocorre um efeito de injunção, que determina não só o que pode 

ou deve ser dito, mas também como se pode ou deve dizê-lo. 

A língua que entrelaça todas as competências avaliadas na redação do ENEM é 

uma língua imaginária, que nos remete à norma, à lei, à forma-sujeito do capitalismo. O 

sujeito jurídico, ao mesmo tempo livre e submisso. Compreendemos que a norma 

padrão funciona como a língua de madeira, na qual não há espaço para a falha, e no 
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discurso do Novo ENEM ressoa a velha língua imaginária, cerceada pela língua de 

madeira que se encontra na raiz da norma, ainda que esteja sob novas vestes.  

Assim, retomamos Brecht, autor que escolhemos para compor nossa epígrafe e 

iniciar nossas reflexões, para nos iludirmos em relação à completude desta análise e 

buscarmos um efeito de fechamento para nossas discussões: e o Novo Enem continua 

preso aos ferros da norma, coberto pelos trapos da coerção. E nessa parada do velho 

novo ENEM, o velho continua a ressoar... e marcha produzindo sentidos novos velhos, 

na movência dos dizeres e dos saberes sobre a língua... E nós, os homens loucos por 

nossa língua, continuamos na busca por desvendar o indecifrável, aprisionar o que 

escapa, num eterno efeito de reticências... 
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LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO SUPERIOR E A 

(DES)CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS  

Lília Alves Britto 

Terezinha Costa da Silva Machado  

RESUMO: Os índices de repetência nas séries iniciais são reflexos da pouca habilidade 

que a escola tem para ensinar a ler e a escrever. Esse fato irá implicar sérias 

consequências quando os alunos com dificuldade na aprendizagem não são retidos na 

Educação Básica e carregam suas deficiências no processo de leitura e escrita para o 

contexto universitário. As dificuldades salientam-se no momento em que o educando 

produz textos técnicos, pois não há um ensino sistemático desses gêneros apesar da 

presença constante deles ao longo de toda a sua vida escolar. Diante desse cenário, este 

trabalho propõe uma reflexão dos processos de leitura e produção textual do gênero 

resumo, para tanto, a pesquisa conta com a análise de resumos produzidos por alunos do 

Curso de Letras da UERJ. As análises das produções apontam para uma falta de 

neutralidade no dizer de seu produtor, atrelado a isso, está o modo como os sentidos do 

texto são apresentados, na maioria das vezes, percebe-se uma alteração brusca na 

mensagem passada no texto-fonte, chegando ao ponto de se (des)construir os sentidos. 

O estudo dos processos de leitura e produção textual, nesta pesquisa, conta com o 

aparato teórico de obras de autores como KOCH & Elias (2011); KOCH (2014); 

ANTUNES (2010); MARCUSCHI (2008) e para efetivar o estudo de gêneros como o 

resumo, recorreu-se a duas obras essenciais, a saber: “Resumo”, Anna Rachel 

Machado(coord.), Eliane Lousada e Lília Santos Abreu-Tardelli e o livro “Redação em 

construção” de Agostinho Dias Carneiro. Os resultados das análises denunciam que 

grande parte das dificuldades apresentadas pelos alunos são provenientes do 

desconhecimento do contrato de comunicação do gênero em questão e que deficiências 

quanto aos atos de ler e compreender textos levam a um processo de (des)construção 

dos sentidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Produção Textual. (Des)Construção de Sentidos. 

Resumo. Contrato de Comunicação. 

 

 

1- Considerações Iniciais 

 

 O ensino de leitura e escrita é uma problemática antiga no âmbito da Educação 

brasileira. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, publicados na 

década de noventa, já faziam remissão a essa questão, destacando que “os índices 

brasileiros de repetência nas séries iniciais estão diretamente ligados a dificuldade que a 

escola tem de ensinar a ler e a escrever”.(PCN, 1997, p. 41). 
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 Um dos motivos responsáveis pelo aumento dessa dificuldade está na seleção 

descontextualizada dos gêneros a serem trabalhados. Na maioria das vezes, os contextos 

social e cultural de que os alunos fazem parte não são levados em conta. De acordo com 

Schneuwly & Dolz,  

(...) o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao 

mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, 

necessariamente, num espaço do “como se”, em que o gênero funda uma 

prática de linguagem que é necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que é 

instaurada com fins de aprendizagem. (2004, p. 76). 

 Diante dessas considerações, descrever dificuldades relacionadas aos processos 

de leitura e escrita na elaboração de textos acadêmicos e traçar uma discussão em torno 

da possibilidade de haver leituras erradas geradoras de (des)construção de sentidos 

constituem o principal objetivo deste trabalho. 

 

 

2- Leitura e Construção de Sentidos 

 

 

 Considerar o ato de ler como construção de sentidos é apropriar-se da concepção 

dialógica da linguagem, em que o leitor é considerado como sujeito ativo, situado em 

um certo tempo e lugar e influenciado por condições sociais e históricas. O poema que 

segue traduz a relação entre autor, texto e leitor nessa visão de linguagem. 

O leitor e a poesia 

Poesia 

não é o que o autor nomeia, 

é o que o leitor incendeia. 

 

Não é o que o autor pavoneia, 

é o que o leitor colha à colmeia. 

 

Não é o ouro na veia, 

é o que vem na bateia. 

 

Poesia 

não é o que o autor dá na ceia, 

mas o que o leitor banqueteia. 

 

(Affonso Romano de Sant´Anna) 

 

Quem lê necessita de conhecimentos linguísticos que vão desde o conceito de 

letras, fonemas e morfemas, possibilitando a decodificação do texto escrito. A leitura, 

entretanto, é muito mais do que isto, é uma atividade de interação onde autor, leitor e 

textos suprem desde necessidades socialmente valorizadas como atividade de lazer.  

 O autor, como o produtor do texto, apresenta um projeto de compreensão, 

porém, ao lançá-lo ao leitor, este com o seu conhecimento de mundo interpreta, através 

do léxico, preenche lacunas e constrói um sentido que lhe parece coerente. No 

estabelecimento da mensagem, há uma via de mão dupla em que emissor e receptor 
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interagem dentro de um propósito comunicativo, a todo momento (re)construindo 

sentidos. 

 Na obra “Professor, Leitura e Escrita”, de Jauranice Rodrigues Cavalcanti, a 

autora intitula essa leitura de AUTORAL. Diz respeito a uma leitura construída, assim, 

por sujeitos ativos que dialogam com os textos, que interagem com outras 

compreensões do mundo, avaliando e criticando diferentes pontos de vista. 

 Conforme afirma Marcuschi (2008), “compreender não é uma ação apenas 

linguística ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo e um modo de 

agir sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma cultura e uma sociedade”. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 230). Nessa relação, conhecimentos de mundo e ideologias 

distintas podem implicar a formação de LEITURAS ERRADAS
102

. O que não significa 

dizer que um texto apresente uma única leitura correta e sim, que existem leituras mais 

prestigiadas que outras e algumas até estigmatizadas. 

 De acordo com Possenti, as leituras erradas podem ocorrer por dois motivos, a 

saber: primeiramente, por conta do “descompasso” que pode acontecer entre o 

conhecimento de mundo que o texto supõe do leitor e do que este efetivamente dispõe. 

O segundo motivo está ligado à ideologia do sujeito, sua GRADE SEMÂNTICA. Nas 

palavras de Possenti, 

Quando o que lemos está de acordo com nossa ideologia, com nossa grade 

semântica, então o texto é lido segundo a mesma grade a partir da qual foi 

produzido. Nesse caso, ele é claro, é legível. Mas, quando lemos um texto 

que deriva de outra grade, nós não o recebemos segundo a sua grade de 

produção, mas segundo nossa própria grade prévia. Assim, lemos no outro 

texto apenas o que nossa grade permite que leiamos. (POSSENTI, apud 

CAVALCANTI, 2010, p. 23). 

 O objeto de análise desta pesquisa permitirá tecer comentários acerca de fatos 

que levam a leituras erradas e denunciam deficiências no ato de compreender e 

interpretar textos que implicam um processo de (des)construção dos sentidos. 

 

3- A Escrita como Processo 

 

 Para uma efetiva compreensão do ensino da produção escrita, cabe apresentar as 

concepções de escrita postuladas por Koch & Elias, na obra intitulada “Ler e Escrever: 

estratégias de produção textual”, na qual as autoras discutem a escrita com base em três 

perspectivas cujas funções mudam conforme o foco. Este, por sua vez, pode se 

apresentar na língua, no autor ou na interação. 

 As autoras destacam ainda que  

o modo pelo qual concebemos a escrita não se encontra dissociado do modo 

pelo qual entendemos a linguagem, o texto e o sujeito que escreve. Em outras 

palavras, subjaz uma concepção de linguagem, de texto e de sujeito escritor 

ao modo pelo qual entendemos, praticamos e ensinamos a escrita, ainda que 

não tenhamos consciência disso. (2011, 32). 
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 Termo utilizado pela primeira vez, em 1990, por Sírio Possenti. 
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 A partir de então, elas propõem as três perspectivas de escrita, conforme dito, 

com três focos distintos: na língua, no escritor e na interação. 

 A primeira perspectiva (escrita com o foco na língua), parte do pressuposto de 

que escreve bem aquele que conhece as regras gramaticais e tem um bom e amplo 

vocabulário. A língua é vista de maneira estática e a produção escrita como um produto, 

nessa perspectiva, a escrita é concebida por meio de um processo artístico e é tida como 

“dom de seres iluminados”. 

 De acordo com Koch & Elias, “subjacente a essa visão de escrita, encontra-se 

uma concepção de linguagem como um sistema pronto, acabado, devendo o escritor se 

apropriar desse sistema e de suas regras.” (2011, p. 33). 

 No livro “Redação Inquieta”, de Gustavo Bernardo, tem-se claro que leitura e 

escrita não dependem de técnicas, o professor ratifica isso, exemplificando com um fato 

pessoal: “Minha própria experiência do escrever não reconhece nenhuma origem na 

memorização de regras, na decomposição analítica de textos clássicos ou modernos, ou 

em baterias de exercícios transformacionais.” (2010, p. 20). 

 Deve-se salientar que, contudo, o conhecimento das regras gramaticais faz-se 

necessário para compreender o porquê do uso de um determinado mecanismo 

linguístico. O emprego das regras, apenas por intuição, pode, em algum momento 

falhar. Além disso, a gramática da língua portuguesa está cheia de exceções que exigem 

um ensino sistemático para um efetivo aprendizado. 

 A segunda perspectiva entende a escrita como uma atividade por meio da qual 

aquele que escreve expressa seu pensamento, suas intenções, sem levar em conta as 

experiências e os conhecimentos do leitor ou a interação que envolvem esse processo. A 

escrita, neste caso, é a representação única e inalterável das ideias do autor. 

 A última visão de escrita, contrária às anteriormente descritas, é guiada pelo 

princípio interacional, nela, o autor tem em mente um projeto de dizer que é proposto e 

adequado ao seu interlocutor. Nesse caso, “a escrita é vista como produção textual, cuja 

realização exige do produtor a ativação de conhecimentos e a mobilização de várias 

estratégias.” (KOCH & ELIAS, 2011, p. 34). 

 Essa visão enfatiza a dinamicidade da língua, nela, toma-se a consciência de que 

ler e escrever se ensina e o aprendizado dá-se a partir de um processo lento e trabalhoso. 

A professora e pesquisadora Jauranice Rodrigues Cavalcanti na obra “Professor, leitura 

e escrita” compartilha de tal pensamento  

Se levarmos em conta nossas experiências, a ideia de escrita como trabalho 

mostra-se muito mais adequada. O ‘enfrentamento’ da folha em branco, da 

tela do computador, é apenas parte de um processo que se inicia bem antes, 

com pesquisas e leituras, e passa por outros momentos que vão desde a 

revisão até a reescrita e edição do texto(...). Trata-se assim, de um conjunto 

de práticas, um processo bastante complexo, que em nada lembra um 

momento único, do qual resultaria o texto pronto e acabado. 

(CAVALCANTI, 2010, p. 89). 

 

 O ensino da produção escrita concretiza-se a partir do momento em que se 

consideram os elementos autor e leitor imersos em um contexto social, histórico e 

cultural, onde ambos são seres ativos que constroem e (re)constroem opiniões a todo 

momento. 
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4- Gênero Textual e Ensino 

 

 

Nas práticas comunicativas do Ensino Superior, há alunos que não têm bem 

alicerçado o conceito de gênero textual, o que implica uma defasagem de construção de 

sentido em textos lidos ou dificuldades ao serem solicitados a produzirem textos em 

gêneros comuns na academia: resumos, resenhas, dissertações, artigos de opinião, entre 

outros. 

A questão da identificação do gênero a ser trabalhado gera um desdobramento 

que leva o aluno a (des)construir, por vezes, o próprio sentido do que leu por falta de 

maior conhecimento das características pertinentes ao gênero. 

Marcuschi é um dos autores que se dedica à pesquisa sobre gêneros, em seu livro 

Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, cita que o estudo de gêneros 

ganhou um lugar de destaque entre as pesquisas linguísticas. O conceito de gênero, na 

tradição ocidental, esteve mais ligado a gênero literário, teve seu estudo iniciado por 

Platão e teve seu ponto alto com Aristóteles, passando por Horácio, Quintiliano, Idade 

Média, Renascimento e a Modernidade até início do século XX. 

Atualmente a categoria gênero não se prende apenas ao aspecto literário, mas dá 

forma e características próprias que distinguem um tipo de discurso de outro. Dessa 

forma usa-se o conceito de gênero em diversas áreas do conhecimento humano como 

em etnografia, antropologia, sociologia, retórica e na linguística. A nós interessa seu uso 

e análise dos diversos tipos de gênero na área da linguística. 

Voltando ao que aprendemos em Aristóteles: 

(...) surge uma teoria mais sistemática sobre os 

gêneros e sobre a natureza do discurso.  

No cap. 3 da Retórica, Aristóteles diz que há três 

elementos compondo o discurso: 

(a) aquele que fala; 

(b) aquilo sobre o que se fala e 

(c) aquele a quem se fala. 

Num discurso existem, segundo Aristóteles, três 

tipos de ouvinte que operam: 

(i) como espectador que olha o presente; 

(ii) como assembleia que olha o futuro: 

(iii) como juiz que julga sobre coisas passadas. 

A esses três tipos de julgamento Aristóteles associa 

três gêneros de discurso retórico: 

(i) discurso deliberativo; 

(ii) discurso judiciário; 

(iii) discurso demonstrativo (epidítico). 

(MARCUSCHI, 2008, p.147). 

 Neste século XXI, encontramos o estudo de gênero em alta, mas diferente do 

que se via em Aristóteles. Tem-se um estudo multidisciplinar trabalhado por teóricos da 
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literatura, sociólogos, retóricos, cientistas da cognição, linguistas da computação, 

tradutores, analistas do discurso além dos professores de língua. 

 

 

5- O processo de (des)construção de sentidos: análise de corpus 

 

 Na produção de textos técnicos, as dificuldades apresentadas pelos alunos são 

crescentes, uma vez que não há a criação de contextos reais de produção no ambiente 

acadêmico, atrelada a esse fato existe a carência de um ensino sistemático desses 

gêneros. Os alunos são cobrados por algo que nunca lhes foi ensinado, tendo de 

aprender por conta própria. Segundo Anna Rachel Machado (2004), 

na maioria das vezes, subsiste a crença de que há uma capacidade geral para a 

escrita, que se bem desenvolvida, nos permitiria produzir de forma adequada 

textos de qualquer espécie. Outras vezes, acredita-se que o mero ensino da 

organização global mais comum do gênero seja suficiente para que o aluno 

chegue a um bom texto. (MACHADO, 2004, 13) 

 Com o propósito de observar e analisar as reais dificuldades na produção de 

textos da esfera acadêmica optou pela análise de um resumo produzido por um aluno do 

Curso de graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na 

disciplina Prática de Produção Textual II. Esse resumo é parte dos objetos de análise de 

uma tese de Doutorado em Língua Portuguesa.
103

 O texto-fonte que deu origem a esse 

resumo trata-se de um artigo publicado no Jornal O Globo, intitulado “Cursos de 

Oratória aumentam o poder de persuasão” cujo tema aborda a importância da boa 

comunicação para ser bem sucedido profissionalmente e que diante dessa questão três 

instituições de ensino incluíram técnicas de oratória. A escolha pelo resumo deve-se ao 

fato de se tratar de um gênero que apresenta maior grau de complexidade na elaboração, 

dada a pouca ou nula sistematicidade no ensino de sua produção. 

 Sobre o verbete resumo, o Aurélio eletrônico diz:  

Resumo (Dev. De resumir): S. m. 1. Ato ou efeito de resumir(-se). 2. 

Exposição abreviada de uma sucessão de acontecimentos, das características 

gerais de alguma coisa, etc., tendente a favorecer sua visão global: síntese, 

sumário, epítome, sinopse. 3. Apresentação concisa do conteúdo de um 

artigo, livro, etc., a qual precedida de sua referência bibliográfica, visa a 

esclarecer o leitor sobre a conveniência de consultar o texto integral. Ao 

contrário da sinopse, o resumo aparece em publicação à parte e é redigido por 

outra pessoa que não o autor do trabalho resumido. 4. Recapitulação em 

poucas palavras; sumário.(...). 

 O professor Agostinho Dias Carneiro, no livro “Redação em Construção: a 

escritura do texto” lista uma série de estratégias para a composição de um resumo: 

a) não apresenta introdução, de modo geral; b) segue a ordem do texto; c) não 

deve conter elementos estranhos ao texto; d) não deve apresentar apreciações 

sobre aspectos do texto; e) deve ser redigido como se o próprio autor o 

fizesse; f) não deve conter conclusões que não sejam as do próprio autor. 

(CARNEIRO, 2001, P. 147-148). 
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 Essa tese de Doutorado encontra-se em processo de elaboração e conta com a análise de 80 produções 

divididas entre resenhas críticas e resumos produzidos por alunos do Curso de Letras da UERJ. 



 

 

 1873 

 Resumir requer do “resumidor” a assimilação completa do(s) assunto(s) 

abordados no texto-fonte. É preciso ter poder de síntese para se transmitir ao leitor os 

pontos principais do texto inicial para que ele avalie a necessidade de leitura do 

conteúdo integral. De acordo com Dolz & Schneuwly (2004), o resumo exige de seu 

produtor, “dizer em poucas palavras, mas do mesmo ponto de vista enunciativo, o que o 

autor do texto a resumir quis dizer (...) o ‘resumidor’ revive, em seu resumo, a 

dramatização discursiva construída no texto a resumir, a partir de uma compreensão das 

diferentes vozes enunciativas que nele agem.” (p.88-89). O ato de resumir propõe-se a 

dizer sem imprimir opinião própria nem informações novas. 

 Manter a fidelidade ao texto-fonte, transmitindo ao leitor a mensagem de forma 

neutra, foi uma das maiores dificuldades constatadas na análise do corpus, ao longo do 

texto pode-se observar as impressões do autor acerca do texto-fonte. Os trechos a seguir 

podem ratificar essas impressões:  

Exemplo 1: “(...) O anúncio em si já faz uso desse ensinamento, ele começa dando 

exemplo, e usando argumentos que sejam capazes de convencer o leitor a contratar os 

serviços do professor. Que não é qualquer pessoa, mas sim, um ex-funcionário da TV 

Globo, (...)”. 

 A falta de neutralidade no dizer provoca uma alteração na mensagem do texto-

fonte e acrescenta informações alheias a esse texto primeiro. Em alguns momentos, no 

resumo, o aluno parece pressupor o que diz o texto-fonte a partir do título, por isso a 

(des)construção de sentidos. O aluno enquanto leitor e produtor de texto é um sujeito 

ativo, assim constrói novos sentidos. Em contrapartida, por desconhecer o Contrato de 

Comunicação
104

, que rege esse gênero, desconstrói os sentidos do texto-base. 

 Para a Análise do Discurso, o Contrato de Comunicação  

é o que permite aos parceiros de uma troca linguageira reconhecerem um ao 

outro com os traços identitários que os definem como sujeitos desse ato 

(identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina 

(finalidade), entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático da troca 

(propósito) e considerarem a relevância das coerções materiais que 

determinam esse ato (circunstâncias). (CHARAUDEAU, 2006, p. 132). 

 A partir da análise do corpus, é possível perceber que o produtor do resumo não 

cumpre o Contrato de Comunicação do gênero. Isso pode ser ratificado não só pela falta 

de um discurso neutro mas também pelos seguintes itens, a saber: ausência da palavra 

resumo no início do texto e das palavras-chave; introdução de artigos definidos para se 

referir a entidades novas no discurso. Essa última infração ao Contrato pode ser 

destacada no seguinte trecho: 

Exemplo 2: A intenção do texto é fazer a divulgação de um novo curso, (...) “O 

anúncio em si já faz uso desse ensinamento (...). 

 O autor do resumo não deixa claro para o leitor de que texto se trata, esse 

processo é decorrente da falta de idealização de destinatários previstos, os quais 
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participam da adequação contextual e, em seguida, ao dizer que o gênero em questão é 

um anúncio, transmite uma informação inadequada sobre o gênero. Associada a isso, no 

todo do resumo, há uma falta de ordenação na apresentação das informações contidas no 

texto-fonte (cf. textos integralmente nos anexos). 

 O desconhecimento do Contrato de Comunicação somado à falta de neutralidade 

no dizer são processos decorrentes do que o autor Sírio Possenti intitulou de 

LEITURAS ERRADAS (cf. seção 2), pois, ao produzir um texto o leitor, como sujeito 

ativo, coloca seu conhecimento de mundo e suas ideologias, devido a esse fato, ele tenta 

“encaixar” ou “formatar” o texto-fonte em sua grade semântica, essa, por sua vez é 

distinta da grade do produtor do texto-fonte, o que vai gerar a (des)construção de 

sentidos. 

 Nesse processo de (des)construir os sentidos, há também a pertinência da 

adequação contextual. Irandé Antunes, no livro “Análise de Textos”, refere-se a essa 

questão, afirmando que “presentemente, as discussões em torno do bom texto têm 

destacado a primazia da sua adequação a seu contexto de produção e circulação.” 

(ANTUNES, 2010, p. 66).  A autora destaca também a importância que deve ser 

atribuída aos destinatários do texto: 

(...) Ainda no interior dessa adequação contextual, merece destacar a questão 

dos destinatários previstos. É de extrema importância tê-los em vista. Afinal, 

a linguagem é uma atividade interativa, entre dois ou mais interlocutores, um 

dizendo a outro, um perguntando ou respondendo a outro, de modo que, 

literalmente, ninguém fala ou escreve para ninguém. Pressupomos sempre a 

presença de um outro. (ANTUNES,  2010, p. 67). 

 Essa dificuldade do educando em idealizar contextos onde seu texto pode vir a 

circular e destinatários previstos ratifica a falta de conhecimento de certas 

peculiaridades exigidas no momento da produção de textos técnicos e que só poderão 

ser atendidas com um ensino sistemático e com a criação de contextos reais de produção 

em que se deixe claro a finalidade do gênero em questão. 

 

  

6- Palavras Finais 

 

 Ler e escrever um texto são ações que não podem ser consideradas atos finais. A 

cada vez que se relê e se reescreve um texto, não se é o mesmo que o fez anteriormente, 

novos acontecimentos em na vida, novos aportes de conhecimento constroem diferentes 

leituras de um mesmo leitor. Não há garantia, na leitura do texto, que se tenha o seu 

sentido correto. É necessário um esforço de união de habilidades do leitor com os 

conhecimentos prévios sobre o assunto explanado para se efetivar a análise de seu 

significado.  

De acordo com a complexidade da tessitura textual, por vezes, só se começa a 

ter uma visão mais aproximada do sentido do texto ao reler por uma segunda ou terceira 

vez. Numa primeira leitura, tem-se a ideia global do texto, a apreciação do estilo do 

autor, o enquadramento em um gênero textual, a seleção vocabular do autor, a 
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pontuação do texto pelo conjunto de obra de quem o escreveu. É sempre necessária uma 

segunda e, talvez, mais leituras para haver a aproximação do sentido do texto. 

Com base no desenvolvimento das potencialidades e habilidades do leitor, vão 

sendo incorporados ao longo da vida, novos esquemas cognitivos que permitem um 

conhecimento sociocultural crescente, ampliado. Não se faz um aluno-leitor-autor, em 

um ano de escolaridade. A Educação Básica deve ser, toda ela, permeada de atividades 

de leitura e escrita, com graus de complexidade no seu desenrolar, para que o aluno 

tenha, realmente, uma boa base para futuros estudos. 

Hodiernamente, professores têm de lidar com uma juventude que está 

acostumada a ler trechos pequenos na Internet, muitas vezes com grafia errada, sem o 

uso correto da concordância verbal e nominal. Há de se estabelecer algumas estratégias 

de leitura para conquistar este grupo de novos leitores, quando são encaminhados para 

os livros como algo prazeroso, a criança, o adolescente e o jovem podem descobrir que 

o mundo da leitura é uma grande viagem que todos podem fazer sem sair do lugar. 

A leitura não é apenas um instrumento no desenvolvimento do leitor, mas um 

processo de produção do saber, um meio de interação com o mundo, adquirindo notícias 

e informações de outras culturas, outros saberes, ampliando seu olhar sobre a vida que o 

cerca. 

No Ensino Superior, os alunos deveriam chegar com uma boa prática textual, 

tanto na leitura como na escrita. Como foi visto, na análise do corpus, não é o que 

acontece. A Educação Básica não retém os alunos com baixo desempenho em Língua 

Portuguesa, e estes, quando chegam à Universidade, defrontam-se com a quantidade de 

textos a serem lidos e compreendidos, bem maior do que tinham até o Ensino Médio. 

É importante deixar claro para o aluno que existem leituras erradas e que essas 

leituras ocorrem devido ao descumprimento do Contrato de Comunicação que está por 

traz dos gêneros. Professor e aluno precisam refletir sobre os motivos pelos quais levou 

a produção de uma leitura inadequada e que, mais à frente, irá implicar problemas 

também na produção de textos. Seguindo as reflexões de Cavalcanti,  

o professor, ao invés de adotar atitudes paternalistas ou ‘modernas’, como 

deixar de discutir uma leitura  inadequada do aluno por conta de justificativas 

como ‘ele só consegue ler isso’, ou ‘toda leitura é possível’ deve, junto com 

seu aluno, discutir os sentidos produzidos para descobrir o que levou à 

construção de interpretações não autorizadas pelo texto. (2010, p. 21). 

O medo de assumir que existe o erro leva a um enfraquecimento das 

metodologias de ensino de leitura e escrita. Aceitar o erro e encarar a leitura e a escrita 

como processos lentos e trabalhosos, seja na Educação Básica ou no Ensino Superior, 

são as condições para se construir um ensino de Língua Portuguesa significativo na vida 

dos alunos, seres ativos e dotados de opinião. 
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A ENUNCIAÇÃO EM CONTEXTO MULTILÍNGUE: UM ESTUDO ACERCA 

DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL 
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105
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RESUMO: A Síndrome do X Frágil (SXF), também conhecida como Síndrome de 

Martin-Bell, acompanha ou confunde-se com o diagnóstico de autismo, por apresentar 

alterações cognitivas, comportamentais, somáticas e linguísticas semelhantes àquele 

transtorno. Os sujeitos diagnosticados com a síndrome, geralmente, apresentam atraso 

na aquisição de linguagem; problemas na recepção e expressão, caracterizadas por 

omissões, substituições e distorções fonéticas; ecolalia; holofrase; frases curtas; pausas 

e hesitações inapropriadas; frequentes interjeições e monólogos. Posicionamo-nos 

diante da heterogeneidade da linguagem, objetivando discutir o processo de enunciação 

de uma criança diagnosticada com SXF, inserida em um contexto multilíngue a partir da 

identificação pela língua. Nosso trabalho está pautado no campo teórico da Linguística 

da Enunciação de Émile Benveniste (2005, 2006). Apresentamos alguns dados, a título 

de exemplos ilustrativos, para discutir a relação língua e identidade na enunciação do 

sujeito, onde podemos observar as marcas do elo entre a língua e o sujeito durante o 

processo de aquisição de linguagem. As análises sugerem que, apesar das 

irregularidades na linguagem do sujeito diagnosticado com SXF, a criança se enuncia de 

forma significativa em contextos específicos, indicando a apropriação do sistema 

linguístico pelo locutor e a consequente constituição do sujeito na e pela linguagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do X-Frágil. Enunciação. Língua. Linguagem. 

 

 

1.Introdução 

 

 A descoberta da Síndrome do X-Frágil (SXF) deve-se, sobretudo, ao olhar 

atento de cientistas às características físicas e comportamentais de crianças do sexo 

masculino pertencentes à mesma família, tais como Martin e Bell, que em 1943 

descreveram-na pela primeira vez, após acompanhar várias gerações de uma mesma 

família. 

 Muito relacionada com o autismo, Schwartzman et al (1995) apresenta a 

SXF como uma das condições médicas que causam o transtorno autista, sendo as áreas 

da linguagem, cognição, matemática e desenvolvimento motor as mais afetadas. 

 O indivíduo comumente apresenta alterações comportamentais 

caracterizadas por hiperatividade, ansiedade social, instabilidade emocional, dificuldade 

para manter a atenção e a concentração nas atividades; problemas de cálculos e leitura, e 

alterações motoras marcadas por problemas ortopédicos. Hargeman & Hargeman (2002) 

destacam, ainda, acentuada hipotonia motora generalizada que provoca significante 

disfunção e alteração da sensibilidade oral, ou seja: a diminuição da tonicidade dos 

músculos, principalmente faciais, que pode tornar atípico algumas funções tais como 

mastigação, sucção e deglutição.  

 A diversidade de sintomas da linguagem dos sujeitos com diagnóstico de 
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Síndrome do X Frágil é consenso entre os estudos da área. De acordo com considerações 

de Hargeman & Hargeman (2002), as crianças com SXF começam a falar tardiamente 

por volta dos três anos de idade.  

 Os processos linguísticos são considerados peculiares, com omissões, 

substituições e distorções fonéticas (BORTOLOTTO, FREIRE, SILVA, 2009). Os 

transtornos da linguagem se manifestam por pobreza lexical, fala repetitiva e expressão 

de pensamentos incompatíveis com o contexto. Sabe-se ainda que a fala torna-se muitas 

vezes incompreensível quando associadas aos episódios esporádicos ou constantes de 

disfluência (ASHA 1997-2013). Além disso, a preferência por respostas motoras à 

expressão verbal parece ser pontual na maioria dos sujeitos. Quando as respostas verbais 

acontecem, demonstram lentidão, o que influencia no ritmo de aprendizagem e na 

necessidade do apoio visual para compreende um enunciado. 

 Dentre as marcas da linguagem mais singulares nos casos de SXF, a 

ecolalia
107

 parece estar presente na maioria dos casos. Ela não é mero acontecimento 

sintomático na fala do sujeito e concordamos com Rêgo Barros (2011, p. 90) para quem 

a “ecolalia é uma maneira peculiar de um sujeito usar a língua e se enunciar”. 

 Trazemos para discussão a linguagem bastante singular de uma criança, que 

chamaremos de João. O sujeito falante tem onze anos de idade, é brasileiro, mas, 

atualmente, mora numa vila alemã com sua genitora brasileira, pai e avós adotivos 

alemães. É do sexo masculino e foi diagnosticado na Alemanha com SXF, segundo a 

Classificação Internacional das Doenças, em sua décima edição (CID-10). O menino 

encontra-se imerso num contexto multilingue, onde sua mãe predominantemente 

enuncia-se na/pela língua portuguesa, o pai adotivo em alemão clássico e os avós em 

dialeto Schwäbisch.  

 Enquanto bebê, João chorava bastante. Falou a primeira palavra com mais 

de dois anos de idade e era bastante inquieto. Com três anos de vida, ainda não falava 

frases complexas, apenas holofrases
108

 e fazia muitos gestos para ser compreendido. 

Segundo a mãe, João se adaptou facilmente à nova moradia e rapidamente enunciou suas 

primeiras palavras em Schwäbisch, dialeto alemão. Para surpresa de muitos, a criança 

não falava alemão clássico, que era ensinado oficialmente na escola e instituições. 

 Percebe-se que a criança se apropria, predominantemente, do dialeto da 

região (Schwäbisch), quando acompanhado dos moradores da vila, dos familiares e dos 

colegas da escola e professores. O dialeto falado pelos avós adotivos, bem como 

expressões de rotina de trabalho do avô transpareceu perceptivelmente na enunciação do 

João. O contato com os avós adotivos foi essencial para o desenvolvimento do menino, 

pois os idosos cuidavam dele com carinho e paciência, ensinavam rotinas de vida diária, 

pequenos afazeres domésticos e na fazenda. A confiança e segurança configurou a fala 

de João na medida em que se posicionavam como interlocutores atentos ao que a criança 

tinha para falar.   

 Mesmo com limitações perceptíveis na linguagem expressiva, João 

conseguiu estabelecer boa relação com todos os moradores da vila, ingressou na escola 

na sala com todas as crianças e hoje permanece nas atividades recreativas oferecidas na 
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 Reprodução do discurso de outra pessoa que pode ocorrer imediatamente (ecolalia imediata) ou 

tardiamente de maneira automática (ecolalia mediata ou atrasada) ou, ainda, de forma alterada, voluntária 

ou não (ecolalia mitigada), podendo as reproduções serem pronunciadas com a mesma entoação e estarem 

relativamente relacionadas a contextos específicos. (FERNANDES, 1996; NICOLOSI et al, 1996) 
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  O conceito de holofrase vem sendo construído desde que foi mencionado pela primeira vez na década 

de 1970 até os dias de hoje, no geral refere-se “ao uso, pela criança, de enunciados de uma palavra para 

expressar uma ideia complexa, especificamente uma oração ou uma proposição” (SCARPA, p. 1, 2009). 
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região, além de sessões de fisioterapia e terapia fonoaudiológica, em alemão clássico, 

com profissionais da área. 

 Muito embora, João mantenha pouco contato visual prolongado, seja tímido 

e pouco se interessa em iniciar diálogos com pessoas desconhecidas, ele consegue 

estabelecer diálogo com todos de seu convívio. Apresenta movimento estereotipado de 

coçar nariz, tocar genitália e mover mandíbula para o lado direito, assim como bater em 

superfícies planas quando quer chamar atenção sobre algo que não parece o agradar. 

Também percebemos que ele teve dificuldade em manter atenção nas atividades 

propostas pela mãe, perceptível déficit na orientação espaço-temporal e marcha atípica. 

Sua linguagem compreensiva parecia um pouco prejudicada visto que apresentava 

respostas aparentemente descontextualizadas, bem como, percebemos que houve 

dificuldade em entender estímulos externos, sejam eles sonoros, táteis e/ou visuais.  

 Propomos pensar a enunciação do sujeito nas línguas, inserida num contexto 

de imigração, levando em consideração a co7nstituição híbrida, heterogênea e 

conflituosa de identidade, lembrando que o sujeito não é qualquer falante, mas é um 

sujeito que enuncia do lugar entre-línguas, que tem diagnóstico de SXF e, portanto, é um 

sujeito marcado por deslocamentos, estranhamentos, encontros e desencontros na língua. 

 

2. Identificação pela Língua  

 

 No princípio do século XX, Ferdinand de Saussure colocou em evidência a 

necessidade eminente de definir e promover a língua como objeto de estudo da 

Linguística, a partir da percepção da língua enquanto sistema. A língua é um fato social, 

objeto de natureza concreta e homogênea, parâmetro para as outras manifestações de 

linguagem (SAUSSURE [1916], 2006). 

  Para além das definições, a originalidade da proposta de Saussure está em 

deslocar os estudos da linguística comparada, que procurava reconstituir uma língua 

primitiva, para promover reflexões sobre o modo de apreender o mundo como uma vasta 

rede de relações. Esse fato, permite que hoje teçamos considerações a respeito da 

relação de identificação do sujeito com a língua, assumindo essa como indissociável do 

sujeito, o que nos leva a crer que a inscrição do enunciador na língua quanto as marcas 

da língua no enunciador são fundamentais para a aquisição de linguagem e constituição 

identitária do sujeito. 

 Nesse aspecto, as considerações sobre o que venha a ser a língua materna, 

não se confunde com a identificação linguística. Concordamos com Jerusalinsky (2008) 

quando afirma que a denominação “materna” atribuída à língua é apenas uma alusão 

incerta e distante, determinada pelos vestígios obsoletos da relação linguística com a 

mãe. 

 A língua materna não é a mesma que a língua nacional, não é aquela que 

pertence à mãe, mas aquela que inscreve o sujeito na linguagem (MORAES, 1999): “é 

sobre a escrita da Língua Materna que as outras línguas se arranjam” (idem, p 126). 

Corroborando com essas considerações, Fink (1998) afirma que a língua materna é 

exatamente aquela da constituição do sujeito, que verdadeiramente funda o sujeito. Ela 

estabelece a relação com a língua estrangeira, no entanto, constrói-se uma ilusão de 

monolíngua absoluta, transparente, que só existiria como construção imaginária, pois as 

irrupções esporádicas no fio do discurso resvalam inconscientemente à heterogeneidade 

do enunciador. 

 Assim, as mudanças que ocorrem no processo de subjetivação se dá pela 

estranheza ou familiaridade no contato com a língua do outro, quer seja ela materna ou 

estrangeira, uma vez que a relação com o outro é determinada pelo ato enunciativo e é 
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nele que se sustentam as posições-sujeito. A identificação dos enunciadores com a 

língua passa por uma relação política entre homens: o enunciador irá reconhecer seu 

próprio corpo, seu desejo e sua língua por intermédio do outro. (UYENO & 

CAVALLARI, 2011) 

 Essas considerações não se contrapõem a Benveniste (2006, p. 93) para 

quem a constituição do sujeito acontece pela instância da intersubjetividade, a 

linguagem exige a existência do outro, como afirma o autor que “|...| a linguagem é para 

o homem um meio, na verdade, o único meio de atingir o outro homem, de lhe transmitir 

e de receber dele uma mensagem”. O acesso do sujeito no simbólico da língua acontece 

à medida que ele se instaura como sujeito enunciativo ao passo que também funda e 

atesta o outro.  

 Silva (2009, p.7) acrescenta que a criança “(...) produz uma história de suas 

enunciações, por meio da qual constitui sua língua materna e o sistema de 

representações de sua cultura, estabelecendo-se, deste modo, como sujeito da 

linguagem”. Consideramos, então, a ideia de que o sujeito é constituído pela 

heterogeneidade fundadora que deixa marcas no seu enunciado. 

 Acreditamos que a identidade do sujeito é constituída essencialmente como 

produto da relação de ser/ estar entre línguas e culturas, ou seja, no dizer de Uyeno & 

Cavallari (2011): a filiação a uma língua é condição necessária para a identificação.  

 Entretanto, fazemos uma ressalva quanto as diferenças entre identidade e 

identificação. A identidade, segundo Hall (1992), não é fixa no tempo, nem estática, 

muito menos inata. O autor sugere falar de identificação, ao invés de identidade, onde o 

termo sugere algo inacabado, em eterno movimento, “um processo em andamento” 

(idem,  p.39).  

 A identificação é de cunho imaginário e fundamenta o reconhecimento do 

sujeito a partir das imagens que ele faz de si direcionadas pelo olhar do outro (COSTA, 

2001). O sujeito se reconhece nas múltiplas identidades que ocupa em diferentes 

posições discursivas temporárias. A pluralidade dos cenários linguísticos e cultural 

influencia diretamente na produção de sentidos e valores de diferentes grupos sociais na 

dinâmica das relações sociais. O multilinguismo, portanto, é um fenômeno resultante 

dessa constante oposição de referenciais culturais, sociais e históricos. 

 Independentemente da presença da SXF, admitimos aqui que o sentido da 

linguagem reside na relação entre os significantes da criança e do adulto dentro de um 

espaço discursivo e essa concepção expande as possibilidades de análise quanto aos 

pormenores que acontecem na relação do sujeito com outros num cenário multilíngue. 

 A exposição da criança a mais de uma língua não tem trazido problemas que 

impeçam a constituição subjetiva na linguagem (JERUSALINSKY, 2008). A relação do 

sujeito com a língua materna é modificada conforme o movimento das matrizes 

identificatórias e provavelmente não é o mesmo após relação de contraposição e 

interdição pela língua estrangeira. A identificação na e pela língua alude à constituição 

do sujeito na e pela linguagem. 

 Segundo Derrida (2001), não há puramente língua materna, pois não há 

língua que se possa habitar, nem mesmo que seja natural ou própria. Na perspectiva do 

autor a relação do sujeito com a língua é sempre conflituosa na medida em que causa 

constante estranhamento, seja numa “língua materna” ou noutra “estrangeira”. O 

processo de “vir a ser falante” é doloroso e deixa marcas na linguagem. Conforme diz 

Teixeira (2005) o movimento constante de vir-a-ser é interminável e em função disso o 

sujeito vai se constituindo pelo que faz barreira à língua, no que pode resistir e no que 

sempre escapa. 
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3. Enunciação em contexto multilíngue 
 

 Para Benveniste, a linguagem não é mero instrumento de comunicação e 

isso torna a discussão muito mais ampla quando o autor desvela que “a linguagem está 

na natureza do homem, que não a fabricou” (BENVENISTE, 2005, p. 285), a linguagem 

define o homem, pois é condição e o meio para subjetividade.  

 Desta forma, acreditamos que o processo de aquisição da linguagem está 

intrinsecamente interligado ao processo de constituição do sujeito, pois de acordo com 

Benveniste, o homem não pode ser visto como isolado.  

 

Não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o 

vemos nunca inventando-a. Não atingimos jamais o homem 

reduzido a si mesmo e procurando conceber a existência do 

outro. É| é um homem falando que encontramos no mundo, um 

homem falando com outro homem. (BENVENISTE, 2005, 

p.285) 

 

Ou seja, o homem está na linguagem, se marca na língua, se faz sujeito na/pela 

língua. 

 Rêgo Barros (2011, p. 56), apoiando-se nos estudos de Benveniste, 

considera que “o sujeito se constitui pela linguagem, se impõe e se expõe ao fazer uso da 

língua por meio da fala ou ao fazer uso de outros sinais (gestos, expressões corporais, 

figuras...) e firma sua presença, habita a linguagem, tornando-se efeito dela”. Portanto, 

podemos afirmar que somente o sujeito torna real a linguagem. 

 As proposições benvenistianas nos fazem acreditar que não pode existir 

linguagem sem que haja um sujeito que se enuncie, em uma relação de interdependência 

no discurso entre o locutor
109

 que se apresenta como “eu” que se dirige a um alocutor, 

um “tu”.  

 Assim, nessa conjuntura de reciprocidade, nenhuma das pessoas se concebe 

sem o outro, apenas se complementam e se revezam na enunciação, pois “a razão da 

‘fala’ do sujeito não é que ele disponha de uma linguagem, mas de que esta responda por 

uma oscilação entre o engano e o não engano introduzido pela relação com o outro.” 

(JERUSALINSKY, p. 140, 2008) 

 A enunciação mereceu destaque nos estudos de Benveniste (2005; 2006) 

como um tema multifacetado, sendo possível, de acordo com Flores et. al (2009) 

perceber três sentidos para o tema: 1) realização vocal da língua; 2) conversão da língua 

em discurso; 3) realização individual da língua. Tomamos neste estudo que “a 

enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de 

utilização”. (BENVENISTE, 2006, p.82) 

 Acompanhamos através de Flores et al (2009, p.102) que a enunciação 

entendida por Benveniste  

 

como uso da língua, pressupõe um quadro enunciativo, que se 

configura por sujeitos – o par eu-tu -, ou seja, a noção de pessoa 

– e situação – o espaço e o tempo. Essa noção, descrita como ato 

de tomada da palavra, constitui-se em um processo de inserção 
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 Em Benveniste, a noção de locutor é fundamental para a formulação da noção de sujeito. Locutor é o 

indivíduo linguístico marcado na língua no instante em que toma a palavra. (FLORES et al., 2009) 
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dos sujeitos na língua, o qual envolve apropriação e atualização. 

  

 

 Mencionamos aqui o fenômeno da dêixis: indicadores que revelam a 

organizam das relações espaciais e temporais em torno do sujeito que enuncia, portanto 

aproximam o enunciado à enunciação, propiciando a instauração do ato de fala ao 

locutor (BASTARRICA, OLIVEIRA e SURREAUX, 2012). Embora os dêiticos tenham 

um lugar na língua, são categorias vazias e subjetivas, pois só adquirem regimento na e 

pela enunciação do “eu”. “(...) A linguagem de algum modo propõe formas “vazias” das 

quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as quais refere à sua “pessoa”, 

definindo-se ao mesmo tempo a si mesmo como eu e a um parceiro como tu.” 

(BENVENISTE, 2005, p.289) 

 O “eu” é o centro de referência da enunciação e presta-se à função de base 

da constituição do tempo e espaço no discurso, sendo a primeira pessoa responsável por 

situar e organizar o discurso espaço-temporalmente. Assim, os elementos dêiticos, ou 

seja, as categorias de pessoa – eu/tu, de espaço e de tempo – advérbios e locuções 

adverbiais, por exemplo, adquirem sentido baseados na relação intrínseca do contexto da 

fala no entorno do enunciador. 

 Flores et. al. (2009) afirma que a categoria de pessoa deve ser entendida 

como um par linguístico que só existe uma em detrimento da outra,  

 

(...) é indissociável porque não há como enunciar eu sem prever 

tu, (...) é reversível uma vez que tu pode tornar-se eu pela 

tomada de palavra; (...) único, entendendo-se unicidade como 

ausência de repetição e de pluralidade; é opositivo à não-pessoa-

ele. (idem, p. 186-187) 

 

 Esse caráter sistemático e organizado da linguagem faz com que os 

indicadores só se disseminem na eminência do discurso por processos variáveis de 

acordo com o idioma. 

 

Um enunciado pessoal finito se constitui, pois, sobre um plano: 

emprega a função denominativa da linguagem para as 

referências de objeto que esta estabelece como signos lexicais 

distintivos, e organiza essas referências de objeto com a ajuda de 

indicadores auto-referenciais correspondentes cada uma das 

classes formais que o idioma reconhece. (BENVENISTE, 2005, 

p. 282) 

 

  Dufour apud Teixeira (2012) resume que o sistema de pronomes é uma 

espécie de língua de acesso a outra língua. Para o filósofo os elementos “eu” e “tu” são 

como conchas vazias que se completam na enunciação, pois falar consiste em trocar a 

capacidade de utilizar o eu e de preencher conchas vazias, e mais do que isso, é colocar 

a relação da linguagem com o homem no axioma das discussões centrais. 

 Portanto, consideramos os ‘erros’ e produções insólitas presentes na 

linguagem da criança diagnosticada com Síndrome do X-Frágil investigada neste estudo 

como efeitos das operações da língua e nosso compromisso deve ser com a trajetória da 

constituição subjetiva a partir dos efeitos do funcionamento da língua.  
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 No episódio enunciativo a seguir, podemos perceber a ocorrência que nos 

levaria claramente taxar supostamente como ‘erro’, mascarando a real situação de 

enunciação do sujeito. 

 

EPISÓDIO ENUNCIATIVO 1: 

 

Contexto: Mãe e filho estavam preparando a mesa para servir o jantar. 

 Mãe João Cena enunciativa 

1 

2 

João, o papi ajudou você na tarefinha 

hoje?  

 A mãe acaricia os cabelos 

do filho. 

3 

4 

5 

 Ja, inha inha. 

(Sim, ‘inha’) 

João responde com voz 

aguda e melódica. 

6 Que bom! Terminou tudo?  A mãe o coloca no colo. 

7 

8 

 Ja. 

(Sim) 

João fez gesto com lábios, 

arqueando-os para baixo.  

 

 Percebemos na linha 3 que João se enuncia em dialeto Schwäbisch, que no 

caso citado acima também corresponde ao mesmo enunciado em alemão clássico. O 

intrigante é que a interlocutora (mãe) inicia o diálogo em português e João responde 

apenas parte em português (inha), muito embora tenha dito apenas o sufixo da palavra 

‘tarefinha’, essa palavra não existe nas demais línguas em que está inserido.  Uma 

análise pautada apenas no ‘erro’ e ‘acerto’ não perceberia facilmente que houve uma 

apropriação da língua portuguesa pelo locutor, pelo deslize inconsciente no eixo 

associativo resultando na contração (inha).  

 Nesse recorte percebemos, ainda, a ação recíproca em torno do “eu” e “tu”, 

marcando a posição enunciativa dos sujeitos que se enunciam: mãe e criança. Estamos 

diante dos indicadores dêiticos (pessoa, tempo e espaço) presentes no discurso materno 

que implicam nos dêiticos da criança que, segundo Benveniste (2005), não precisam 

estar marcados no enunciado para se fazerem presentes. 

 

(...) Não consideramos as formas específicas dessa categoria nas 

línguas dadas, e pouco importa que essas formas devam figurar 

explicitamente no discurso ou possam aí permanecer implícitas. 

Essa referência constante e necessária à instância de discurso 

constitui o traço que une a eu/tu uma série de “indicadores” que 

pertencem, pela sua forma e pelas aptidões combinatórias, a 

classes diferentes – uns pronomes, outros advérbios, outros 

ainda locuções adverbiais. (BENVENISTE, 2005, p. 279) 

  

 O discurso ‘Ja, inha inha’ da criança caracteriza a enunciação discutida por 

Benveniste e está ligado ao discurso de outrem: ‘João, o papi ajudou você na tarefinha 

hoje?’. Portanto, "cada enunciação é um ato que serve ao propósito direto de unir o 

ouvinte ao locutor por algum laço de sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez mais, 
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a linguagem, nesta função, manifesta-se-nos, não como um instrumento de reflexão mas 

como um modo de ação". (BENVENISTE, 2006, p. 90).  

 Para Lier De-Vitto (2005) as composições paralelísticas e repetições 

remetem, por definição, a um sistema de “correspondências” de construções sintáticas, 

combinações sonoras e de esquemas prosódicos, que são transformados em significantes 

em “eco”, abrindo espaço para o equívoco, deixando mover o corpo da fala na voz da 

criança e que dizem respeito à instância subjetiva da mesma. Nesse alinhavo móvel de 

repetições, paralelismo, evasões e deslizamentos montam e desmontam enunciados e 

revelam que a criança, portanto, é falada pela língua, ou melhor, na substância material 

da fala é impregnada de carga subjetiva, como diz Lier De-vitto (2005) aquilo que a 

ciência persegue (a forma correta) se realiza sob o custo da manutenção da dicotomia 

entre língua/fala.  

 Acreditamos que a ecolalia não é mero acontecimento na fala do sujeito, 

mas representa marcas da inscrição do mesmo na/pela linguagem, para isso, basta 

percebermos as variações de entonação e volume vocal, pausas, hesitações e alteração 

do ritmo respiratório dessas produções (LIER-DE VITTO & FONSECA, 2001). 

Concordamos também com Rêgo Barros (2011, p. 90) quando diz que a “ecolalia é uma 

maneira peculiar de um sujeito usar a língua e se enunciar”. 

 Haja vista a amplitude das áreas afetadas pelo acometimento da SXF e suas 

repercussões importantes no desenvolvimento global da criança, concordamos com a 

afirmativa de Lier-DeVitto & Fonseca (idem) segundo a qual devemos afastar nosso 

olhar da causalidade da síndrome e focar no compromisso com a fala do sujeito, afinal 

antes do diagnóstico que confirma a SXF ou de uma ontogênese patológica há um 

sujeito que se constitui no domínio do verbal e que mantém relações únicas com seus 

familiares.  

 Trazemos à discussão o episódio a seguir onde percebemos que a criança se 

inscreve na/pela língua, mesmo tendo dificuldade na construção do enunciado. A 

enunciação ocorre porque “o locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia 

sua posição de locutor por meio de índices específicos, de um lado, e por meio de 

procedimentos acessórios, de outro” (BENVENISTE, p.84, 2006). Assim, os índices 

específicos correspondem aos indicadores de subjetividade e os procedimentos 

acessórios, são esses construídos a cada enunciação conforme situações específicas. 

Portanto, o aparelho formal da enunciação é todo o conjunto de elementos disponíveis 

na língua a serviço do locutor para dizer algo sobre o alocutário.  

 Podemos perceber que João se identifica na/pela língua dos avós e enuncia-

se como sujeito.  

 

EPISÓDIO ENUNCIATIVO 2: 

 

Contexto: Mãe, avó e filho estavam na fazenda dos avós quando era servida a 

sobremesa. 
 Avó alemã João Cena enunciativa 
1 
2 
3 
4 

Willsch nen Nachtisch? 
(Quer sobremesa?) 

 Avó adotiva de João preparou 
uma sobremesa e perguntou ao 
neto se ele gostaria de comer um 
pouco da sobremesa que preparou. 

5 
6 
7 
8 

 Bappsüß 
gern?! 
(Muito 
doce, né?!) 

João colocou a colher cheia na 
boca, falou em alto volume a 
expressão idiomática que existe 
apenas no dialeto Schwäbisch. 

9 Genau!  A avó e a mãe sorriram. 
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(Verdade!) 

 

  Nesse momento percebemos que o enunciado de João foi autêntico, não 

sendo apenas repetição de discursos. Ele se apropriou da língua e a colocou em 

funcionamento, ou seja, o “eu” (João) em oposição ao “tu” (avó adotiva) se apropriou da 

língua e se enunciou.  

 De forma inconscientemente, a criança defronta-se com a ordem própria da 

língua e a alteridade em relação ao indivíduo, ela parece perceber que seus enunciados 

não pertencem somente a ela e que esse sistema é dotado de regras. Benveniste (2006, p. 

20) afirma que “a criança nasce em uma comunidade linguística, ela aprende sua língua, 

processo que parece instintivo, tão natural quanto o crescimento físico dos seres ou dos 

vegetais, mas o que ela aprende, na verdade, não é o exercício de uma faculdade 

“natural”, é o mundo do homem”. Tal afirmação nos permite concluir que João se 

apropria da língua por resultado de diversas conquistas e próprio lidar com a língua 

 No recorte enunciativo citado, podemos perceber que a criança já se 

inscreve na/pela língua, mesmo que seu enunciado não esteja nas normas esperadas pelo 

outro, mas é compreendido e reforçado pela avó no dialeto Schwäbisch, sendo tal 

acontecimento divergente ao que afirma a literatura quanto à inteligibilidade da fala da 

criança com SXF. 

 As formas da língua assumidas pelo sujeito passam a constituir o discurso e 

a relação que o interlocutor tem com o outro mostram que os atos reinserem os 

interlocutores em novos tempos e circunstâncias, e evidenciam o funcionamento 

subjetivo, intersubjetivo e referencial da linguagem (SILVA, 2009). A unidade 

constitutiva foi estabelecida pela relação eu-tu por meio da qual houve o preenchimento 

do lugar enunciativo pelo menino. 

 Assim, chama-nos atenção ao fato de que podemos discordar da maioria dos 

compêndios médicos, focados na doença, que dissertam a respeito do quadro geral da 

SXF afirmando categoricamente que a linguagem da maioria dessas crianças é marcada 

pelo erro, desvio fonético, fonológico, ecolalia, hesitações e pausas inapropriadas.  

 Baseado nos estudos de Silva (2009), afirmamos que o que vimos foi uma 

situação de enunciação constituída pela relação de interlocução do sujeito (João) com 

outro (avó adotiva). Esse enunciado foi um ato novo (não repetido), as formas e funções 

da língua foram utilizadas. A instância foi marcada pelo enunciado do locutor que 

acabou por convocar o interlocutor a se inscrever no ato enunciativo. 

 A tentativa de restaurar a homogeneidade ameaçada ou de normalizar o que 

se desviou é um caminho natural e aparentemente menos complexo do que a busca da 

fidelidade ao compromisso com a singularidade da fala da criança.  

 

4. Considerações finais 

 

 Procuramos discutir nos nossos estudos o processo de constituição da 

linguagem no universo multiligue de uma criança com Síndrome do X Frágil. Nossas 

discussões trilharam o caminho de encontro entre questões enunciativas aliadas aos 

casos de patologias da linguagem, num contexto entre-línguas. Os recortes enunciativos 

indicam que criança com SXF, como qualquer outra, se enuncia como sujeito a partir da 

relação intersubjetiva com o outro. 

 Acreditamos ter encontrado uma nova perspectiva da fala sintomática de 

uma criança com SXF, tomando os desvios de linguagem é uma forma possível de 

enunciação. Em cada momento em que a criança fala há, inevitavelmente, exposição da 
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apropriação do sistema linguístico a seu modo. Apesar de Benveniste (2005; 2006) não 

mencionar a fala em seu curso desviante, percebemos as marcas do sujeito com SXF no 

processo de enunciação em contexto multilíngue.  

 Percebemos que, ao contrário aos compêndios médicos que afirmam a 

linguagem na SXF ser caracterizada por um discurso de impossibilidades e inabilidades 

em que os sintomas linguísticos se aproximariam do autismo e afastariam a criança do 

outro e do mundo, a criança deste estudo se constitui na linguagem de maneira singular 

e se inscreve na/pela língua alemã clássica, na língua portuguesa e no dialeto 

Schwäbisch. 

 Em cada momento em que a criança fala há, inevitavelmente, exposição da 

apropriação do sistema linguístico a seu modo. Lembremos que, segundo Benveniste 

(2005), a enunciação é colocar a língua em funcionamento por um ato individual de 

utilização, logo, a criança se enuncia na linguagem, pois mesmo de forma fragmentada 

coloca as línguas ou o dialeto em funcionamento de modo particular. 

 São através de fatos, das vivências, dos vocábulos guardados na memória, 

que provocam efeitos e constituem identidade. É no momento de ternura, do aconchego, 

do carinho, advindos de dentro de casa com aqueles que o “aceitaram”, da intimidade 

familiar que o dialeto Schwäbisch ganha força. Diante disso concordamos com Silva 

(2012, p. 35) “dizer que a linguagem é afetada pelo desejo dos pais significa dizer que a 

língua materna é um recorte carregado de carga afetiva”. O autor afirma que é possível 

reiterar que a criança é falada antes do nascimento e desde então, seu corpo é tocado 

pelos fonemas, palavras dos outros e que, por sua vez, permanecem no pensamento.  

 No ambiente entre-línguas, a enunciação desse sujeito com X-frágil passa 

por um ato de identificação na/pela língua. Quanto ao alemão clássico (Hochdeutsch), 

não percebemos atos enunciativos do sujeito em questão, no entanto houve compreensão 

dos enunciados por parte da criança com falantes da língua oficial da Alemanha 

(professora, fisioterapeuta, fonoaudióloga etc). Isso provavelmente se deu pelo fato da 

artificialidade e automatismo que torna a língua oficial da Alemanha não-familiar.  

  Mesmo ocorrendo incômodo, estranheza, enunciar-se na/pela língua 

portuguesa carrega em seu bojo histórias daquilo que gostaria de esquecer, mas teima 

em voltar. Esse retorno à língua portuguesa reafirma a ligação com a língua e a 

impossibilidade de substituí-la. Arriscamos a pensar o estranho como familiar, que 

retorna e emerge pelos furos da língua e do sujeito (estruturas marcadas pela falta). 

Sujeito esse, que se viu obrigado a sufocar sua língua familiar e foi colocado diante de 

uma língua com poucos traços de parentescos com o português.  

 Defender que a identificação da língua é colocada em funcionamento passa 

por uma relação intersubjetiva com os avós, logo concluímos que a língua materna não é 

da mãe, não é a pátria, mas aquela com que criança toma como berço
110

, cria laços. Pois 

a língua portuguesa, supostamente materna, tornou-se uma língua estranha, cheia de 

caminhos equivocados, que dificulta o sujeito enunciar-se por ela. 

   Diante do dissertado podemos concluir que não há lugar tranquilo na 

enunciação, ela é caracterizada como evento único e irrepetível. Logo, na enunciação, há 

uma efemeridade e uma irrepetibilidade que parece desconcertante, pois cria para os 

enunciadores uma instabilidade irredutível.  

 O sujeito entre-línguas se deflagra, sem moradia, eternamente exilado do 

território que não era o mesmo habitado pela língua. Por vezes a língua materna parece 

ser uma língua estranha e por outras o sujeito passa a ser um estrangeiro na própria 
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língua. Portanto, a vivência de ser/estar entre línguas nas quais João está inscrito coloca-

o, inevitavelmente, em situação constante de confusão de línguas, controle do falar 

correto, de conflito de resistência ou de aceitação da língua do outro. Se, por um lado, a 

SXF parecia ser um agravante à inscrição do sujeito na língua estrangeira, por outro, o 

aconchego familiar, a ternura, o carinho dos avós adotivos, provocaram efeitos e 

contribuíram na constituição do sujeito e identidade da criança no dialeto Schwäbisch 

por onde predominantemente se enuncia e é enunciado. 

 Por fim, acreditamos ter contribuído com os estudos relacionados à 

aquisição da linguagem sob o viés enunciativo face ao desvio de linguagem 

característica da SXF pouco pesquisados no Brasil. A pesquisa abre espaço para 

discussão daquilo que Benveniste chama de “formas complexas do discurso”. É preciso 

dar ouvidos à fala desviante de sujeitos não ideais e buscar encontrar nela algo do 

sujeito, do outro e da linguagem.  

 Sugerimos continuação dos estudos da área tendo em vista a escassez de 

obras. Indicamos também a leitura dos trabalhos de Ferreira Júnior (2014), Rêgo Barros 

(2011) e Silva (2009) como norteadores para o entendimento das patologias de 

linguagem no contexto da enunciação, uma vez que os autores destacam a singularidade 

do sujeito transcendendo as questões que constam nos prontuários médicos.  
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A CONSTRUÇÃO DA INTERAÇÃO TEXTUAL DE JORNAIS DO FINAL DO 

SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX E OS RECURSOS DA ORALIDADE 

 

Luciane Braz Perez MINCOFF 
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RESUMO: Este trabalho apresenta parte de resultados de uma pesquisa maior em que 

verificamos em textos de dois jornais, do final do século XIX e início do século XX, 

quais as marcas da oralidade que se encontram presentes nas reportagens, uma vez que, 

os autores dos textos eram intelectuais, mas sabiam da importância e da necessidade de 

escreverem textos acessíveis para os interlocutores de destino – trabalhadores da classe 

operária. Assim, encontramos nesses jornais paráfrases, parênteses e reformulações e 

discutimos o efeito desses recursos no estabelecimento de interação entre texto, leitor e 

escritor. Nesta oportunidade, destacamos a parte da pesquisa em que verificamos, por 

meio de diferentes recursos e ambientes de circulação de linguagem, marcas que 

caracterizassem a sociedade brasileira e os sujeitos nela inseridos no período de 1890 

até 1930. Nossa opção foi verificar em jornais anarquistas desse período essas marcas. 

Junto a esses resultados, apresentamos questões teóricas acerca de cada um desses 

recursos estudados no desenvolvimento da pesquisa completa, assim como a análise de 

ocorrências de um desses recursos: os parênteses ou inserções parentéticas. 

PALAVRAS-CHAVE: Interação. Recursos da oralidade. Textos de jornais anarquistas. 

 

1.Introdução 

 

O presente trabalho corresponde a uma parte de trabalhos desenvolvidos por 

meio das pesquisas realizadas junto ao Projeto Nação, Ciência e Raça no Brasil – 1890 

a 1930. As pesquisas iniciais foram desenvolvidas no ano de 2008 e 2009, sob a 

coordenação da Professora Doutora Mariângela Peccioli Galli Joanilho, do 

Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina. 

Buscamos verificar, por meio de diferentes recursos e ambientes de circulação de 

linguagem, marcas que caracterizassem a sociedade brasileira e os sujeitos nela 

inseridos no período de 1890 até 1930. Nossa opção foi verificar em jornais anarquistas 

desse período essas marcas. Neste artigo, apresentamos questões teóricas acerca de cada 

um desses recursos estudados no desenvolvimento das pesquisa do referido projeto, mas 

apresentaremos a análise de ocorrências de um desses recursos: os parênteses ou 

inserções parentéticas. 

Ao fazermos o levantamento dos jornais e realizarmos as leituras, 

percebemos que os jornais, especialmente os anarquistas A Plebe e A Voz do 

Trabalhador, apresentavam vários recursos característicos da oralidade em suas 
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páginas. Os parênteses, as paráfrases, as reformulações foram mecanismos encontrados 

em diferentes jornais impressos. Dessa forma, decidimos verificar os motivos que 

levaram os escritores desses veículos de comunicação a utilizarem recursos da língua 

falada em seus textos escritos.  

Apresentamos a seguir, uma explanação teórica acerca de teorias (da 

oralidade e escrita) que fundamentaram nossa pesquisa, alguns exemplos de ocorrências 

de marcas da oralidade que foram analisados no texto escrito e nossas considerações 

finais a respeito do assunto. 

 

2.A modalidade escrita e as marcas da oralidade no jornal anarquista 

 

 A escrita, há algum tempo, tem sido foco de interesse para alguns trabalhos. 

Com o desenvolvimento da Lingüística e, a partir da difusão da abordagem saussuriana, 

o objeto da Lingüística deveria ser o sistema lingüístico, que abrange a língua e a 

escrita. O sujeito falante e sua subjetividade eram excluídos desses estudos, pois a 

análise era baseada nas estruturas da própria escrita. 

 Até bem pouco tempo, a escrita representava para muitos estudiosos somente 

uma transcrição da fala. Apenas recentemente a oralidade e a escrita começaram a ser 

estudadas como duas modalidades de uso da linguagem com características próprias e 

como pertinentes aos estudos da linguagem. 

 Para Castilho (1998), a linguagem humana acontece essencialmente através do 

diálogo independente da modalidade, à qual recorremos. Dessa forma, o jornal 

anarquista, embora seja impresso e carregue consigo as especificidades e exigências da 

normatividade, características da modalidade escrita da língua, tem uma preocupação 

especial. O jornal anarquista tem um público diferenciado – os trabalhadores, a classe 

operária e, precisa, portanto, ter uma linguagem muito acessível para atingir seus 

objetivos, pensando que grande parte de seus interlocutores possui baixo grau de 

instrução formalizada. 

 Nas matérias publicadas nesses jornais, os ideais políticos anarquistas eram 

evidenciados por meio de uma linguagem engrandecedora, motivadora, que tentava 

mostrar tudo o que era interessante e facilitador para a difusão dos ideais que tinham em 

sua proposta político-social. Assim, segundo Ferreira (1978), em época de crises, as 

sedes sindicais funcionavam como postos avançados de organização da luta operária e o 

jornal funcionava como difusor das palavras de ordem que deveriam ser acatadas. A 

linguagem utilizada correspondia a modos de persuasão e organização de situações 

sociais. Por isso, Ferreira (1978)  afirma que a missão do jornal ultrapassa os limites da 

difusão de idéias e da possibilidade de educação política e atua como um organizador 

social, nesse caso, em favor das classes operárias. 
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Vale dizermos ainda que os jornais anarquistas apresentavam suas matérias por 

meio de um linguagem sensacionalista e tinham como intuito fazer com que seu 

público-alvo conhecesse seus direitos, cumprisse seus deveres e soubesse dizer “não” às 

imposições características de uma cultura de poder, violência e dominação. Os 

escritores dessas matérias eram intelectuais conhecedores e dominadores dos padrões 

normativos da escrita, mas por escreverem em um veículo de mensagens lingüísticas 

destinadas às massas, apresentavam suas matérias por meio de uma linguagem mais 

eficiente, capaz de estabelecer melhor a comunicação e, consequentemente, a interação 

entre interesses do escritor, interesses do leitor e o texto. Para tal, utilizavam recursos 

próprios da modalidade oral da língua, entre os quais destacamos aqui as paráfrases, os 

parênteses e as reformulações.  É possível fortalecermos a importância do uso desses 

recursos com as contribuições de Fávero, Andrade e Aquino (1999), quando afirmam  

que,  para formular um texto é necessário que se efetivem atividades que cooperem com 

a estruturação e organização dos enunciados textuais, além de efetivar o empenho e o 

esforço que o locutor tem de fazer para produzir os enunciados por meio de mecanismos 

que contribuam com a compreensão do texto como uma forma de manifestação 

lingüística, além, e, principalmente, como forma de ação e interação.  

Podemos, ainda, reforçar a importância da utilização dos recursos da oralidade 

em textos escritos em jornais, principalmente porque tal uso se justifica em virtude da 

necessidade de facilitar a compreensão do leitor a respeito daquilo que a mensagem 

textual apresenta como tópico de discussão, ou seja, o produtor do texto, ao escrever 

não pensa apenas no conteúdo que está discutindo, mas em virtude da necessidade de 

interação pensa no seu interlocutor e procura facilitar, ao máximo, a compreensão 

daquele que vai ler o texto que ele está escrevendo. Koch e Elias (2009) falam da 

necessidade de coprodução do texto escrito para que a efetivação da comunicação possa 

ocorrer, ou seja, para que a interação possa ser efetivada é necessário que se pense em 

quem vai receber o texto. As autoras afirmam que no processo de produção do texto 

escrito, a coprodução é resumida ao fato de se considerar a pessoa que vai receber o 

texto, o interlocutor. Como não há proximidade entre locutor e interlocutor do texto, é 

necessário que se estabeleça uma dialogicidade “virtual”, ou seja, é preciso que uma 

situação de dialogicidade seja constiuída numa relação idealizada, por meio da qual se 

considere as possíveis perspectivas do leitor. Assim, os mecanismos ou recursos da 

oralidade podem cooperar com a efetivação dessa relação de dialogicidade que favorece 

o estabelecimento da interação entre os indivíduos que participam do processo de 

interação por meio dos textos. 

Vejamos, então, a que se refere cada um desses mecanismos ou recursos da 

oralidade. 

Castilho (1998) diz que a paráfrase é um mecanismo de auxílio para o falante. 

Quando ele utiliza termos ou enunciados que não satisfazem a intenção daquilo que ele 

pretendia dizer, o falante pode recorrer a ela, modificando a forma da sua fala, mas 

preservando o conteúdo. No estudo da conversação, a paráfrase “procede à correção”, 

segundo Castilho (1998: 44), pois não podemos falar em correção sem considerarmos a 
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paráfrase nada tem a ver com ela, afinal, segundo o autor, as duas buscam  juntas o 

reajuste da mensagem. 

Já, de acordo com Fávero, Andrade e Aquino (1999), a paráfrase é uma 

reformulação de um enunciado anterior, mas entre eles há uma “relação de equivalência 

semântica”.  

Analisando os tipos de paráfrases existentes, segundo Fávero, Andrade e Aquino 

(1999), podemos dizer que a paráfrase possui muitas funções na conversação. Entre 

elas, podemos citar a coesão do texto discursivo, pois existe entre o enunciado anterior e 

o atual uma articulação das informações. Mas, segundo as autoras, a função mais  

importante da paráfrase é a de “garantir a intercompreensão” (ap. cit.:59).  

Segundo Wenzel (1985), podemos dividir as paráfrases reconstrutivas da 

seguinte forma: 

- Paráfrase completa: é aquela em que todo o enunciado original é parafraseado 

com outras palavras, ampliando as oportunidades de compreensão das pessoas que estão 

ouvindo, levando, assim, em consideração, que  todas as pessoas que ouvem um 

discurso não conhecem o mesmo vocabulário. 

- Paráfrase sintetizadora: como o próprio nome já diz, é aquela que retoma o 

enunciado anterior  de forma sintética, resumida, podendo, assim, garantir ao falante, 

que seu discurso foi entendido. 

- Paráfrase concretizadora: é aquela que acontece quando, no enunciado original, 

foi utilizado um termo muito vago que necessita de uma explicação mais detalhada. A 

paráfrase, então, caracteriza, de forma objetiva e específica, o primeiro enunciado e 

propociona, ao ouvinte, uma maior chance de entendimento. 

- Paráfrase desconcretizadora: este tipo de paráfrase acontece quando, no 

enunciado matriz, as idéias estão bem detalhadas, então, a paráfrase é elaborada com 

elementos mais genéricos, menos objetivos. 

- Paráfrase expansiva: é aquela que aumenta, amplia as informações do 

enunciado matriz, proporcionando maiores oportunidades de compreensão. 

- Paráfrase redutora: é aquela paráfrase, na qual encontramos alguns termos 

elípticos em relação ao segmento anterior. 

Com relação aos parênteses, podemos defini-los, segundo Betten (1988), como 

uma frase ou como o acréscimo de uma ou mais palavras, que não pertencem à 

seqüência discursiva que está sendo formulada, mas que, em geral, servem para 

esclarecer, comentar ou exemplificar o contexto no qual estão inseridas. De acordo com 

Jubran (1996:71), “os parênteses têm sido definidos como frases independentes, que 

interrompem a relação sintática onde estão inseridas e com a qual não apresentam 

conexão formal nitidamente estabelecida”. 
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Independente da modalidade à qual pertençam, os parênteses apresentam uma gradação 

no desvio que as inserções manifestam para com o tópico discursivo em andamento. 

Sendo assim, Jubran (1999) postula que  

... os parênteses operam desvios momentâneos do quadro de 

relevância tópica de um segmento textual. Tais desvios são 

assinalados por marcas formais típicas de elemento inserido, que 

permitem precisar a sua identificação e delimitação. 

Os desvios parentéticos do tópico discursivo em proeminência 

em determinado segmento do texto falado manifestam-se em 

graus variáveis, desde um afastamento tópico mais tênue até um 

mais pronunciado. (JUBRAN, 1999, p. 132) 

 Temos, portanto, diferentes graus de parentetização, graus que apresentam-se 

mais tênues e outros mais marcados. De acordo com tal gradação, temos dois tipos de 

parênteses: os mais desviantes e os menos desviantes. 

 Os parênteses mais desviantes são aqueles que procuram assegurar as condições 

enunciativas mínimas necessárias para que se mantenha o vínculo com o próprio 

conteúdo do texto. Por outro lado, temos os parênteses menos desviantes, que são 

aqueles que se aproximam do conteúdo dos enunciados de relevância tópica, fazendo 

esclarecimentos ou dando explicações, exemplos, esclarecimentos, sem deixar que 

deixar de lado a apresentação de demandas pragmáticas para sua ocorrência. 

 Por meio dessa gradação, que vai desde uma maior proximidade com o 

conteúdo, até uma maior aproximação com a situação enunciativa que constitui o texto, 

Jubran (1999, p. 133) estabelece uma tipologia para as inserções parentéticas ou para os 

parênteses que se classifica de acordo com os fatores ou elementos discursivos 

envolvidos na perspectiva textual-interativa: (A) a construção ou elaboração tópica do 

texto; (B) o locutor; (C) o interlocutor e (D) o ato comunicativo.  

Parênteses com foco na construção ou elaboração tópica: 

 Parênteses vinculados ao conteúdo tópico 

-  As exemplificações. 

-  As justificativas. 

-  As analogias. 

-  As correções. 

-  Os retoques. 

-  A reiteração ou desdobramento de informações tópicas. 

-  As ressalvas.  
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 Parênteses vinculados à formulação lingüística do tópico. 

-  Metalinguagem. 

 Parênteses vinculados com a construção textual. 

-  Introdução, desenvolvimento e conclusão: para introduzir, para concluir,  a 

título de introdução ou de conclusão, finalizando. 

-  Resumo: em síntese, resumindo, em resumo. 

- Ênfase: insisto, sublinho, destaco, como eu já disse, então como eu ia 

explicando, antes que eu esqueça. 

-  E outros. 

Parênteses com foco no locutor: 

- Manifestação de interesse ou de desinteresse pelo assunto (grau de 

envolvimento e de afinidade do locutor com o tema). 

- Desconhecimento do assunto proposto pelo interlocutor. 

- Manifestações atitudinais do locutor em relação ao assunto. 

- Indicação da fonte enunciadora do discurso ou indicação de outras fontes 

formuladoras do discurso. 

Parênteses com foco no interlocutor: 

- Estabelecer a inteligibilidade do texto. 

- Evocar conhecimento partilhado. 

- Testar a compreensão do interlocutor. 

- Instaurar conivência com o interlocutor. 

- Chamar a atenção do interlocutor para um elemento tópico. 

- Atribuir qualificações ao interlocutor para a abordagem de um tópico. 

Parênteses com foco no ato comunicativo em si: 

- Quebra de condições enunciativas. 

- Estabelecimento da modalidade do ato comunicativo. 

- Estabelecimento de condições para a realização ou prosseguimento do ato 

comunicativo. 

- Negociação de turnos. 
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Ao nos referirmos à reformulação, tratamos das modificações em geral que 

acontecem na produção da fala e que podem ter apagamento de algum termo ou não. 

Diante desses conceitos, é possível percebermos algumas diferenças entre a fala 

e a escrita, que a partir do próximo item serão explicitadas. 

 

3. A fala e a escrita 

 

 Na relação entre oralidade e escrita, alguns autores, como Marcuschi 

(1986;1987) e Koch (1987), trabalham com a hipótese de que há um continuum entre as 

duas modalidades lingüísticas. Outros acreditam que as modalidades são 

complementares e estariam vinculadas a uma norma superior, de onde derivariam 

situações em que uma modalidade é mais adequada que a outra. Devemos ter claro que 

tanto a fala quanto a escrita são modalidades que pertencem a uma mesma língua, em 

nosso caso, são modalidades diferentes que possuem a mesma estrutura, pois os 

elementos léxicos e gramaticais são os mesmos para as duas formas de manifestação da 

língua e ambas pertencem à língua portuguesa. Mas, não podemos dizer que elas sejam 

iguais, pois a forma de realização de uma e de outra é diferente, conforme Fávero, 

Andrade e Aquino (1999). Essa diferenciação pode ser notada na maneira como cada 

uma é adquirida; de que que maneira acontece a produção, a transmissão e a recepção; e 

também através dos meios em que são organizadas. Seguindo esse conceito, podemos 

admitir, segundo Fávero, Andrade e Aquino, que a escrita é um processo mecânico e 

que, para podermos concretizá-lo, necessitamos de um objeto físico além das 

competências motoras e também cognitivas. Dessa forma, consideramos a escrita como 

um “processo artificial”, e a fala como um “processo natural”, uma vez que, para 

executá-la, precisamos de habilidades cognitivas e dos órgãos da fala. 

 Segundo as autoras, podemos ver a fala como um “status primário” do 

desenvolvimento humano, afinal, aprendemos a falar antes  de aprendermos a escrever e 

a ler e, ainda, todas os seres humanos, com exceção daqueles que possuem algum tipo 

de problema patológico, apendem a falar, mas muitos não aprender a ler, nem a 

escrever. Se analisarmos, historicamente, ou com relação ao desenvolvimento humano, 

a fala é evidentemente primária. Podemos considerar a escrita como uma derivação da 

fala, pois, segundo Fávero, Andrade e Aquino (1999), podemos ver a escrita como a 

representação simbólica e visível da fala. 

 Alguns parâmetros para pensarmos na relação entre fala e escrita são as suas 

diferenças físicas, situacionais e funcionais, que determinam a natureza estrutural das 

duas modalidades. 

 No que diz respeito ao aspecto físico, a fala acontece por meio de representação 

sonora ao longo de um período de tempo e é percebida pelo ouvido. A fala é realizada 

de forma descontínua, aos jatos e, além disso, está presa a um determinado momento. O 
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interlocutor precisa acompanhar o ritmo do falante e nem sempre o consegue 

completamente. 

 A fala exibe alta redundância, pois possui pouco tempo para seu planejamento, 

segundo  Koch (1987),  e é, geralmente, espontânea, sendo reestruturada no momento 

de sua emissão. 

 Já a escrita é representada por marcas em um espaço. É uma atividade percebida 

pela visão, possui, ainda, maior durabilidade e exige maior precisão que a fala, pois há a 

necessidade de que as indicações para a boa compreensão do texto baseiem-se 

unicamente na expressão escrita. Assim, o interlocutor é relativamente livre para 

desenvolver o processo de leitura/escrita com a rapidez que deseja. A escrita possui 

baixa redundância, chegando ao leitor como um objeto acabado, de acordo com 

Matencio (1994 ). 

Podemos considerar a fala, do ponto de vista funcional, como uma construção 

conjunta. Bakhtin (1997:109) diz que a fala não pode ser considerada como um a 

produção individual. Segundo o autor, ela é de “natureza social”. Já a escrita pode ser 

considerada como uma atividade solitária, e tem maior tempo para ser elaborada. 

 Quanto ao aspecto funcional, utilizamos mais a fala em contatos sociais que a 

escrita. Esta última é utilizada no “trabalho intelectual”, uma vez que serve como 

registro e armazenamento de informações. 

 Como a escrita tem característica durável, pode ser usada como documentação, 

podendo ser entendida como mais conservadora que a fala, que é uma modalidade 

momentânea. Essa durabilidade da escrita faz com que ela possa ligar-se ao poder 

econômico das sociedades, já que se pode, através dela, estocar informações. 

Os estudiosos procuram descrever os diferentes tipos ou modalidades da 

linguagem como fatores que têm representatividade na comunicação e não como algo 

que representa, integralmente, a realidade de diferentes culturas, determinando se esta 

diferença pode interferir no desenvolvimento dos vários estilos cognitivos e da 

aquisição de novos conhecimentos ou não. Este pensamento é feito com base no que 

Kleiman (1995) diz a respeito disso. Ela mostra que nem sempre a escrita é elaborada 

com extrema formalidade e planejamento, do mesmo modo que a fala não é sempre 

informal e sem planejamento. Chegamos, aqui, a uma outra visão do que é a fala e a 

escrita e qual é a influência ou interferência de uma sobre a outra. E que uma das 

diferenças fundamentais entre a fala e a escrita está relacionada às estratégias utilizadas 

para efetuarmos o planejamento de cada uma delas. 

Segundo Kleiman (1995), independente da modalidade comunicativa, a 

linguagem é capaz de incorporar a fala de outras pessoas a um diálogo, além daquela do 

enunciador, fazendo com que o enunciado seja algo significativo dentro do discurso 

para aqueles que participam da conversação.     
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Além disso e, pensando em questões próprias da linguagem do jornal, 

destacamos aqui as postulações de Bakhtin (1997) quando diz que a língua, quando 

manifestada pelos locutores através da enunciação oral dentro de um certo contexto, 

tenta exprimir conceitos relacionados aos interesses desse contexto, assim, podemos 

dizer que há, na enunciação, uma ideologia que pretende se expandir. Na verdade, tudo 

o que ouvimos está carregado de paradoxo ideológico entre mentiras e verdades, coisas 

boas e ruins. Por isso ouvimos e reagimos às palavras que condizem com a nossa 

ideologia e que podem ser relacionadas com a nossa vida. Assim, entendemos que o 

mesmo ocorre quando, na linguagem apresentada nos jornais, encontramos marcas da 

oralidade. 

 Quando fazemos uso de recursos da fala, quer seja em ambientes de 

comunicação oral ou escrito, segundo Kleiman (1995), adentramos num mundo 

dominado pela situação e pela operação, ou seja, usamos a linguagem de maneira 

contextualizada, de acordo com o que se passa ao nosso redor, de acordo com o instante, 

com as necessidades do momento e com os objetivos do texto.  

 

Os recursos da oralidade encontrados no texto escrito possuem funções 

específicas que podem ser apresentadas segundo Barros e Mello (1988: 30), que as 

organizam em três blocos: 

  funções cognitivo-informativas: têm  por objetivo fazer com que o 

interlocutor compreenda bem  as informações objetivas apresentadas pelo locutor; esta é 

a função da produção da fala ou do texto escrito; 

 funções pragmáticas ou enunciativas: têm por objetivo fazer com que o 

interlocutor compreenda o locutor, não apenas no que diz respeito às palavras 

pronunciadas ou escritas, mas também que possa compreender suas opiniões, 

sentimentos e  qual o papel social que este desempenha; esta função pode ser 

considerada a responsável pelo esforço que o falante ou escritor faz para ser 

compreendido pelo ouvinte ou pelo leitor; 

   funções interacionais: têm por objetivo fazer com que o ouvinte ou o leitor  

reconheça as intenções do falante ou do escritor, com respeito às relações 

intersubjetivas e aos envolvimentos emocionais; temos, portanto, a função de interação 

entre os participantes da comunicação de textos de ambas as modalidades: oral e escrita.  

 Elencadas essas considerações teóricas, apresentamos, a seguir exemplos de 

algumas ocorrências de uso do recurso da oralidade que selecionamos nos textos 

escritos nos jornais A Plebe e A Voz do Trabalhador.. 
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4.Exemplos e análise de ocorrências  

  

Antes de apresentarmos, aqui , os exemplos que selecionamos, esclarecemos que 

a maioria das ocorrências encontradas correspondem  ao processo de inserção 

parentética que tem como foco a elaboração ou construção do tópico em discussão. 

Esclarecemos, ainda que, foram levantadas cerca de 50 ocorrências de inserção 

parentética em ambos os jornais pesquisados e, neste trabalho apresentamos apenas 

algumas ocorrências a título de exemplificação da utilização desses recursos da 

oralidade no texto escrito. Assim, apresentamos as ocorrências selecionadas: 

(1) 

O Estado tem uma longa historia toda de morte e de sangue. Todo os crimes que se 

teem commettido no mundo, (a) os massacres, as guerras, os prejurios, as fogueiras, as 

torturas, tudo tem sido justificado pelo interesse do Estado. O Estado tem uma longa 

historia, (b)toda ella é sangue.  

(Jornal A Plebe, nº 3, 23/06/1917) 

 
Nesta ocorrência temos o trecho (a) que corresponde a um parêntese com foco 

na elaboração tópica e é apresentado como forma de exemplificação, com o intuito de 

facilitar a compreensão dos interlocutores da mensagem escrita. Ainda  nesta ocorrência 

encontramos o trecho (b) que evidencia a subjetividade do produtor do texto, 

caracterizando a longa história do Estado como sofrida, sangrenta. 

 

(2) 

Pouca gente sabe – (a) e os que sabem são indivíduos sem cotação nenhuma, na maioria 

anarchistas extrangeiros - que esse sujeito representa no meio do proletariado o exemplo 

do que é uma sogra carranca, sujeita ás crises da menopausa, avarenta, sem educação, 

amiga de cachorros lazarentos... 

(Jornal A Plebe, nº 21, 01/10/1919) 

 Temos na ocorrência 2, no trecho (a), um exemplo de  parêntese com foco na 

elaboração tópica, constituído por meio de um esclarecimento, que facilita a 

compreensão do interlocutor acerca das pessoas que tem domínio de saber a respeito do 

assunto em evidência. 

 

(3) 
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Mas o descaso, (a) e isso é imperdoavel, é maior ainda nos arraes do pessoal ordeiro, 

entre os elementos com muita justiça chamados de conservadores, porque pretendem 

conservar o que roubaram, surripiaram, açambarcaram... 

(Jornal A Plebe, sem data) 

 Temos na ocorrência 3, no trecho (a), outro parêntese focalizado na elaboração 

tópica, que se apresenta como manifestação de valoração atribuída por quem escreve. 

Esse trecho cria no interlocutor uma antecipação de crítica por parte dele, enquanto 

leitor do texto, em outras palavras, o parêntese apresentado apresenta uma antecipação 

de crítica pensada por quem escreve, retirando do leitor esse “trabalho”. 

 

  (4) 

Esta linha de conducta, empregada pelos nossos camaradas inglezes, (a) cremos que 

pode ser aplicadas entre nós, pois que a nossa situação de operários assalariados é muito 

peior que a dos trabalhadores inglezes. 

(Jornal A Voz do Trabalhador, ano ll,  nº 17, p. 2, 30/08/1909) 

 Nesta ocorrência, temos no trecho (a) uma ocorrência de inserção parentética 

tendo como foco o locutor. O autor do texto se posiciona, se mostra e evidencia uma 

opinião como sendo dele. 

 

(5) 

Frio intenso, atrofiador e terrível, é esse que se nota nos arraiais operarios do Rio de 

Janeiro, (a) que por ser a Capital desse vastíssimo Brazil, - cidade com foros de 

civilizada – abrigando no seu seio todos os elementos, todas as doutrinas modernas, 

devia ser, como um sol de luz adamantina, ... 

(Jornal A Voz do Trabalhador,  nº 24, p. 4, 01/02/1913) 

No trecho (a) da ocorrência de número 5, temos outro exemplo de ocorrência de 

parêntese com foco na elaboração tópica, cujo intuito é esclarecer que cidade é o Rio de 

Janeiro e atribuir-lhe a importância merecida para a discussão e valorização do assunto 

em discussão. 
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5.Considerações Finais 

Ao chegarmos a esta etapa do trabalho e pensarmos em  tudo o que estudamos, 

vale dizer que, por considerarmos os conceitos das obras consultadas e que compõem a 

bibliografia, o estudo do corpus e a análise realizada, podemos dizer que a nossa língua 

é um campo muito vasto para fazermos novas descobertas a cada dia. Tratamos aqui de 

várias questões que envolvem o uso da língua em diferentes modalidades – em especial 

os parênteses e percebemos a importância desses recursos para a efetivação da interação 

entre pessoas que possuem/dominam diferentes de linguagem. 

É preciso dizermos ainda que, a oralidade dispõe de recursos suficientemente 

capazes de propiciar a integração entre os seres humanos de maneira mais facilitada, até 

mesmo no processo de  construção do texto. Além dos recursos que selecionamos para 

apresentar neste artigo – os parênteses, que são elementos facilitadores de interação 

entre locutor-texto-ouvinte, a oralidade conta com uma série, muito ampla, de 

mecanismos,  que também cooperam com a efetivação da interação na fala e na escrita. 

 Com relação a tipologia parentética mais encontrada nos textos dos jornais, 

concluímos que o fenômeno de inserção parentética ocorre, em maior quantidade, com 

foco sobre a elaboração do tópico em desenvolvimento, apresentando, assim, um grau 

mínimo de desvio tópico. Essa predominância das ocorrências de inserções parentéticas 

com foco na elaboração ou construção do tópico discursivo deve-se ao fato de que o seu 

papel contextualizador é maior que o das demais modalidades de parênteses. 

 Sendo assim, reforçamos a idéia de que os recursos da oralidade, em especial as 

inserções parentéticas são mecanismos de muita importância para o estabelecimento da 

interação na comunicação, independente da modalidade lingüística em que estão  sendo 

utilizadas, afinal, como pudemos constatar, por meio de informações referentes às duas 

modalidades, que existe um continuum entre uma e outra, pois embora sejam práticas 

diferentes, ambas possuem a mesma estrutura e têm o mesmo objetivo prioritário – 

comunicar e interagir.  
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SÂNDI VOCÁLICO EXTERNO NO PORTUGUÊS FALADO POR IDOSOS NA 

CIDADE DE GOIÁS NUMA PERSPECTIVA NÃO LINEAR. 

 

Luciane Silva de Souza Carneiro 

 

RESUMO: Este trabalho filia-se à linha de pesquisa ‘linguística histórica e fonologia da 

língua portuguesa’ e trata da descrição e análise dos processos conhecidos como sândi 

vocálico externo (ou juntura): a degeminação, a elisão e a ditongação; e, outros 

identificados no corpus, dentre os quais, o nomeado pela autora de abaixamento. Para 

tal análise, considerou-se três níveis fonológicos: o segmental, o prosódico e o métrico.  

A pesquisa foi realizada na Cidade de Goiás, primeira capital do Estado com o mesmo 

nome e contou com gravações de falas espontâneas de vários colaboradores não 

escolarizados com idade entre 58 e 105 anos de ambos os sexos. Para análise prosódica 

também utilizou-se dados de leitura de colaboradores pouco escolarizados (ensino 

fundamental incompleto). Buscou-se respaldo teórico em Bisol (1996a, 1996b, 2003), 

Nespor (1986), Carneiro (2002) e Tenani (2002, 2003), entre outros. O objetivo 

principal é contribuir com os estudos sobre o português brasileiro no que se refere à sua 

descrição e análise. Ainda, observar se a organização silábica, o acento e o ritmo 

influenciam na ocorrência dos processos; em que contextos e em que níveis hierárquicos 

podem ocorrer. Tais objetivos, por um lado, é que justificam esta pesquisa. Por outro, o 

fato de não existem na Cidade de Goiás outra pesquisa linguístico-fonológica. Percebe-

se, além de outros aspectos, que: a) em todos os fenômenos ocorre a ressilabificação 

com perda de elementos; b) há contextos em que os processos sempre ocorrem e outros 

em que nunca ocorrem; c) o acento bloqueia a ocorrência dos processos; d) a 

proeminência rítmica está certamente atuando no bloqueio do sândi; e) os processos 

podem ocorrer em todas as fronteiras prosódicas inclusive entre Us. Importante ressaltar 

que a presença de pausa é condição para que não ocorra a reestruturação de U. Pode-se 

afirmar que os fenômenos analisados são semelhantes aos já observados por 

pesquisadores em outras regiões do país. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Sândi vocálico externo. Língua Portuguesa. Cidade de Goiás. 

 

1. CIDADE DE GOIÁS: um pouco de história 

 

A formação do Estado de Goiás está ligada diretamente à corrida do ouro empreendida 

em fins do século XVIII e no século XVIII por bandeirantes paulistas, que ao organizar 

expedições ao interior do país tinham, inicialmente, o objetivo de aprisionar índios e 

vendê-los como escravos. 

Com a Guerra dos Emboabas por volta de 1709, em que Minas Gerais deixou de 

pertencer a São Paulo, os paulistas precisavam encontrar um novo caminho que pudesse 

lhes oferecer novas fontes auríferas. Assim, surgiu o interesse na região que se 

localizava entre Minas e Mato Grosso. O documento que permitia a formação de uma 

expedição ao centro do país foi assinado em 30 de junho de 1722, chefiada por 
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Bartolomeu Bueno da Silva (o filho), que seguiu os caminhos do pai (em 1682), três 

dias após a autorização. Conta-se que Bartolomeu Bueno da Silva vagou perdido 

durante três anos até reencontrar as riquezas auríferas do Rio Vermelho e de seus 

afluentes. 

Em 1725, os bandeirantes retornaram a São Paulo para registrar o fato e logo 

organizaram outra expedição de retorno ao conhecido “Sertão dos Goyazes”, que tinha 

o objetivo de fixar-se em Goiás e tomar posse dos veios auríferos.  O arraial de Nossa 

Senhora de Sant’Ana foi fundado em 25 de julho de 1727 por Bartolomeu Bueno da 

Silva, precisamente, na nascente do Rio Vermelho, no sopé da Serra Dourada.  

Em 1736, Sant’Ana tornou-se sede do governo e depois veio a se chamar Vila Boa de 

Goiás. Dez anos após a chegada de Luiz da Cunha Menezes – em 1749 – Vila Boa de 

Goiás, se desligou de São Paulo e se tornou Capitania de Goiás. Em consequência, 

tomou posse o primeiro governador do Estado de Goiás, Dom Marcos de Noronha, o 

Conde dos Arcos. Entretanto, Vila Boa só tornou-se município em 1818, com o nome 

de cidade de Goiás e foi, até 1937, capital da província, quando teve o título transferido 

para Goiânia. Atualmente, a cidade de Goiás tem uma população estimada em 28.000 

habitantes, uma área de 2.261 km
2
 e está situada a cerca de 230 km da capital. 

 

2. SÂNDI VOCÁLICO EXTERNO: descrição e análise 

 

O número de processos que formam o corpus selecionado com base nas gravações de 

fala espontânea segue descrito  na tabela 1, visto que os dados de leitura apenas figuram 

na análise prosódica e apenas para confirmar ou para contrastar com os dados in natura.  

 

Tabela 1 - sândi vocálico externo – ocorrências – dados naturalísticos 

Processos Ocorrências % 

Elisão  248 25,8% 

Degeminação 213 22,1% 

Ditongação 40 4,1% 

Abaixamento 287 30% 

Monotongação 173 18% 

TOTAL: 961 100 % 
 

Nos dados naturalísticos – falas espontâneas, encontraram-se 248 ocorrências de elisão, 

213 de degeminação, 40 de ditongação, 287 de abaixamento e 173 de monotongação 

(este não será tratado neste artigo). Isso evidentemente não mostra que a língua tem uma 

maior propensão para que ocorra um ou outro processo, mas permite visualizar que, este 

ou aquele, em função do ambiente, tem maior representatividade. 

 

2.1 Elisão 
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2.1.1 Análise autossegmental 

 

A elisão ocorre quando a primeira das vogais da sequência VV é baixa /a/ e quando a 

segunda vogal, qualquer que seja, não leva acento ou quando, somente a segunda vogal 

é acentuada, isto é, sem choque de acento, pois quando ambas possuem acento primário, 

o fenômeno não se efetiva. Bisol (1992, p. 94) afirma que outras vogais podem sofrer o 

processo de elisão, embora não tenham o caráter geral que a vogal /a/ mostra, mas tal 

afirmação se torna vazia e imprecisa. Por isso e para evitar afirmações vagas e explicar 

melhor os fenômenos ocorridos no corpus, nomeiam-se os demais encontros entre 

vogais diferentes com outras denominações. Sobre a elisão observe a tabela 2: 

 

Tabela 2 - Categoria das vogais – Elisão – ocorrências – dados naturalísticos 

Qualidade das 

vogais 

Exemplos Aplicação % 

Baixa + alta 

posterior 

[a]+[u] e [a]+[ũ] 

tocav(A) O 

crarim. 

vinh(A) Os 

caranguejo. 

Tinh(A) Umas 

casa véia. 

53 21,4% 

Baixa + média-

alta posterior 

Baixa + média-

baixa posterior 

[a] +[o], [a] +[ɔ], 

[a] +[õ] 

 

n(A) Oreia dele 

pr(A) Os otro 

Er(A) Obrigado a 

í, né? 

32 13% 

Baixa + alta 

anterior 

[a] +[i], [a] +[i͂] 

Um(A) Igreja 

véia. 

Ficav(A) 

Ispremeno. 

48 19,3% 

Baixa + média-

alta anterior/ 

Baixa + média-

baixa anterior 

[a] +[e], [a] +[ɛ], 

afor(A) Essa aí. 

Ela fazi(A) Eu 

saí. 

Fala pr(A) Ela 

assumi. 

115 46,3% 
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[a] +[e͂] 

TOTAL - 248 100% 
 

Na tabela 2, é possível visualizar que o maior número de ocorrências do fenômeno da 

elisão é entre a vogal baixa (V1) e as vogais médias anteriores (V2) e entre a vogal baixa 

(V1) e as vogais altas posteriores (V2), tanto orais, quanto nasais, como demonstram os 

exemplos. No corpus, esses ambientes correspondem, quantitativamente, a 46,3% e 

21,4%. É possível visualizar que a elisão ocorre entre a vogal baixa, como primeira 

vogal a participar da ressilabação e qualquer outra vogal como segunda vogal, 

pertencente à primeira sílaba do elemento seguinte a ser reestruturado.  Tem-se assim: 

a) vogal baixa (V1) e as vogais altas posteriores (V2); b) vogal baixa (V1) e as vogais 

médias posteriores (V2); c) vogal baixa (V1) e as vogais médias anteriores (V2); d) vogal 

baixa (V1) e as vogais altas anteriores (V2). 

Acredita-se que o que caracteriza o processo é o fato da vogal baixa /a/ figurar como 

primeiro elemento e não a segunda vogal. É claro, desde que, não seja, a segunda vogal 

idêntica à primeira. Nos casos de sândi, especificamente na Cidade de Goiás, a vogal 

baixa do primeiro item lexical (V1), não necessariamente, necessita ser átona, pois 

observou-se que, mesmo quando esta é tônica, o fenômeno ocorre. 

Quando o contexto é favorável à elisão, observa-se que o processo é desencadeado a 

partir do choque nuclear dos picos silábicos que deixa os elementos da primeira sílaba 

desassociados. O Princípio do Licenciamento Prosódico impõe, então, a 

ressilabificação, formando, com isso, o ataque da nova sílaba conforme o Princípio de 

Sonoridade Sequencial.  O elemento não licenciado pelo Princípio do Licenciamento 

Prosódico é automaticamente eliminado pela regra de Apagamento do Elemento 

Extraviado, que afirma que todo elemento não licenciado deve ser eliminado. Em 

consequência, há a elisão. No que se refere ao corpus, a maioria das ocorrências da 

elisão é entre vogais átonas (átona + átona) e entre vogais átona e tônica (átona + 

tônica), nesta ordem.  

Diagrama 1 – silabificação da elisão 

Era histórica  [  ]   

[   ]   

  V CV  VC  CV  CV  CV   1ª SILABAÇÃO – 6 SÍLABAS 

[]   

V CVC  CV  CV  CV    2ª SILABAÇÃO – 5 SÍLABAS 

 

2.1.2 Análise métrica 

 

Analisou-se, no corpus, várias sentenças em que há elisão a fim de observar os 

contextos em que estas ocorrem levando-se em consideração a análise métrica, levando-

se, portanto, em consideração, o acento das sílabas que entram em contato na juntura. 

 

Tabela 3 - Elisão - Acento 

Acento Exemplos 
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Vátona + 

Vátona 

Er(A) Ingraçado. 

Vátona + 

Vtônica 

Nós tinh(A) Uma fazenda. 

Vtônica + 

Vátona 

Ele trabaia pra(A) OS Outro. 

Vtônica + 

Vtônica* 

Vai pr(A) otro lugari.112 

 

Esta tabela permite perceber a ocorrência da elisão em relação ao acento. Este fenômeno 

se faz presente em ambientes em que se tenha vogal baixa átona (V1) na última sílaba 

do primeiro elemento a ser reestruturado e qualquer vogal tônica (V2) que pertença à 

primeira sílaba do segundo elemento a ser reestruturado. Dentre as sentenças 

observadas, notou-se duas situações diferentes em relação ao processo de elisão:  

 

A)  → o segmento que ocupa o núcleo (N) da sílaba fraca ( w), 

no final do primeiro termo é apagada diante de início do segmento do núcleo (N) de 

sílaba forte ( s) do termo seguinte. Neste caso, ambos o segmento do núcleo do 

primeiro termo deve, obrigatoriamente, ser /a/. Exemplo: 

1. que cois(A) horrorosa! [] 

x      •       x      •   x    •        x     x      •    x    •  

coi sa hor ro ro sa  coi sOr ro ro sa   

 

B)  N (  w) → o segmento que ocupa o núcleo (N) da sílaba fraca ( 

w), no final do primeiro termo é apagada diante de início do segmento do núcleo (N) de 

sílaba fraca ( w) do termo seguinte. Neste caso, ambos o segmento do núcleo do 

primeiro termo deve, obrigatoriamente, ser /a/. Exemplo: 

1. aquel(A) igreja. [] 

•     x    •    •    x    •     •   x     •     x    •  

a que  la   i   gre  ja   a que  li   gre  ja  

 

C) N (  w) → o segmento que ocupa o núcleo (N) da sílaba forte ( s), 

no final do primeiro termo é apagada diante de início do segmento do núcleo (N) de 

sílaba fraca ( w) do termo seguinte. Neste caso, ambos o segmento do núcleo do 

primeiro termo deve, obrigatoriamente, ser /a/. Exemplo: 

1. Ele trabaiava pra os otros.  

x      •      •  

pra os               prus  

                                                 
112

 É necessário lembrar que ‘para’ sofre outro processo interno antes do processo de juntura. Portanto, o 

que se pensa ser encontro de duas tônicas, não o é, necessariamente. 
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D) N (  s) → o segmento que ocupa o núcleo (N) da sílaba forte ( s), 

no final do primeiro termo é apagada diante de início do segmento do núcleo (N) de 

sílaba forte ( s) do termo seguinte. Neste caso, ambos o segmento do núcleo do 

primeiro termo deve, obrigatoriamente, ser /a/. Exemplo: 

1. Vai pra outro lugari. 

 x     x    •       x  •  

pra  o tro                    protro  

2.1.3 Análise prosódica 

 

A partir das fronteiras prosódicas selecionadas 248 retiradas do corpus naturalístico e 

62 do corpus de leitura de forma a obter dados de todos os contextos previstos. Isto para 

facilitar a descrição e análise. Por terem sido sempre controladas, a verificação dessas 

fronteiras, no caso de Tenani (2002) são mais visíveis de serem identificadas, já que os 

contextos foram previamente delineados. No caso deste trabalho, por tratar-se 

inicialmente de dados naturalístico, não se encontra todos os domínios descritos por 

Tenani (2002). Por isso, utilizar-se o auxílio dos dados lidos pelos colaboradores pouco 

escolarizados a fim de dar maior respaldo. Reforçando que esse último caminho a ser 

percorrido aqui é fruto das ideias trazidas a lume pela leitura de Tenani (2002). 

Espera-se que a gradação na aplicação da elisão também esteja relacionada a uma 

otimização do ritmo acentual característico do português brasileiro. Essa hipótese pode 

ser expandida a todos os demais processos de sândi vocálico externo. No caso da elisão, 

pode ser observado nos diagramas 2 e 3 e na tabela 4. 

 

Diagrama 2 – Elisão –  outros exemplos do corpus – dados naturalísticos 

1. [Chama]  [eu] de tia, agora meu marido que ele chamava de pai. (01, linha 27) 

      

2. Puquê naquele tempo [usava era]  buneca de pano. (02, linha 14-17) 

      

 

Diagrama 3 – Elisão e fronteiras prosódicas – dados da leitura  

1. [A casa holandesa]  é mais bonita. 

2.[A casa] obteve . 

3. A construtora do empreiteiro [de casa]  [organizou] uma exposição.  

4. [André Silva Gonçalves Pereira]  [organizou] a festa. 

5.[A casa],I [outrora em alta na praça], I [obteve bons rendimentos] 

6. Somente vendendo a casa], I [obtiveram boas vendas no mercado imobiliário] 

7. [André vendeu a casa] U [ obteve altos lucros]. 

8. [André vendeu a casa], U [Olinda vendeu o apartamento]. 

9.[O André comprou a casa.]U [Obrigaram as pessoas a sair] 

10. [O André vendeu a casa]U [ Obteve altos lucros no mercado imobiliário de Goiânia] 

 

Tabela 4 – Elisão e fronteiras prosódicas – dados da leitura 

Estrutura prosódica Elisão Pausa 

Mesmo  6  

 + 1 6  

 + 2 6  
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 + 3 6  

I + I + I 6  

I + I  5 1 

U + U1 5 1 

U + U2 6  

U + U3 6  

U + U4 6  

U + U5 6  

 

Conforme os dados do diagrama 2 e 3 e da tabela 4, a elisão ocorre também em todas as 

fronteiras prosódicas. Os resultados dos dados da leitura confirmam que esse processo 

tem seu bloqueio só acontece quando há pausa, assim como os demais processos já 

analisados. Dos 66 enunciados gravados, percebe-se que na mesma frase fonológica 

(mesmo ) e entre frases fonológicas ( + ) não houve pausa alguma. Entre Is ocorreu 

uma pausa e entre Us ocorreu uma pausa.  

 

2.2 Degeminação  

2.2.1 Análise autossegmental 

 

A degeminação ocorre quando há o contato de duas vogais idênticas de itens lexicais 

diferentes, uma no final do primeiro item lexical e outra no início do segundo item 

lexical que participa do processo. Na Cidade de Goiás, observou-se os seguintes 

contextos de degeminação: 

 

Tabela 4  - Categoria das vogais – Degeminação – dados naturalísticos 

Qualidade 

das vogais 

Exemplos 

Alta + alta  Degeminação i + i (02, linha 08) 

         

Alembro... de brinquedo de roda... de história... brincava de faze 

Baixa + 

baixa 

Degeminação a + a  (01, linha 36)  

         

  

tem o neto da Jaci (   )... ele trabáia aqui (   ) a Lena do seu  

Média + 

média 

A vogal média átona em final de sílaba sempre será no português vilaboense pronunciado como 

vogal alta  

 

Na tabela 4, visualizam-se as vogais que participam do processo de degminação e os 

respectivos exemplos de ocorrência em cada um deles. 

Diagrama 4 – silabificação da degeminação 

fica aqui [fika aki]   

[fi           ka        a           ki] 

CV  CV V CV  1ª SILABAÇÃO – 4 SÍLABAS 

[fikaki]            

CV CV CV                  2ª SILABAÇÃO – 3 SÍLABAS 

Fonte: dados da pesquisa – falas espontâneas. 

 

Observa-se no diagrama 4, o contato entre duas vogais idênticas, o que provoca o 

desaparecimento de uma sílaba. O processo de degeminação, não ocorre quando há duas 
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vogais acentuadas que entram em contato, mas ocorre quando as vogais em contato não 

levam acento ou quando apenas a primeira é acentuada, conforme a literatura sobre o 

tema. Porém, na Cidade de Goiás, encontrou-se degeminação também quando a segunda 

vogal é tônica e a primeira átona, não apenas em ambientes átono + átono ou tônico + 

átono.  

No ambiente tônico + tônico, não ocorre, mas no átono + tônico, convertendo-se o 

acento primário em secundário pelo aumento e reestruturação, há degeminação. Existe 

uma condição, no entanto, para que ocorra a conversão, isto é, só é possível converter o 

acento primário em secundário em frase fonológica maior do que aquela constituída por 

duas palavras prosódicas.  

Nos dados anteriores, é possível visualizar que a degeminação ocorre nos ambientes em 

que há vogal átona + vogal átona, vogal tônica + vogal átona e vogal átona + vogal 

tônica. O fato de se observar que na Cidade de Goiás a degeminação permite também a 

formação vogal átona + vogal tônica mostra que a regra tratada na literatura teórica 

sobre o português brasileiro não se aplica para todas as suas variedades. A segunda 

vogal, com acento, pode inibir a regra, segundo os teóricos, porém, esse acento primário 

pode ser convertido em secundário em função do aumento e da reestruturação do 

constituinte prosódico, como se observa no diagrama 5. 

 

Diagrama 5 – Degeminação – reestruturação do constituinte – dados de leitura 

a. [  ]     compra alho 

b. [  ]    compra alho maduro 

 

Convertendo-se o acento primário pelo aumento e reestruturação do constituinte 

prosódico, há degeminação. Na realidade, observa-se que a condição para que essa 

conversão ocorra, isto é, o acento primário se torne secundário, é quando há frase 

fonológica maior do que aquela constituída por apenas duas palavras prosódicas. 

Pode-se afirmar que o processo de sândi externo ‘degeminação’ não se configura 

especificamente em certo domínio, mas pode ocorrer em vários domínios a partir do 

grupo clítico até o enunciado. É certo, ainda, afirmar que a degeminação ocorre porque 

há uma aplicação geral (regra) no contexto, vogal átona + vogal átona e duas opcionais, 

vogal tônica + vogal átona, vogal átona + vogal tônica.  Esta só ocorre se estiver em 

uma frase fonológica maior que duas palavras prosódicas.  

2.2.2 Análise métrica 

 

A degeminação é o processo em que ocorre quando há o contato entre duas vogais 

idênticas, uma no final e outra no início de um termo. Observe o quadro 14 sobre a 

degeminação e o acento. 

 

Tabela 5 - Degeminação – Acento – dados naturalísticos 

Acento Exemplos 

Vogal átona Cumo é que cês fic(A) Aqui. 
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+ Vogal 

átona 

Vogal átona 

+ Vogal 

tônica 

Intão elis punh(A) Álcool. 

Vogal 

tônica + 

Vogal átona 

O povo saía cum inxadão pr(A) Arrumá 

istrada. 

Eu ia custurá sem tê munta prática pr(A) 

Ajuda em casa. 

Vogal 

tônica + 

Vogal 

tônica 

Nenhuma ocorrência 

 

No quadro acima, visualiza-se que em ambientes átonos + átonos. Se observar o corpus, 

nota-se que há uma maior probabilidade para ocorrência da degeminação. Ao contrário, 

em ambientes tônico + tônico não se tem nenhuma ocorrência. Dentre as sentenças 

observadas, notou-se três situações diferentes em relação ao processo de degeminação:  

 

A)N (  w) → o segmento que ocupa o núcleo (N) da sílaba fraca( 

w), no final do primeiro termo é apagada diante de início do segmento do núcleo (N) de 

sílaba fraca( w) do termo seguinte. Neste caso, ambos os núcleos devem corresponder 

a sons idênticos. Exemplos:  

/a/ + /a/ → /a/. 

1. Como é que cês fic(A) aqui? [] 

x     •    •   x      x  •    x  

fi ca    a qui      fi cA qui  

 

/i/ + /i/ → /i/  

1. a gent(E) iscurregava. [] 

  x     •    •    x   •    x   •         x    •    x     •   x  •  

gen te  is cur re ga va  gen tIs cur re ga va  

 

B) N (  s) → o segmento que ocupa o núcleo (N) da sílaba fraca( w), 

no final do primeiro termo é apagada diante de início do segmento do núcleo (N) de 

sílaba forte( s) do termo seguinte. Neste caso, ambos os núcleos devem corresponder a 

sons idênticos. Exemplo: 

1. agora eles iproibe certas coisa como ess(A) avinida. [] 

 x    •     x  •    x    •        x    x   •   x   •  

es  sa   a  vi  ni  da  es sA vi ni da  
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C) N (  s) → o segmento que ocupa o núcleo (N) da sílaba forte( s), 

no final do primeiro termo é apagada diante de início do segmento do núcleo (N) de 

sílaba fraca( w) do termo seguinte. Neste caso, ambos os núcleos devem corresponder 

a sons idênticos. Exemplo: 

1. Era só pr(A) Atendê pobe. [] 

 x   •  x      •   x       x       •    x  

pa ra a ten der       prA  ten  dê  

 

2.2.3 Análise prosódica 

 

Como observado nos demais processos de sândi, o choque silábico provoca a perda do 

núcleo silábico, motivando a ressilabificação. Pelo Princípio do Contorno Obrigatório 

(PCO), os segmentos adjacentes são aglutinados, gerando uma vogal longa. É esse 

princípio que dita que no nível melódico, elementos adjacentes idênticos, são proibidos. 

O contexto mais favorável para a degeminação é a sequência de duas vogais átonas, e a 

ocorrência de acento na segunda vogal bloqueia categoricamente o processo. Bisol 

(1996a) afirma que o domínio preferencial para aplicação da degeminação é a frase 

fonológica. O fato de que a aplicação da degeminação ocorrer quando a primeira vogal 

é acentuada e o bloqueio quando a segunda é acentuada, leva a concluir que é a segunda 

vogal e não a primeira  que apaga, diferente do que postula Bisol (1996a). É correto 

afirmar que se a segunda vogal não estiver protegida pelo acento, sofre a degeminação.  

 

Diagrama 6 - Degeminação e fronteiras prosódicas – dados naturalísticos 

1. Muntas coisa [a gente] [isquece]. (03, linha 53) 

   

2. Como é que cês [fica]  [aqui?] (08, linha 50) 

        

 

É possível perceber no diagrama anterior que os domínios prosódicos em que ocorrem a 

degeminação são entre frases fonológicas (entre s). 

 

Diagrama 7 - Degeminação – outros exemplos do corpus – dados naturalísticos 

1. [Usava]  [aqueles], eles falava carguero de lenha. 

2. Intão, [tinha]  [a cangaia]  [assim]. 

3. [Punha]  [a lenha] [assim e assim]. 

4. Intão, [saía]  [aqueles burrim]. 

5. Aí [tinha]  [aquele carguero] assim de lenha. 

6. Intão, tinha [uma pessoa]  [aqui] que ele tinha o apilido de Brancão.  

7.[Morava] [aqui] mes(MO). 

8. Eu [trabaiáva]  [aqui] no iscritório cum elis fazia cumê prêles (para eles). 

9. Eu panhei [muita amizade]  cuns (com os) fiscais. 

 

Diagrama 8 – Degeminação  e fronteiras prosódicas – dados da leitura   

1.[A casa azul]  é mais bonita. 

2. [A casa] aumentou o preço. 

3. O trabalho do pedreiro [da casa]  [aumentou] 
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4. [O Antônio Olindo de Lima Pereira]  [alcançou vitória.] 

5.[A casa], I [apesar de bonita],I [abaixou o preço.] 

6. [Somente vendendo a casa], I [Alcançariam bons resultados na concorrência.] 

7. [André vendeu a casa]U [Alcançou bons lucros] 

8. [André vendeu a casa] U [Alice comprou um apartamento]. 

9. [O André comprou a casa]U [Alertaram falta do governo.] 

10. [ O André vendeu a casa]U [Apresentou altos preços no mercado imobiliário]. 

 

Tabela 6 – Degeminação e fronteiras prosódicas – dados da leitura 

Estrutura prosódica Degeminação Pausa 

Mesmo  6  

 + 1 6  

 + 2 6  

 + 3 6  

I + I + I 6  

I + I  4 2 

U + U1 5 1 

U + U2 6  

U + U3 5 1 

U + U4 4 1 

U + U5 4 2 

 

Os resultados constantes no diagrama 6 e 7 e na tabela 6 confirmam que a degeminação 

ocorre em todas as fronteiras prosódicas e o seu bloqueio só acontece, assim como os 

demais processos, quando há pausa. Dos 66 enunciados lidos, nota-se que na mesma 

frase fonológica (mesmo ) e entre frases fonológicas ( + ) não houve pausa alguma. 

Entre Is ocorreram duas pausas. Entre Us (entre enunciados), ocorreram quatro pausas. 

Isso confirma a preferência da frase fonológica como domínio prosódico para realização 

da degeminação. 

2.3 Ditongação 

2.3.1 Análise autossegmental 

 

A ditongação é um processo de sândi externo em que não há apagamento, mas junção 

das vogais. Isso ocorre quando há o contato entre duas vogais, uma no final e outra no 

início de um item lexical sendo que nenhum dos segmentos sofre queda e um deles se 

torna uma glide. No corpus coletado na Cidade de Goiás encontraram-se poucas 

ocorrências de ditongos em fronteiras de palavras, em sua maioria em ambientes 

diferentes daqueles descritos na literatura teórica. É o que se observa em: 

 

Diagrama 8 – Ditongação – outros exemplos do corpus – dados naturalísticos 
Ditongação – com + a (01, linha 65) 

         

 

tá na casa da vó dela... na divisa cum a Esperança 

 

Encontram-se poucos exemplos de ditongação semelhantes aos já descritos na literatura 

e isso se deve ao fato de que neste ambiente, há queda, em geral, da vogal da primeira 
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sílaba do processo. Possivelmente, esse seja o mecanismo de bloqueio desse processo. 

Tenani (2006) afirma que esse processo é classificado como sândi vocálico externo, 

assim como a elisão e a degeminação. Nesse contexto, por exemplo, /u + a/,  Tenani 

(2006) dispõe que enquanto no português brasileiro o licenciamento é para ditongação, 

no português europeu é para elisão. Os dados da Cidade de Goiás mostram, então, que 

nesse contexto há uma diferença em relação aos dados de Tenani (2006) quanto ao 

português brasileiro e nesse caso, os dados aqui expostos se aproximariam mais do 

português europeu. Esse fenômeno, chamado também de elisão, será aqui chamado de 

abaixamento, para que se mostre os contextos e se diferencie da elisão quando se tem 

vogal baixa /a/ como primeiro elemento e que será elidido. Para Tenani (2006, p. 114) 

“... a aplicação de um ou outro processo em PB também está subordinada às 

alternâncias rítmicas que se implementam no nível do pé em razão da reestrututração 

silábica desencadeada pelos processos segmentais”. 

2.3.2 Análise métrica 

 

Dos dados analisados no corpus foi possível notar os dados constantes no quadro 

algumas ocorrências de ditongação em que muitas se diferem daquilo que se retrata na 

literatura teórica como já visto na análise autossegmental. Observe o número de 

ocorrências. 

 

Tabela 7 – Ditongação – Acento – dados naturalísticos 

Acento Exemplo 

Vogal átona + 

Vogal átona 

Ditongação e > i + ã  (02, linha 150) 

   

Er(a) o xampu de antigamente 

Vogal átona + 

Vogal tônica 
Nenhum exemplo no corpus 

Vogal tônica + 

Vogal átona 
Ditongação  õ >  >  >  +  (05, linha 202) 

         

 

difíce... só c(om) as mala mai(s) a gente foi... os amigo... o coronel  

Vogal tônica + 

Vogal tônica 
Ditongação õ >  >  >  +  (03, linha 895) 

        

  

num dianta ceis cunversá cum ela... ela lavô munta ropa no 

 

No corpus, identificou-se apenas 40 aplicações de ditongações. Ao analisá-las percebeu-

se que se tratavam sempre de dois falantes e dos mesmos contextos envolvidos. Assim, 

tem-se:  

 

A) C (  w)→ o segmento que ocupa a posição de coda (C) de sílaba 

forte ( s), no final do primeiro termo é apagada diante de início de núcleo (N) de sílaba 

fraca ( w) do segundo item lexical. Exemplo: 

1. Eles tava COM AS perninha tudo cortada [] 

 x        •       x  

com as        cwas  
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B) C (  s) → o segmento que ocupa a posição de coda (C) de sílaba 

forte ( s), no final do primeiro termo é apagada diante de início de núcleo (N) de sílaba 

forte ( s) do segundo item lexical. Exemplo: 

 

 

1. COM ESSES povo de .... [] 

x         x      •         x     •  

com  es    se       cwes se  

 

A ditongação, na maioria dos exemplos, ocorre quando se tem o item lexical COM, que 

do contato com outro item lexical desnasaliza-se e alterna a vogal o para a semivogal w. 

Foram esses os casos encontrados, que se repetem algumas vezes na oralidade de três 

dos falantes entrevistados totalizando 40 ocorrências. Nos demais casos, em que poderia 

ser formado o ditongo, há sempre supressão de vogais nesses fenômenos e não 

acréscimo de semivogais. A tendência da língua falada na Cidade de Goiás é à queda do 

elemento mais fraco.  

2.4 Abaixamento/apagamento de vogal alta 

2.4.1 análise autossegmental 

 

Esse processo ocorre quando a primeira vogal é alta (/i/ ou /u/) e a segunda é outra 

vogal com qualidade diferente, uma vogal média ou uma vogal baixa e quando entre 

elas não há choque acentual ou pausa. Esse encontro provoca a queda da vogal alta, que 

geralmente, neste ambiente contribuiria para a formação do ditongo. Consequentemente, 

há ressilabificação conforme o diagrama 9.  O abaixamento no corpus pode ser de vogal 

alta oral ou média nasal. 

 

Diagrama 9 – silabificação do abaixamento – Povo aqui 

[      ]   

CV  CV    V  CV   - 1ª SILABAÇÃO – 4 SÍLABAS 

 []   

CV CV CV          -  2ª SILABAÇÃO –  3 SÍLABAS 

 

De acordo com o diagrama 9, tem-se uma estrutura inicial, dos dois itens lexicais que 

entram em contato, composta por quatro sílabas. Nota-se o choque entre as duas vogais 

adjacentes e a ressilabificação. Após passar pelo Princípio do Licenciamento Prosódico 

e pela Regra de Encurtamento do elemento Extraviado, o resultado são três sílabas.  

2.4.2 Análise métrica 

 

Outros fenômenos de sândi, pela característica, semelhantes à elisão, aparecem no 

corpus. Destes, tem-se a última sílaba do primeiro vocábulo com núcleo em [u] e o 

segundo item iniciado por qualquer uma das demais vogais, exceto o próprio [u]. 

 

Tabela 8 - Abaixamento – Acento 

Acento Exemplos 
Vogal átona + 

Vogal átona 
Abaixamento  o > u >  +  (02, linha 153) 
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intão er(a) assim o uso do povo aqui de Goiais... torrava café 

Vogal átona + 

Vogal tônica 
Abaixamento - e > i >  + (01, linha 30) 

        

 

Qu(e) ele chamava de pai... meu marido faleceu (   )... agora tem  

Vogal tônica + 

Vogal átona 

Não há exemplos no corpus 

Vogal tônica + 

Vogal tônica 

Não há exemplos no corpus 

Também se observa, nestes fenômenos, que a última sílaba do primeiro vocábulo 

termina em núcleo [i] e o segundo vocábulo iniciado por qualquer vogal, exceto [i].  

 

A) N σ (w) ~  O núcleo da sílaba final fraca (w) do primeiro item lexical sofre 

apagamento quando em contato com vogal que compõe o núcleo da sílaba inicial fraca 

de item lexical posterior a ela, qualquer uma que seja a vogal inicial do segundo item 

lexical. Neste, o onset flutuante se junta ao núcleo do segundo item lexical. Exemplo: 

1. De cert(O) assim.  

 x     •     •    x          x      •     x  

cer to  as sim   cer tAs sim  

 

B)  → O núcleo fraca (w) do primeiro item lexical sofre apagamento 

quando em contato com sílaba forte(s) de item lexical posterior a ela, desde que o 

segundo item seja foneticamente igual ou semelhante. Exemplo: 

1.Cruiz créd(O) Ave Maria! 

  x      •   x      •       x      x      •  

cre  do  a    ve                  cre   dA    ve  

 

2.4.3 Ditongação e Abaixamento/apagamento da vogal alta – análise prósódica 

 

Sobre os contextos/fronteiras em que ocorrem a ditongação e o abaixamento, observe os 

diagramas e a tabela que seguem: 

 

Diagrama 10 – Ditongação e fronteiras prosódicas – dados naturalísticos 

1.Ditongação – com + a (01, linha 65) 

         

 

tá na casa da vó dela... na divisa cum a Esperança 

 

2.Ditongação (02, linha 150) 

   
Er(a) o xampu de antigamente 

 

Diagrama 11 – Abaixamento e fronteiras prosódicas – dados naturalísticos 

1.Abaixamento o > u >  + (02, linha 01) 

           

  

Mor(o) aqui imbaxo toda (a) vida tem mais de quarenta ano... eis num segui  

 

2.Abaixamdento o > u > >  +  (01, linha 19)  

      

e o povo com(o) é que tá?... 
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Diagrama 12 – Ditongação/Abaixamento e fronteiras prosódicas – dados da leitura 

1. [O carro azul]  é mais bonito. 

2.[O carro] acabou com o portão. 

3. A fábrica de montagem [de carro]  [alcançou] uma grande expansão.  

4. [André Silva Gonçalves Alberto]  [alimentou] grandes esperanças. 

5.[O carro],I [apesar do preço na praça], I [obteve bons rendimentos] 

6. [Somente vendendo o carro ], I [alcançaram bons resultados no mercado automobilístico] 

7. [André vendeu o carro] U [ alcançou altos lucros]. 

8. [André vendeu o carro], U [Alice vendeu o apartamento]. 

9.[O André comprou o carro.]U [Apresentou os vizinhos ao sair] 

10. [O André vendeu o carro]U [ Alcançou altos lucros no mercado de vendas de Aparecida de Goiânia]. 

 

Tabela 9 – Ditongação/Abaixamento e fronteiras prosódicas – dados da leitura 

Estrutura prosódica Ditongação Pausa Abaixamento 

Mesmo  1  6 

 + 1   6 

 + 2   6 

 + 3   6 

I + I + I   6 

I + I  1 1 4 

U + U1   6 

U + U2  1 5 

U + U3  1 5 

U + U4  1 5 

U + U5  2 4 

 

A tabela 9 permite observar que, nos contextos apropriados para ocorrência de 

ditongação, tem-se a ocorrência de apagamento da vogal da primeira sílaba que 

contribuiria para o processo, assim, na maioria dos casos, o resultado é o abaixamento.  

Os resultados dos dados da leitura constantes da tabela 5 confirmam que o abaixamento 

ocorre em todas as fronteiras prosódicas e o seu bloqueio só acontece, assim como os 

demais processos, quando há pausa. Dos enunciados gravados, percebe-se que na 

mesma frase fonológica (mesmo ) e entre frases fonológicas ( + ) não houve pausa 

alguma e ocorreu a formação de apenas um ditongo. Entre Is ocorreu uma pausa e entre 

Us ocorreram cinco pausas.  Além disso, entre Is (I + I), tem-se a formação de apenas 

um ditongo. Isso evidencia que, ao contrário de outros locais, na Cidade de Goiás, esse 

contexto propício para a ditongação, é relevante para o abaixamento. Portanto, ao 

contrário, há um apagamento assim como ocorre na elisão e na degeminação e não 

apenas a junção de vogais, como ocorreria no ditongo. 

CONCLUSÃO 

 

Das observações realizadas nos fenômenos, percebe-se que estes são ocasionados em 

função das sílabas que se encontram, pois são elas que permitem a ressilabificação e, em 

consequência, o surgimento dos processos de sândi externo.  Elisão ocorre quando há o 

apagamento da vogal baixa /a/ cuja sílaba foi perdida e a ressilabação da consoante 

flutuante no ataque (onset) da sílaba subsequente. Degeminação ocorre quando há fusão 



 

 

 1920 

de duas vogais idênticas e o consequente encurtamento da vogal longa resultante do 

processo. Portanto, como ocorre na elisão, perde-se um segmento. Ditongação é a 

ressilabação dos dois segmentos flutuantes que passam a associar-se ao nó silábico 

subsequente. O diferencial, neste processo, é que ele preserva todos os segmentos, 

mesmo perdendo uma sílaba. Abaixamento da vogal alta, quando se tem uma vogal alta 

/i/ ou /u/ no núcleo da sílaba do primeiro item lexical e esta é apagada, ocorrendo a 

junção com o segundo item lexical que se inicia por qualquer outra vogal. Este ocorre 

geralmente por não ocorrer ditongação, em geral, na Cidade de Goiás.  

Os resultados revelam que o sândi externo ocorre entre todas as fronteiras prosódicas, 

inclusive entre Us, mesmo que não esteja satisfeita a condição fonológica para que haja 

reestruturação de Us curtos em uma única unidade fonológica. Constata-se que a pausa 

inibe o sândi externo, pois a presença de pausa destrói a adjacência entre domínios e 

desfaz o contexto de aplicação de regras de sândi externo. 

Na análise métrica pode-se observar a obediência ou não ao Princípio de Alternância 

Rítmica - PAR. Aparecem, para tanto, e por melhor permitir a visualização, a grade 

métrica e, em seguida, outras sentenças em que aparecem os fenômenos. Construiu-se 

apenas as grades métricas das palavras importantes para a estrutura rítmica. Nessa grade 

aparece a proeminência das sílabas representada por x e as sílabas fracas representadas 

por •, organizadas de acordo com o resultado da regra, ou seja, após a aplicação do 

sândi.  

A análise prosódica teve como objetivo apresentar evidências segmentais para os 

domínios prosódicos no português falado na Cidade de Goiás, ou seja, identificar se os 

processos de sândi externo ocorrem em todos os domínios prosódicos. Dessa forma, 

pretende-se considerar as fronteiras prosódicas relevantes para se verificar o domínio de 

aplicação de cada processo analisado. Retoma-se, então, a caracterização segmental e, 

posteriormente, consideram-se as fronteiras prosódicas, discutindo, na medida do 

possível, algumas informações/características entonacionais, pois acredita-se que elas 

integram-se na caracterização dos domínios prosódicos. 

Acredita-se que este trabalho deixa como contribuição as reflexões aqui iniciadas para o 

português falado em Goiás e no Brasil sobre ritmo, acento e fronteiras prosódicas, bem 

como sobre os processos a eles relacionados. Sabe-se, no entanto, que estas reflexões 

permanecem vivas e não se findam aqui, é um trabalho para uma vida... é um trabalho 

para toda uma história. 
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O SUJEITO SURDO E SUAS RELAÇÕES COM A LINGUA ESCRITA 

Lucimar Bizio 

RESUMO: Este artigo tece considerações sobre a aquisição da língua materna, pelo 

surdo, e sobre como esta questão foi e tem sido tratada  teoricamente até aqui.  Para 

encaminhar a reflexão sobre o tema em questão foi necessário desnaturalizar termos que 

circulam livremente no campo dos estudos sobre a surdez. Entre eles, destaca-se o de 

língua materna, L1 e L2, uma vez que, na abordagem bilinguista, entende-se a Língua 

de Sinais como L1, enquanto a escrita do português é considerada como segunda língua 

–L.2. Alguns autores foram selecionados para falarem sobre o assunto. Foram 

abordadas as possibilidades de contribuição do diálogo com a Lingüística e também 

com a Psicanálise, com vistas a considerar a singularidade do surdo. Neste trabalho está 

em questão a relação singular da pessoa surda com a linguagem, que movimentou as 

discussões sobre a língua materna do surdo, o que é L1 e L2. 

Palavras-chave: Surdo. Bilinguismo. Língua Materna. Primeira Língua. Segunda 

Língua. 

Introdução 

Uma das propostas desse artigo é lançar um novo olhar sobre a questão da língua 

escrita, especialmente relacioná-la com a escrita do sujeito surdo. O objetivo não é 

comparar ouvintes e surdos, ou mesmo recorrer a teorias pensadas para ouvintes e 

apenas adaptá-las para a surdez, fato muito comum no campo. 

  Entendemos que haja questões importantes implicadas nesta relação, surdos e 

ouvintes, mas há um sujeito de linguagem posto nesta relação, que não pode ser 

diferenciado. O primeiro passo para enfrentar a questão, não é realizar uma comparação 

de valores, surdo – ouvinte -, mas o respeito na posição que cada sujeito ocupa. Assim, 

buscamos um caminho  que nos ajude a clarear uma questão tão complexa que é a 

escrita, seja para ouvinte, ou surdo. 

  Há questões que merecem um tratamento especial, tais como: “Quando a escrita 

entra na vida de uma criança ouvinte e de uma criança surda”?, “Do não saber ao saber 

a escrita: como é esse percurso para o surdo?, “Aquisição da segunda língua: é um 

termo apropriado para marcar a entrada do surdo na língua escrita?, “O surdo é gestual-

visual, o que determina sua entrada na escrita de letras?, “Como a escrita, enquanto 

modalidade simbólica, estaria no sujeito surdo mesmo antes da aquisição de sua língua 

materna, a língua de sinais? 
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Buscaremos, neste texto, uma visada no campo da Linguística, lida pela 

Psicanálise,, com apoio teórico da clínica de linguagem, da clínica fonoaudiológica, 

para oferecer um instrumento de análise para a outros campos, especialmente a 

educação especial, o trabalho do professor na relação do português escrito, sua língua 

materna, com alunos surdos, diante  de segunda língua escrita (L.2). 

Destaco os principais aspectos que dizem respeito às relações entre oralidade, 

língua materna, língua de sinais e escrita. Inicio com uma discussão sobre a aquisição de 

linguagem, que adquire uma configuração particular quando a surdez está em questão, 

uma vez que as hipóteses sobre aquisição de linguagem da criança surda estão sempre 

atreladas à natureza pedagógica, isto é, elas envolvem processos que se aproximam da 

esfera do ensino/aprendizagem. Nesta questão, a perda auditiva parece o imaginário da 

aprendizagem nos estudos sobre a aquisição de linguagem de crianças surdas. 

É, sem dúvida, necessário reconhecer que, no caso da criança surda, há privação 

sensorial que “vai atrapalhar, se não impedir, que o desenvolvimento de linguagem 

possa acontecer por meio da [mera] exposição à língua falada por seus pais” 

(HARRISON, 2000, p.118). Nesta citação, pode-se retirar a ideia de que caso não 

houvesse uma perda auditiva, a linguagem seria diretamente acessível ou possível de ser 

ensinada (tomada acessíel) à medida que se assume que ela – a linguagem – é 

naturalmente transmissível na ausência de um déficit sensorial, como assinala 

Andrade (2003) ao criticar a posição de que “A linguagem é naturalmente apreendida 

por um sujeito dotado de capacidades perceptuais e cognitivas” (ANDRADE, op. cit., p. 

119). A autora diz, nesse enquadre, a privação auditiva parece ser a única barreira para 

que a criança surda adquira linguagem  num processo de ensino-aprendizagem.  

 A abordagem oralista traz a  ideia de que o treinamento auditivo enfatiza a 

necessidade de minimizar a “deficiência auditiva”, no bilinguismo, o pensamento 

subjacente não é diferente: 

existe uma língua predominantemente visual, à qual a criança 

tem pleno acesso, na qual a privação sensorial não tem 

influência, e por meio da qual ela pode interagir com outras 

crianças, adultos surdos, com seus pais e com o mundo 

(HARRISON, idem, p. 119) [ênfases minhas]. 
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Na perspectiva do bilinguismo, parte-se do pressuposto de que a língua de sinais 

é plenamente acessível ao surdo. Defende-se, também, a posição de que a perda de 

audição é uma marca de diferença que deve ser aceita e respeitada pela comunidade 

ouvinte, do mesmo modo que é necessário reconhecer a cultura e a identidade do surdo. 

Assim, o bilinguismo, que pretende introduzir uma perspectiva diametralmente oposta 

ao oralismo, apresenta convergência com este último em um ponto central – a certeza de 

acesso á linguagem (de sinais) “via percepção”. No oralismo, sustenta-se que o treino 

auditivo abre a possibilidade de acesso à fala, no bilinguismo, advoga-se que a presença 

de uma língua cuja materialidade é espaço-visual; língua, esta, que garantiria o acesso 

perceptual/visual à língua. Ou seja, em ambas as perspectivas, a integridade dos 

aspectos perceptuais seria garantia para o “desenvolvimento da linguagem” – no 

bilinguismo, o acesso à língua de sinais é garantido pela natureza visual da língua de 

sinais. Há, neste sentido, naturalização do processo de aquisição de linguagem. 

Conceitos de língua materna, língua de sinais como primeira língua, a própria 

definição do que é língua na aquisição de linguagem para o surdo devem ainda ser 

revisitados.  

Neste artigo, meu objetivo é colocar em discussão algumas ideias que fazem 

presença, de modo irrefletido, em grande parte dos trabalhos sobre surdez e aquisição de 

linguagem pelo surdo, quais sejam: a natureza da aquisição de língua de sinais; a sua 

conceituação como primeira língua - língua materna; a relação do surdo com a língua 

escrita – assumida como segunda língua. Tais aspectos são trabalhados,  de modos 

bastante particulares caso se estabeleça diálogo com o Interacionismo, com a Psicologia 

Histórico-Social-Cultural ou com a Linguística.  

Uma abordagem sobre aquisição de língua de sinais pelo surdo, presente em 

trabalhos ligados tanto ao oralismo quanto ao bilinguismo, afirma que a particularidade 

do processo de aquisição de linguagem, pelo surdo, está relacionada com a questão da 

acessibilidade. Nas duas propostas, ao que parece, garantir o acesso ao “input”, seja ele 

oral ou visual/ gestual, é condição necessária e suficiente para que a linguagem se 

desenvolva naturalmente. 

 Outra abordagem,  vista pelo bilinguismo, particularmente, propostas baseiam-se 

em concepções diametralmente opostas – no inatismo de Chomsky e na psicologia 

histórico-cultural de Vygotsky. Estabelece-se, como se pode ver, uma relação pouco 
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produtiva, para não dizer equivocada, com a Linguística - assiste-se a uma empirização 

da proposta racionalista de Chomsky e não se chega a especificar como a interação com 

o outro responde pelas mudanças no processo de aquisição dos sinais. 

 A abordagem  quando se trata do estatuto da língua de sinais, nota-se que ela é 

concebida como mero instrumento que possibilita ao surdo comunicar-se, isto é, a 

língua é tomada como um código. Não se trata de um “sujeito na/da língua”, como 

mostrou Behares (1997), mas de um indivíduo que usa a língua e esse uso lhe confere 

uma identidade social, uma etnia. Tal perspectiva responde a um viés ideológico, que 

marca fortemente os trabalhos sobre a surdez.  .  

 Entendo que a questão da língua materna (ou L1) e L2 merecem um tratamento 

verticalizado, como podemos encontrar no trabalho de Pereira de Castro e mesmo em 

Behares. Parece-me necessário formular questões que proporcionem novas 

possibilidades de entendimento da escrita e dos mistérios nela envolvidos. Abre-se com 

isso novos horizontes para a apreensão das restrições da escrita e dos embaraços que os 

alunos surdos enfrentam frente ao português. A escrita de surdos e as dificuldades nela 

apresentadas devem poder ser abarcadas como efeitos possíveis do funcionamento da 

língua, quer dizer, como produções que não escapam às leis de referência interna da 

linguagem que regem todas as produções linguageiras (de surdos ou não-surdos). 

Certamente, não há como pensar a escrita do surdo, a aquisição de língua de sinais, sem 

considerar tais questões.  

1. Língua de Sinais (língua materna) e língua escrita (segunda língua) 

A relação do surdo com a língua escrita se constitui dentro de um campo tenso, no 

entremeio, daquilo que lhe afeta a língua de sinais (LIBRAS), e o português escrito, 

com todas as nuances de sua modalidade oral também. Assim, a escrita do surdo parece 

claudicar entre essas duas línguas.  

Fernandes (2011) lembra que “a escrita dos surdos não é a expressão de dados 

patológicos e, tampouco, refletem atrasos na linguagem ou limitações cognitivas 

decorrentes da surdez” (p.250). A autora destaca também a complexa relação da língua 

de sinais e da língua escrita na constituição da subjetividade do sujeito surdo 

As aulas de português para surdo centraliza suas ações na tentativa  de inscrevê-lo  

nas práticas letradas de nossa sociedade, conjuntamente, é convocado o  desejo 
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impositivo de mudar o  surdo para um sujeito não surdo, ou seja, deixa claro a relação 

de poder que uma língua exerce sobre a outra. Não podemos deixar de evidenciar que há 

uma heterogeneidade tanto linguística quanto identitária nesta questão. 

A abordagem educacional  para surdos, Bilinguismo,  em oposição ao Oralismo e à 

Comunicação Total ,  a meu ver, se trata de  uma proposta homogeneizante que mascara 

a realidade com o discurso da diversidade.  

O uso de LIBRAS não é um empecilho para o acesso ao Português,  como entendem  os 

partidários  do Oralismo; contudo, não pode ser creditado como uma garantia de 

sucesso, como defendem aqueles que acreditam na possibilidade de um suposto 

Bilinguismo na educação dos surdos. É no entremeio das duas línguas, o claudicar nesta 

heterogeneidade das identificações, que muitos entendem que ocorre a aprendizagem do 

surdo.  

Martins (2004), ao falar da LIBRAS diz:  

A LIBRAS, como toda língua de sinais, apesar de se garantir 

conceitualmente como um sistema de signos linguísticos 

independente, merecendo o status de língua, não se garante como 

sistema cultural à parte da sociedade ouvinte, mas sim faz parte da 

mesma. Isso porque não há como negar que, ontologicamente, as 

línguas de sinais estejam indissociavelmente ligadas à deficiência 

auditiva. Ademais, o fenômeno da emergência dessas línguas 

vincula-se às condições de produção discursiva daqueles que têm 

na surdez um caráter irreversível.(p.14). 

Acompanho o autor ainda quando diz sobre a naturalidade da língua de sinais, 

destaca que o ser humano, em sua capacidade de adaptação, transforma a privação 

auditiva (surdez) em um potencial linguístico, que é a língua de sinais.  

Há autores, como Skliar (1998), que refletem sobre a língua de sinais, sobre 

como os surdos adquirem uma língua cuja modalidade de recepção e de produção é 

viso-gestual. Apesar de sua longa existência, as tentativas de teorização sobre o assunto 

são recentes e rodeadas de complexidades.  
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Segundo Goldfeld (2001), há vários determinados equívocos em muitos 

trabalhos sobre a surdez.  Esta autora diz que a maior parte da bibliografia relacionada à 

aquisição da linguagem pelos surdos não aprofunda questões teóricas - fica-se apenas 

em  análises sobre questões práticas (metodológicas), discute-se qual seria a melhor 

maneira de atender à criança surda, como instrumentalizá-la para comunicar-se. Para 

Goldfeld, enfrentar questões complexas e fundamentais para o entendimento de como 

esses sujeitos acedem ao universo simbólico são negligenciadas e que “são necessários 

pressupostos teóricos bem definidos” (GOLDFELD, 2001, p.46). 

A aquisição de linguagem pelo surdo quase sempre é assunto levantado para 

justificar práticas pedagógicas ou clínicas – ela não é vista como um enigma. Parece ser 

por esse motivo que uma reflexão sobre a linguagem e seu funcionamento é dispensada 

e, com ela o desejo de teorização. Acompanhando a autora acima citada, pois entendo 

ser necessário deslocar os estudos sobre aquisição da linguagem pelo surdo do palco de 

discussões ideológicas e tomá-la como uma questão que merece reflexão teórica 

particular. 

 A escrita é sempre entendida como um objeto a ser aprendido/apreendido; seu 

papel é secundário em relação ao papel da fala e, também, ao papel dos sinais, aos quais 

cabe a ela representar. Bizio (2008) destaca que há uma sustentação da “hipótese de que 

a escrita é um sistema que está subordinado à fala ou à língua de sinais”(p.82). 

Os trabalhos de Stokoe (1960) e de Klima e Bellugi (1977) criaram as bases para 

um estudo científico desse sistema linguístico tão especial. Com eles, as línguas de 

sinais receberam o mesmo estatuto linguístico das línguas naturais, apesar de diferenças 

em relação às línguas orais: o “uso do espaço como valor sintático e a simultaneidade 

dos aspectos gramaticais são algumas das restrições levantadas pela modalidade viso-

espacial que determinam sua diferença estrutural em relação às línguas auditivo-orais” 

(SKLIAR, 1998. p.24).  O “valor sintático” assinalado pelo autor apoia-se na ideia de 

que a linguagem deve ser definida independentemente do canal pelo qual se expressa, 

quer dizer, qualquer língua possui estrutura subjacente, independentemente da 

modalidade de expressão. Nessa vertente, a língua de sinais e a língua oral não se 

opõem – possuem, apenas, canais diferentes. 

 Segundo Behares (1997), o caráter linguístico da Língua de Sinais é indiscutível 

no campo da Linguística e as discussões a esse respeito têm, hoje em dia, como foco a 
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determinação de que tipo de língua é essa, bem como na afirmação sua naturalidade. No 

ambiente teórico em que Stokoe produziu o trabalho, que revolucionou os estudos sobre 

a língua de sinais (a Linguística norte-americana) o adjetivo “natural” assinala que: 

“essa língua é falada por uma comunidade e que há, pelo menos, um falante dessa 

língua que a tem como primeira língua” (BEHARES, 1997, p. 121).   

Sendo assim, pode-se dizer que toda e qualquer criança surda “pode adquirir a língua 

de sinais desde que participe das interações quotidianas com a comunidade surda, como 

acontece com qualquer outra criança na aquisição de uma língua natural” (SKLIAR, 

1998, p.26). “Natural”, para Skliar, não se refere a uma “espontaneidade biológica”, 

mas a uma língua criada e que é utilizada por uma comunidade específica de usuários.  

Uma língua que se transmite de geração em geração e que, como toda língua, pode 

mudar tanto estrutural como funcionalmente.  Para ele, colocar a língua de sinais ao 

alcance de toda criança surda deveria ser o princípio fundamental de uma política 

linguística para sustentar um projeto pedagógico mais amplo. 

 A língua de sinais, vista pela ótica do bilinguismo, numa perspectiva que 

Behares denomina “(visão) clássica sobre a sócio-antropologia da surdez” (BEHARES, 

1995, p. 133), é considerada parte fundamental da identidade surda, em função de seu 

efeito unificador e determinante na comunidade de surdos. Behares, que interroga se os 

surdos podem mesmo ser considerados um grupo étnico, também o faz em relação à 

língua de sinais: “seria ela, de fato, um fator de etnização nas comunidades surdas?”, 

pergunta ele.  

Martins (2004) acredita que a surdez, por si só, não isola, culturalmente, o indivíduo 

da sociedade, criando comunidades à parte. O autor reconhece uma heterogeneidade no 

processo de identificação constituinte das identidades surdas,  que é algo da ordem dos 

processos inconscientes  e não algo inato, mas sim,  marcado pela fragmentação. Diz: 

Busco compreender qual o sentido de ser constituído pela surdez, a 

partir de um sujeito desejante, especialmente quando seguimos uma  

perspectiva psicanalítica de Lacan, em que a concepção  de língua  é 

constituída pela incompletude, pelo não-todo (p.13). 

 

Essas definições possibilitam questionarmos: Uma língua  apresentada como 

natural, pode ter sido criada? Mesmo o termo “comunidade” parece  ser  adequado e 



 

 

 1929 

apropriado para falarmos dos surdos que se comunicam por meio da língua de sinais 

entre si?. 

A hipótese de que a escrita do surdo se constitui no entremeio de duas línguas de 

naturezas diversas, claudica entre as duas línguas, podemos ver uma marca polifônica 

nesta relação.  

O campo da surdez parece muito marcado pela oscilação, ora pendendo mais para o 

oralismo (identificação com a fala, o que significa o padrão da 

normalidade/naturalidade), ora para a língua de sinais. Assim, a  Língua Portuguesa 

pode ser  abordada como algo da ordem do desejo e a língua de sinais como algo da 

ordem do viável. Uma questão colocada neste entremeio de línguas é observarmos que  

a língua de sinais tem como objetivo imediato atender às necessidades comunicativas 

dos surdos e exercer o papel de ferramenta discursiva, com destaque especial para o 

visual e gestual, para auxilio linguístico alternativo. 

A língua oral é vista como inadequada, ou mesmo inviável  para os surdos, mas 

é vista e encarada como aquela que cumpre um papel de secularização e a erudição da 

linguagem escrita, mesmo diante de uma imposição da chamada inclusão social, que 

tem na fala e na escrita uma sobreposição sobre a língua de sinais. Em nosso caso, a 

LIBRAS, com toda sua funcionalidade, ainda não capacita o  aluno surdo para a 

almejada, socialmente,  igualdade  de oportunidades, diante de  um imaginário que o 

constitui, ou em relação aos ouvintes.  

O surdo é visto, via de regra, em desvantagem com o ouvinte, mesmo com todas 

as artimanhas das políticas públicas. Há uma forte visão de desvantagem, por mais que 

as políticas educacionais, com seus eufemismos inclusivos, procurem inverter a imagem 

dessa realidade. 

Martins (2004) comenta: 

O que vejo subjacente a esse discurso é a supervalorização dogmática 

da língua de sinais como uma condição sine quae non para que os 

surdos exerçam seu direito à educação. Mas, na verdade, o que está 

em jogo para o surdo é o aprendizado da língua do outro. (p.15) 
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A língua de sinais, de modalidade visual, dentro da abordagem bilíngue, ainda é 

vista, especialmente pelo campo da educação, de uma forma bem mais contundente, 

pela inclusão, como um canal visual, que funcionará como um intercâmbio entre o 

surdo e o ouvinte, para chegar até a língua escrita, em nosso caso, a língua portuguesa. 

Os surdos, em toda essa relação linguística, são tratados de maneira unívoca, 

como se o funcionamento na LIBRAS e no português fosse igual para todo surdo. 

A língua de sinais está presente na comunicação diária de quase todos os surdos. 

Contudo, por ser uma língua ágrafa, interpretável, e não traduzível, como duas línguas 

orais, torna-se mais remota sua relação com um simbolismo gráfico. A LIBRAS, até 

pelo seu recém-reconhecimento como língua, ainda não possui uma sofisticação 

linguística já alcançada por línguas orais, além de ser de outra natureza, oral-auditiva. 

  Os estudos linguísticos voltados para a surdez, quando se referem a aquisição de 

uma outra língua (L1 e L2)  são automaticamente transferidos, sem muita importância de 

que são duas, ou mais, línguas envolvidas nesta relação, que funcionam por canais 

distintos. 

A questão pedagógica faz presença na discussão sobre a aquisição da escrita, pois o 

método é entendido como garantia do sucesso da aprendizagem da leitura e escrita pelo 

surdo. Na perspectiva pedagógica, o método oralista tem uma concepção de escrita 

como código de representação gráfica da língua oral, tomando por base a pressuposição 

da transparência da escrita, isto é, da naturalidade de um suposto contínuo da linguagem 

escrita em relação à oralidade. Bizio (2008) comenta: 

No que tange à escrita, este método privilegia o treino sistemático da 

codificação das unidades e suas combinações formais. Em suma, 

legitima-se a condição de carência fisiológica do surdo – ele não ouve 

e, portanto, lhe falta algo – e parte-se do princípio de que abordagens 

facilitadoras e com graus crescentes de complexidade o auxiliarão na 

tarefa de preencher essa lacuna inicial (p.75). 

O desejo da sociedade, da escola e do professor é a escrita dos alunos surdos, em 

língua portuguesa, sem, muitas vezes, querer encarar a realidade do impossível, dos 

equívocos, ou mesmo, da lentidão, sabendo que a aquisição/aprendizagem da escrita, 

ocupará o seu lugar, sem intervenções, anseios, frustrações ou mesmo entusiasmo.  
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O sistema educacional, no ensino de língua portuguesa para surdos parece não 

estar ainda preparado para lidar com essa relação. 

      Pereira de Castro (1989) atribui a gênese da linguagem à interação mãe-criança, 

ou melhor, ao diálogo em que, como  diz a autora, modos de interpretação maternos 

conferem significado aos gestos da criança. Para Behares (1995), crianças surdas filhas 

de pais surdos têm sua identidade definida de modo positivo, já que a língua de sinais é 

constitutiva de sua relação com o casal parental. Quanto a pais ouvintes com filhos 

surdos, parte-se de uma fórmula negativa. Como diz Behares, a fórmula é a seguinte:  

“você é (deveria ser) um ouvinte, mas não fala.” Essa “alteração de identidade”, assinala 

o autor, em “visões clássicas”, está assentada na Psicologia e é decorrente da ideia de 

representação de si como “tomada de consciência”, assim como no fato do filho surdo 

ser (ou passar a ser) usuário da língua de sinais, que é diferente de ser usuário da língua 

oral dos pais.  Segundo este modelo, as crianças surdas, inseridas em uma comunidade 

surda, “tomariam consciência’ do outro na interação social em que se realizaria, ainda, a 

identificação com o modelo pela via da semelhança: “eu sou como esse outro”. Para 

Behares, essa “identificação modélica”, definida na interpretação clássica da surdez 

como fenômeno social, é bastante simplista, pois atribui ao indivíduo a possibilidade de 

escolha de uma identidade. Dito de outro modo, o surdo acaba limitado a uma 

identidade pelo grupo dentro do qual se socializa, como uma espécie de “cobrança”, 

uma expectativa para que fique definido se  a criança surda pertencerá à comunidade 

surda ou ouvinte. O autor comenta que há, sempre, a possibilidade de surdos, filhos de 

pais ouvintes, mudarem sua identidade e abandonarem o grupo em que foram 

incialmente constituídos. Não é plausível, portanto, adotar um ponto de vista em que 

haja apagamento da pluralidade das identidades surdas e da singularidade do sujeito. 

Cabe interrogar, também, a relação língua/identidade, nesta visada: estaria ela   

centrada no interação social, como locus do uso da linguagem pela incorporação da 

língua oral ou de sinais como instrumento de comunicação? Aqui, a questão de qual 

língua será adotada pela criança surda ganha status tão privilegiado uma vez que parece 

definir todo o percurso de vida deste sujeito, destinado a uma só escolha. Apaga-se, 

nesse espaço, as relações complexas e enigmáticas que o surdo inevitavelmente terá 

com a língua de sinais e a língua oral.  

Segundo Behares:  
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... dizer que a criança surda aprende a língua de sinais equivale a 

dizer que ela se transforma em mestre das relações 

significado/significante que constituem essa língua. No entanto, 

esse percurso da criança em sua relação com a linguagem 

mostra a inconsistência deste dizer e desta equivalência 

(BEHARES, 1995, p.143).  

O autor assinala que a criança surda, no processo de aquisição de língua de 

sinais, enfrentará tropeços, oscilações, ambiguidade de significações e tantas outras 

dificuldades estruturais, do mesmo modo que a criança ouvinte no caminho de 

aquisição da fala.  Acompanho, este particular, estas observações de Behares para 

quem a criança surda, como qualquer outra criança, encontra-se frente a um conjunto 

de restrições linguísticas que são próprias de uma língua e anteriores ao uso que a 

criança possa fazer dela. Como se afirma no Interacionismo (De Lemos, 1992) a 

criança é falada desde a língua, e nesse ser falada, acaba sendo capturada por uma 

língua.  Nesse sentido, a fala da mãe não é somente uma fala, ela é de fato, lugar em 

que se movimenta “a língua “ (la langue) numa língua particular
113

. Por isso, quando 

se fala em “língua materna”, pode-se introduzir ao lado dela a noção de “captura”, 

cunhada por Lacan e  presente no Interacionismo, em Aquisição da Linguagem. 

Assim, é recusada a ideia de um sujeito cuja identidade se define pelo uso 

instrumental da língua (para comunicação) - o sujeito passa a ser concebido como 

sujeito-efeito-de-língua, como efeito-sujeito. A língua materna é lugar de sua 

constituição.   

Sobre a língua materna, Pereira de Castro (2006) lembra que: 

Note-se ainda que a língua materna é definida por Lacan como 

uma “ocupação”, termo que é em parte fruto da leitura que o 

autor faz, com Freud, da obra de Saussure (1968), que exclui a 

possibilidade de se tomar a língua como função do sujeito falante, 

invertendo a relação sujeito do conhecimento-objeto ao propor 

que o falante “registra passivamente” a língua (Saussure, 

1916/1969, p. 30), abrindo caminho para o reconhecimento do 
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 Como diz C. De Lemos (1992:128), o outro não interessa enquanto “indivíduo” senão como “discurso 

ou instância de funcionamento da língua constituída”. 
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primeiro como efeito desta. (PEREIRA DE CASTRO, 2006, 

p.142-143). 

 

As questões levantadas por Behares sobre aquisição de linguagem, sobre a 

relação do sujeito (ouvinte ou surdo) com a língua, permitiram a Midena (2004) retornar 

ao que Freud (1891) enunciou sobre um aparelho de linguagem “que coloca o sujeito no 

circuito do outro pela relação com outro aparelho de linguagem” e o que diz Lacan 

(1966) sobre “o sujeito como efeito do funcionamento de cadeias significantes”. Essa 

retomada, possibilita “repensar a relação da oralidade e da língua de sinais com a 

questão da língua materna dos surdos.” (MIDENA, 2004, p. 64).   

Dalcin (2006), pesquisadora ligada à Psicologia Social, também reflete sobre a 

relação do sujeito surdo com a língua de sinais. A autora procurou observar como a 

oralidade poderia afetar a criança surda, procurando romper com o modelo 

predominante na área da surdez, que toma  o “desvio” e a “incapacidade” físicos como 

verdades absolutas e que encontra, na reabilitação, a possibilidade de atuar sobre o 

órgão falho, no caso, a orelha. Trata-se, segundo ela, de uma vertente que reduz  o 

sujeito surdo a um pedaço de carne, que precisa ser restaurado. Sua pesquisa focalizou o 

modo como o surdo, filho de pais ouvintes, internaliza a cultura familiar e de que 

maneira essa internalização participa da formação de sua subjetividade.  

A autora considerou, em sua análise, além das questões relacionadas à língua do 

sujeito surdo, também aspectos da cultura surda: o sentimento de “estrangeiro” que os 

surdos afirmaram sentir em relação a sua família de origem e, de maneira inversa, o 

sentimento de “familiaridade” quando encontram a comunidade surda. O 

desconhecimento da língua de sinais, pela família e as dificuldades de interação, afirma 

a pesquisadora, provocam angústia no surdo - um “estranhamento” (ela, aqui, se refere a 

Freud, no ensaio “O estranho”, de 1919), uma estranheza intrínseca ao sujeito que, ao 

ver-se diante da diferença incontornável do outro, sente angústia. Trata-se de angústia 

que se expressa na ambivalência do estranho: por um lado, a exclusão da família, por 

outro, demanda um acolhimento. Ao que parece, para Dalcin (2006), que acompanha 

Freud, o surdo vivenciaria o “estranhamente familiar”. Por vezes, algumas famílias, ou 

alguns membros da família, buscam aprender a língua de sinais para se comunicação 
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com o surdo; contudo, na maioria das vezes, é o inverso que acontece: exige-se que o 

surdo se expresse oralmente, ou seja, que faça leitura labial e oralize.  

Podemos ver que, autores que se ocupam da surdez, explicam o processo de 

aquisição de linguagem pelo surdo pela ótica de um entendimento da língua materna 

como um objeto transparente e inequívoco. Para aqueles que consideram a língua de 

sinais como a língua materna da comunidade surda, bastaria que o surdo fosse exposto a 

ela para que a aquisição da L1 ocorra. Já para aqueles que apostam na vertente oralista, 

seria necessário “compensar o déficit perceptual” e garantir a exposição à fala: nos dois 

casos, a língua se desenvolveria naturalmente. Desconsidera-se, assim, que há outras 

articulações em jogo, que ultrapassam o entendimento da língua materna como a 

primeira de uma série possível de línguas, como também, de modo geral, não se 

considera que aquisição e aprendizado, até mesmo língua materna dos surdos (língua de 

sinais) e oralismo não são da mesma ordem.  

 Midena (2004), ao refletir também sobre a língua materna para surdos diz: 

Embora o desdobramento dessa hipótese sobre língua materna 

como conceito metodológico com as relações da oralidade e 

língua dos sinais pelo surdo ultrapasse os limites desse trabalho, 

caberia lançar aqui a pergunta: até que ponto se podem excluir 

os efeitos da oralidade na discussão sobre a aquisição de 

linguagem pelos surdos severos (MIDENA, 2004, p. 66). 

  Voltando à questão da aquisição de linguagem pelo surdo, filho de pais ouvintes, 

devemos lembrar que, na maioria dos casos, o contato com a língua de sinais é tardia. 

Antes que isso aconteça, a criança não deixa de estar imersa em um mundo sonoro, 

visual, tátil que, de algum modo, participam de sua inscrição no universo simbólico. 

Devemos pensar como essas “inscrições” ocorrem na singularidade da relação sujeito-

linguagem-outro/Outro. Singularidade, como assinala Cerqueira (2005), que ao pensar a 

surdez diz:  

O limite no organismo não impede que este funcione 

simbolicamente, “mas convoca outros meios para que isso se 

dê” (NUNES, id.p.65). Como coloca NUNES, no caso de uma 

mãe ouvinte e uma criança “surda”, “a transmissão” dá-se,  
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principalmente, pelos movimentos corporais. Não se trata de 

qualquer movimento, mas daquele cujo sentido toca o corpo 

respondendo a uma demanda, e isso implica o Outro 

(CERQUEIRA, 2005, p.68) 

Cerqueira acompanha Vorcaro (2005) para quem, desde que o organismo nasce, 

ele é afetado pela interpretação materna de suas manifestações: o choro, o balbucio, o 

olhar, o gesto. Todas elas são significadas em uma “rede de sentidos” sustentada por 

aquele que faz a função materna. Trata-se sempre de um corpo falado, interpretado pelo 

Outro e que, por isso, de um modo singular, pode se constituir em um corpo 

simbolicamente organizado.  

Cerqueira afirmou, com Saussure, que a língua de sinais, é uma língua, um 

“sistema de signos”, “um sistema de valores puros” (SAUSSURE, 1916, p. 130) que 

incide sobre o corpo, incidência, esta, que decide pelo próprio funcionamento do corpo. 

Também, disse ela, a língua coloca os pais em uma condição que se aproxima, mas que 

não é semelhante – na visão da autora - daquela apontada  a respeito da mãe imigrante, 

que está numa condição em que seu filho “fala” uma língua que lhe é  estrangeira, que 

lhe causa estranhamento. Diferentemente: “a inserção do gesto e mesmo da língua de 

sinais, apesar do estranhamento inicial da mãe, não impede que ambas continuem 

circulando na língua estabelecida após o diagnóstico da surdez” (NUNES, 2004, p.99). 

É preciso ir além das descrições para contemplar os fenômenos linguísticos. 

Acompanho  Lier-DeVitto (2006), quando a autora afirma que: 

por meio de uma análise lingüística “strictu sensu”  não é 

possível apreender uma fala peculiar, uma marca de 

singularidade[...] os instrumentais descritivos da Lingüística 

não podem captar o que a orelha/[olho] do falante de uma 

língua escuta/[vê], estranha e distingue. É preciso uma noção 

de língua-fala-falante que permita produzir um dizer para um 

sujeito, que abra a possibilidade de articular o geral das leis de 

funcionamento da língua, ao particular da produção de um 

sujeito (LIER-DE VITTO, p. 248).  
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Note-se que as colocações acima introduzem questões de grande envergadura, 

que ultrapassam, em grande medida, a discussão inicial deste artigo. A polêmica entre 

oralismo, língua de sinais e língua escrita do surdo, tendo em vista que envolve línguas 

de modalidades diferentes, abriga problemas teóricos importantes, entre os quais a 

complexa relação entre estruturação da linguagem e estruturação subjetiva, 

especialmente quando se leva em consideração o fato de que a criança surda está, de 

modo enigmático, sob efeito da fala de sua mãe, que o inscreve em uma ordem 

simbólica, ainda que a criança não possa ouvi-la. 

2. Considerações Finais 

Para encerrar este artigo, enfatizo, uma vez mais, as palavras de Pereira de 

Castro, para quem é possível afirmar “que a língua materna deva ser compreendida 

como uma experiência única, impossível de ser esquecida mesmo quando a julgamos 

perdida; mesmo se não a reconhecemos mais na superfície da fala, ‘mesmo se falamos 

uma língua estrangeira’” (PEREIRA DE CASTRO, 1998, p. 256). Essas palavras 

deveriam ecoar nos estudos sobre a relação do surdo com a linguagem, independente da 

modalidade em questão. 

Busquei, de forma breve, apresentar uma leitura crítica de alguns trabalhos que 

apresentam uma discussão pedagógica sobre L1, L2 e aquisição de linguagem para o 

surdo, seja língua de sinais ou escrita, especialmente no que diz respeito à naturalidade 

da definição de língua materna e escrita quando a questão é a surdez. Conceitos 

implicados na relação ouvinte-língua materna e questões referentes à aquisição de 

linguagem ou da escrita, não podem ser diretamente transpostos para a abordagem da 

surdez. A língua de sinais, a escrita do surdo têm especificidades que não podem ser 

ignoradas. A argumentação teórica do bilinguismo pouco difere para ouvintes e surdos. 

A naturalidade com que se tem tratado o assunto não tem jogado luz sobre o enigma da  

aquisição de linguagem pelo surdo, nem sobre questões centrais da língua de sinais – 

designada como “materna”, e nem mesmo sobre a escrita de surdos como segunda 

língua.   

Frente a esse estado de coisas, menos do que tentar responder a questões de tal 

envergadura, optei por interrogar tudo aquilo que é voz corrente nos trabalhos sobre a 

educação de surdos. Reconheço que passei rapidamente por questões que demandavam 

tratamento verticalizado, mas pareceu-me relevante colocá-las em xeque, questionando 
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noções que transitam sem qualquer interrogação. Acredito que problemas não devam ser 

simplificados e me parece fundamental que sejam enfrentados os obstáculos, que, 

conforme observei, têm sido contornados, deixados à margem da discussão. Enfim: 

qual(is) o(os) modo(s) de relação do surdo com a Língua? Esta questão ultrapassa a 

discussão ideológica e a divergência entre propostas que têm dominado a literatura do 

campo. É necessário escapar das dicotomias e pensar na singularidade de cada criança e 

no seu modo de presença na linguagem, para encontrarmos um caminho para conduzi-

las ao universo da escrita, sem apagar os obstáculos relativos à marca que a surdez 

imprimiu em sua história.  
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RESUMO: O objetivo deste é considerar o dicionário internacional de Língua de Sinais 

por equipes surdos em uma comunidade surda. A pesquisa buscará compreender a 

lexicografia pedagógica na área da matemática, por meio da Língua de Sinais, para 

modalidade de Educação de Surdos em uma pública da rede. 

O dicionário internacional iniciou a pesquisa da área de matemática com quatro Língua 

de Sinais tais como Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Língua de Sinais 

Americana(ASL), Língua de Sinais Britânica(BSL) e Língua Gestual Portuguesa(LGP), 

que a estrutura da semelhança e diferença de sinais no processo de icônica e não-

icônica, mostra o léxico de operação de matemática que faz parte da matemática escolar 

de crianças, jovens e adultos surdos.  

A experiência indica as dificuldades da relação de tradução, nesse processo, por parte da 

equipe de tradutores internacionais sobre operações matemáticas. Ressalta, também, a 

postura do tradutor linguístico de ser com as éticas especificas da matemática e da 

Língua de Sinais dificultando assim o entendimento dos surdos. 

Primeiramente o professor surdo apresentou quatro línguas de sinais diferentes países 

no dicionário internacional, e focalize a área de matemática e identificou quais 

conheciam os símbolos de operação de matemática. Questionados se tinham a 

experiência de analisar icônica e não-icônica, todos quatro países de sinais diferentes 

responderam que não são todos icônicos, pois conseguiam perceber a configuração de 

mãos. 

 

PALAVRA-CHAVE: Dicionário Internacional de Língua de Sinais. Sinais Icônicos. 

Sinais Arbitrários. Símbolos de Operação Matemática. 

 

 

 

1. Introdução 

 

No Brasil, O ensino fundamental é caracterizado como Educação Especial com 

as necessidades especiais de Inclusão de surdos que preferência tem o polo nas redes 

educacionais especiais. Contamos nos municípios e estadual, como propostas 

educacionais de ensino de matemática com o uso de Língua de Sinais, com a Lei nº 

10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2006 já são obrigatório a toda rede escolar com 

necessidades especiais, a língua de sinais como surdo tem direito de usar a língua de 

sinais a qualquer lugar a parte da escola publica tanto privada. 

A pesquisa buscará compreender a lexicografia pedagógica na área da 

matemática, por meio da Língua de Sinais, para modalidade de Educação de Surdos em 

uma pública da rede. 

O presente relato descreve fatos ocorridos dos sinais lexicais, icônicos e não-

icônicos na área de matemática com o uso de Língua de Sinais pelo surdo, com alunos 
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surdos da Educação Especial, escola regular publica e privada, universidades e demais 

instituições educacionais.  

Foram utilizadas quatro língua de sinais internacional de dicionário de 

matemática. As seguintes pesquisas foram os assuntos de Operações Matemáticas, 

mostra sinais Adição e Multiplicação em dividir de grupo de tradutores, tem por 

objetivo a categoria em LS (Língua de Sinais), desenvolveram a construção de ordem 

alfabética com uso de Língua de Sinais e compreendendo a tradução internacional de 

Língua de Sinais de diversos países.  

O projeto Spread the Sign a ser descrita foi criada uma competência linguística 

da comunidade surda na Suécia, se objetiva a mídia de dicionário internacional de 

equipe como início de assunto de operações matemáticas e havia as semelhanças e 

diferenças de outros a língua de sinais matemáticos a diversos países e a mesma escrita 

de símbolo matemático. 

Observando o site SpreadtheSign na área de matemática com tradutor de 

dicionário internacional de Língua de Sinais, os equipes tradutores prestaram as 

palavras traduzidas por categoria de matemática, exemplificando a palavra por língua de 

sinais e mostrando a língua de sinais a vários países e os surdos conhecemos a tradução 

de língua por outra língua, pois tinham parecido ou não-icônico de língua de sinais de 

ADIÇÃO e MULTIPLICAÇÃO.  

 

Na realidade do Brasil, apresentam dificuldades na matemática de Língua de 

Sinais, associado ao forte receio, muitas vezes recusa mesmo, em arriscar um dicionário 

da língua oral. Apresentam também dificuldades conceitos nas operações matemáticas, 

nos problemas por falta de recursos didáticos com uso de dicionário de Língua de Sinais 

e outros conteúdos, visto que não tinham muitos sinais de matemática como ate hoje, 

vários poucos sinais de matemática, tornando a reflexão de ideia praticamente 

impossível. Isso demonstra que não diferenciam a Língua de Sinais da Matemática com 

a Língua Portuguesa. 

Além disso, esses alguns surdos apresentam também uma baixa qualidade, 

perdendo auto-estima, fracasso de estudos de desenvolvimento escolar, principalmente 

no que se refere à qualificação de Língua de Sinais, dos Surdos com os ouvintes. Então, 

percebemos um sentimento de “dor” e “angustia” nesses surdos. 

Questionados sobre pesquisa de questões problemáticas, notamos uma certa 

alienação desses surdos, por falta de acesso das atualizações de dicionário de Língua de 

Sinais, ou por acesso com o uso de dicionário de Língua de Sinais. Muitas vezes, 

tinham uma noção de operações de matemática, mas não raciocinaram muito bem nem 

tinham explicado de conceitos em que surdos não aprenderam a noção básica. 

 

2. Fundamentação teórica e metodológica 

 

Primeiramente o professor surdo apresentou quatro línguas de sinais diferentes 

países no dicionário internacional, e focalize a área de matemática e identificou quais 

conheciam os símbolos de operação de matemática. Questionados se tinham a 

experiência de analisar icônica e não-icônica, todos quatro países de sinais diferentes 

responderam que não são todos icônicos, pois conseguiam perceber a configuração de 

mãos.  

Este relato de experiência investigar o trabalho de dicionário temático na área de 

matemática para surdos na modalidade de visual-espacial como a relação de dicionário 

internacional entre a língua de sinais, mostrando as comparações de sinais 

internacionais na área de matemática e como a metodologia de uso de dicionário 
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enciclopédia dos conteúdos e a importância do uso de dicionário de Língua de Sinais 

(na própria língua dos surdos). Inicialmente, analisando a aprendizagem de matemática 

até os dias de hoje; comparando os avanços e mudanças da prática do ensino da 

matemática. 

O professor surdo então mostrou a ilustração, na figura 1 na LIBRAS e figura 2 

na LGP, de um sinal ADIÇÃO entre língua brasileira de sinais e língua gestual 

portuguesa, são a mesma palavra da escrita em língua portuguesa e como também na 

mesma língua sinalizada e tem relação da configuração de mãos iguais como icônicos. 

 

 

Figura 01 – sinal ADIÇÃO – no Brasil. 

 

 
(Professor surdo: Luiz Claudio N. Ayres – Matemática em LIBRAS) 

 

 

Figura 02 – sinal ADIÇÃO – no Portugal. 

 

 
Fonte: http://www.spreadthesign.com/br/alphabet/ 

 

Outro sinal ADDITION entre língua de sinais americana na figura 3, e língua de 

sinais britânica na figura 4, é mesma palavra da escrita de língua inglesa e a língua 

sinalizada diferente, não tem relação da configuração de mãos. 

 

Figura 03 – sinal ADDITION – nos Estados Unidos 
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Fonte: http://www.spreadthesign.com/br/alphabet/ 

 

Figura 04 – sinal ADDITION – no Reino Unido. 
 

 
Fonte: http://www.signbsl.com/sign/addition 

 

Entretanto, todas quatro línguas de sinais como LIBRAS, LGP, ASL e BSL na 

matemática que são mesmos símbolos matemáticos. 

 

 

Figura 05 – sinal MULTIPLICAÇÃO – no Brasil. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Professor 

surdo: Luiz Claudio N. 

Ayres – Matemática 

em LIBRAS) 
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Figura 06 – sinal MULTIPLICAÇÃO – no Portugal. 

 

 
Fonte: http://www.spreadthesign.com/br/alphabet/ 

 

 

Figura 07 – sinal MULTIPLICATION – nos Estados Unidos 
 

 
Fonte: http://www.spreadthesign.com/br/alphabet/ 

 

Figura 08 – sinal MULTIPLICATION – no Reino Unido. 
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Fonte: http://www.spreadthesign.com/br/alphabet/ 

 

 

Outras operações de matemática, um sinal MULTIPLICAÇÃO na figura 5 e 6, 

em português, e outro sinal MULTIPLICATION na figura 7 e 8, em inglês. As três 

figuras 5, 6 e 7 que são mesmas três línguas de sinais como Língua Brasileira de 

Sinais(LIBRAS), Língua Gestual Portuguesa(LGP) e Língua de Sinais Britânica(BSL), 

que são as três mesmas semelhantes como icônicos em cada sinal de matemática, e que 

cada operação trata mesmos símbolos matemáticos.  

Mas Língua Brasileira de Sinais e Língua Gestual Portuguesa são mesma escrita 

de língua portuguesa, e a figura 7 é outra escrita de língua inglesa como Inglaterra e não 

tem relação da escrita semelhante, e já existe a relação como mesma configuração de 

mãos a três línguas diferentes. 

Toda a ferramenta referente a esse trabalho pedagógico será transformado em 

um dicionário internacional por categoria da matemática produzida pelas equipes 

tradutoras e será distribuído no site. Analisamos a comparação de sinais de matemática 

entre as operações do conteúdo. 

 

2.1 Breve Histórico de Dicionário Internacional. 

 

 Este fato histórico tem como objetivo considerar o dicionário com aquisições 

produzidas, realizado no acesso do site, com os vários surdos excluindo no uso de 

tecnologia de dicionário internacional. 

 O trabalho pedagógico iniciou com o conteúdo de matemática em Língua de 

Sinais, que mobiliza a rede dos surdos em vários ensinos escolares e universitários. Esta 

aprendizagem já está fazendo a parte da escola, universitários, os livros nas bibliotecas e 

enfim, com crianças e adultos. 

 Facilidade do processo de estudo linguístico com conteúdos e práticas. Podemos 

assim relacionar como surdos e mobilizar à nova pós-modernidade interagindo também 

com os professores, pedagogas e tradutores. Uma nova regra em Língua de Sinais no 

dicionário internacional, na certeza de oportunidade para a especialidade satisfatória do 

surdo. 

 Neste trabalho vamos considerar a linguística e tradução que foi realizado com o 

próprio aprendiz, o aluno universitário surdo. Na realidade queremos que todos os 

alunos surdos sejam engajados nesse processo de estudos surdos.  

 Entretanto, não poderíamos deixar olhar outros fracassos específicos, e para que 

este trabalho tenha a forma e regras satisfatórias na mídia internacional, optamos em 

avaliar a escola regular de surdos, universidade de estudos surdos e, matemática em 

Língua de Sinais, o movimento de estudante e tradutor-surdo, o laboratório das ciências 

exatas – matemáticas, as práticas e oficinas para surdos, etc. 

 Nosso interesse nesse estudo é que a matemática em Língua de Sinais que façam 

parte da nossa vida. Pois, desde terna idade, a infância, já começamos a aprender e 

conhecer básica configuração de mãos e operações matemáticas em Língua de Sinais, 

como por exemplos, o sinal de + a ÷, idade, horas, enfim. 

 Apesar de usarmos operações matemática em Língua de Sinais, poucas vezes 

paramos para pensar de onde surgiram os sinais, ou quem são os surdos que inventaram. 

 No período da Modernidade, os surdos já viviam em grupos nesta escola, 

universidade e comunidade surda que aprenderem matemática em regras, sem qualquer 

incentivo, era motivado um trabalho de apenas usar a memorização, (decoreba) não 
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compartilhavam de experiências, e exercícios feitos com “as mãos”, ou seja, descobrir 

os sinais, nas falanges icônicas ou não. 

 Nós surdos não sabemos que inventou os sinais das operações matemáticas 

possivelmente, na história dos surdos, há segredos por isso imaginamos em nossos 

pensamentos e criamos maneiras de facilitar o aprendizado em sinais icônicos e sinais 

não-icônicos(arbitrários). 

Mas, permanece a dúvida, como os surdos inventaram dessas operações 

matemáticas em Língua de Sinais no mundo? E como surdos criaram os sinais icônicos 

e arbitrários em Língua de Sinais? 

 Na verdade, os surdos aprenderam no decorrer do tempo a utilizarem Língua de 

Sinais de uma maneira muito simples, foi de extrema importância do conhecimento de 

iconicidade e arbitrariedade. 

 Eles provavelmente, não sabiam que existem os sinais icônicos e sinais 

arbitrários no mundo de matemática, mas já existiam e eles faziam o uso da os 

dicionários em Língua de Sinais igual ao ouvinte conheciam sem perceberem a icônico 

e arbitrário em Língua de Sinais, pois pessoas ouvintes conheciam a mão dos ouvintes a 

forma dos dedos como gestos, mas não dá maneira que conhecemos como hoje. 

 Recentemente, pouco tempo atrás, começamos a aprender e a conviver com 

grupos surdos pesquisaram dicionário internacional da matemática em Língua de Sinais. 

 

2.2 A Construção das operações matemáticas em Língua de Sinais 

 

 As operações matemáticas em Língua de Sinais não são iguais pelo mundo. A 

própria Língua de Sinais tem o próprio regional, mas os números em Língua de Sinais 

que têm variedades nem todos os sinais em matemática ao Brasil todo e também nem 

todo sinais iguais ao mundo. A cada região tem próprias Línguas de Sinais, um pouco 

semelhante das regras pelos sinais de matemática. 

 O usuário de sinais para ter outros sinais deu-se a construção e nova regra de 

operações matemáticas em Língua de Sinais. Saindo do INES (Instituto Nacional de 

Educação de Surdos) os ex-alunos, foram para diversos lugares, buscando aperfeiçoar 

seus ensinamentos, sobre as operações matemáticas em sinais. 

Esta evolução de Língua de Sinais em matemática, evolui através de diferentes 

meios, o que facilita em muito as práticas. 

 Os surdos deram uma grande contribuição, pois inventaram os sinais para cada 

símbolo de operações matemática, facilitando em muito a vida do surdo como época na 

escola surda o INES e outras escolas diversas. 

Como podemos ver a matemática em Língua de Sinais, sempre esteve presente 

em nossas vidas surdas, mesmo que de maneira certa dos sinais ela sempre nos foi 

presente. 

 
 A matemática refere-se a essas identidades que tem 

existência objetiva, fora da mente do matemático, mas que 

também não se encontram no mundo empírico (PLATÃO, 

apud, MACHADO, Nelson José, p.20, 1997) 

 

 Segundo o filosofo Platão, a própria identidade e próprio pensamento que têm 

existência, objetiva do que diferente outro mundo, mas a mente diferente que já existe o 

mesmo pensamento parecido. Como podemos ver a identidade surda, com seus surdos 

estudiosos avaliam os sinais de operações matemáticas em Língua de Sinais, pois 

outrora tinham maneiras diferentes de ver a matemática em Língua de Sinais. 
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“Segundo Marello(1998, p. 238), abrange os 

monolíngues e bilíngues destinados aos aprendizes, uma vez 

que os dicionários “ ‘normais’ (...) não pode ser definidos 

como ‘não pedagógicos’, mas simplesmente como menos 

pedagógicos” (MARELLO, apud, OLIVEIRA, Ana Maria 

Pinto P. de & ISQUERDO, Aparecida N. p.125, 1998)” 
   

Segundo autor, a própria relação pedagógica que têm estrutura de dicionário de 

língua. Como entendermos mostrar a visão das línguas de sinais no mundo, com seus 

surdos estudiosos linguísticos definiam dicionário monolíngues e bilíngues, pois outrora 

tinham maneiras diferentes de ver a relação da matemática em Língua de Sinais no 

mundo. 

Mas e para linguistas lexicográficas, o que é dicionário de Língua de Sinais? Ao 

mesmo tempo ao responder da pessoa ouvinte. Só um pouco diferente da língua falada 

como língua de sinais. 

 De fato, os materiais escolares como os usados pelos ouvintes não funcionavam 

com estratégicas para surdos. Fato que, que analisamos em nossa pesquisa. 

 No Brasil, ao analisar o Decreto-lei 5.626/05, vemos que, a primeira língua para 

surdos é a Língua de Sinais (L1) e a segunda língua é a língua portuguesa na 

escrita(L2).  

 A aquisição de materiais didáticos em Língua de Sinais e devem ser um 

facilitador linguístico, para que dê as crianças à chance de realizar os primeiros 

símbolos da matemática como sinais já que para os adultos são de forma automática. 

 
“A língua de sinais está voltada para as funções 

visuais, que ainda se encontram intactas, constitui o modo 

mais direto de atingir as crianças surdas, o meio mais simples 

de lhe permitir o desenvolvimento pleno, e o único que 

respeita sua diferença, sua singularidade. (SACK, 1998. 

P.63)” 

 

 Quando a questão é educação, na comunidade surda, na matemática dos surdos 

devemos ter muita atenção, respeitando todos os sujeitos surdos nas escolas e 

comunidade surda. Nada de comparação com os ouvintes do uso da língua oral na área 

de matemática. 

 

 

 

2.3 Estudos Surdos no dicionário internacional 

 

 Este processo linguístico revela explicar o conceito por meio de uma matemática 

especifica que constitui o conhecimento ambos à aprendizagem, mesmo que o tradutor 

ou professor seja usuário de Língua de Sinais diretamente aos surdos. 

 Para que o aprendizado seja considera consistente o usuário de dicionário de 

Língua de Sinais numa classe de surdos e comunidade surda que deve estar apoiado em 

educação de matemática. Deve saber a primeira Língua de Sinais, presentemente, o 

conhecimento de teoria-prática na Matemática e uma Metodologia em Língua de Sinais 

apropriada. 

 Como analisar a tradução internacional de duas ou mais línguas de sinais na área 

de matemática para surdos? O linguístico deve ter conhecimento especifico de 

dicionário internacional de Língua de Sinais para refletir sobre maneira de entender dois 
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mundos de Língua de Sinais, buscando a ferramenta de sinais matemáticos para que ao 

educar os surdos bilíngues, e também respeitando-os. 

 Nos estudos surdos, na própria Língua de Sinais, descobre-se, com as 

configurações de mãos, assim temos que fazer uma prática diferenciada, aprender a si 

mesmo, descoberta esta experimentada com a vivência e interação com os surdos na 

escola e comunidade surda. 

 Quando a questão é educação de matemática dos surdos, com muita atenção se 

aprenderem a segunda da Língua Portuguesa na escrita de forma matemática, e também 

pode ter usuário de Língua de Sinais do próprio, respeitando-se todos os sujeitos surdos 

na escola e comunidade surda. Nada comparação iguale os ouvintes falantes como 

educação de matemática. 

 

2.4 Dicionário de Matemática 

 

 Este Artigo ressalta o trabalho numa pesquisa pedagógica-linguística de 

matemática no currículo de língua de sinais na educação de surdos, fizesse melhores 

conteúdos programáticos que foram feitos o que aprendeu e serve para alunos surdos, 

não oralizado. 

 A importância de estudos de dicionário em Língua de Sinais está conseguindo a 

prática da modalidade visual-espacial, e, surdos podem conseguir resposta de sinais e/ou 

na escrita de símbolos matemáticos. Segue como a vida experiência pedagógica em 

educação de matemática entre currículo e prática de pesquisa na educação de surdos. 

 Portanto, nossa pesquisa de linguística de língua de sinais bilíngüe para que 

reconhecer “duas línguas de sinais de matemática no mundo” aos nossos de hoje, para 

que seja possível é melhor a trajetória do ensino de pesquisa em Língua de Sinais para 

interagir estudos surdos. 

 

2.5 Conhecendo a operações matemáticas em Língua de Sinais 

 

 Quando eu comecei a pesquisar conteúdos de matemática, foram assuntos de 

ouvintes, não conseguiria nem funcionava para não serve surdos. Tive idéia das outras 

metodológicas na própria de Língua de Sinais, comecei a montar sinais de operações 

matemáticas e mudança visual e que melhor ilustração do que no quadro de ouvinte. 

Porque as línguas de sinais têm interagir e focalizar a própria visual de sinais, na 

verdade, o dicionário seria escrita das palavras da própria segunda língua. 

 Pois a mudança de transparentes do papel de surdos. Não adianta a fazer igual 

aos ouvintes. A maioria dos surdos existe pensamento em língua de sinais e 

principalmente domina bem na língua de sinais, tendo como feito realizado da língua 

natural. 

 Aprender e usar a língua de sinais que surdos temos direitos de aprender a vida 

experiente para ter bom domínio seja como ouvinte, na forma igualdade. 

 Surdos aprendem muito bem domínio da Língua de Sinais, por isso servem para 

usuário de comunicação em Língua de Sinais que é fácil de entender do próprio sistema 

linguístico do pensamento deles. Podem visualizar a explicar teoria-pratica de 

dicionário de sinais matemáticos em que jeitos deles da própria cultura como nasceu 

pensamento abstrato. 

 

2.6 Novas Línguas de Sinais sobre o dicionário internacional através da área de 

Matemática 
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 Os surdos são sabidos que a operações matemáticas com a Língua de Sinais tem 

descoberta um papel importante na aquisição de Linguagem e que o dicionário de 

Matemática tem nova geração da língua de sinais no contexto desde século XX e hoje, 

essa língua de sinais ainda tem a mostra mais significativo.  

 Muitos esforços dos surdos estão sendo feito para tornar a criação de dicionário 

da matemática mais eficiente. É preciso que muito mais surdos saibam domínio da 

Matemática em Língua de Sinais e a saibam bem a usar a língua de sinais para explicar 

significado e significante como signos semióticos. 

 Sempre houve muita dificuldade para se explicar conceito a Matemática em 

Língua de Sinais. Apesar de que todos os surdos reconhecem a importância e a 

necessidade da Matemática para se entender o todo surdo linguista-matemático e nele 

viver SER SURDO. 

 

3. Considerações finais 

 

 Como o elemento mais importante para trabalhar a pesquisar o dicionário 

internacional de Língua de Sinais na área de Matemática é o professor surdo de 

Matemática e Linguística entre relação interativa, e como este está sendo bem 

preparadas para desenvolver bem suas funções lexicais, as dificuldades neste processo 

têm aumentando muito problemático na escola sem usar dicionário de Língua de Sinais. 

Questionamentos: Por que educar os surdos? Por que Matemática com o uso de 

dicionário de Língua de Sinais? O que facilidade de Matemática com o uso dicionário 

de Língua de Sinais? A vida de professor surdo que sempre está preparado para 

respondê-los. 

O presente trabalho, ainda em andamento, iniciou em março 2014, e está sendo 

realizado com uso de dicionário internacional em categorias escolhidas em quatro países 

como Brasil, os Estados Unidos, Portugal e Reino Unido.  

Em estatística, a amostra de percentual atualizada de cada país. Em período de 

2012, a porcentual da pesquisa atualizada no projeto, mostra a tabela de Brasil de 17%, 

os Estados Unidos de 68%, o Portugal de 52% e o Reino Unido de 57%, e demais 

países.  

Segue abaixo, figura A e figura B: 

 

Figura A    Figura B 

  
Fonte: http://www.spreadthesign.com/br/statistics/ 
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Apresentar resultado: 

 

a) Observar o trabalho desenvolvido por equipes de tradutores e professores; 

b) Entrevistar os tradutores e professores; 

c) Questionar o roteiro de entrevista; 

d) Analisar os dados coletados; 

e) Redigir o relatório de pesquisa. 

 

 

 

Referências bibliográficas: 

 

AYRES, Luiz Claudio N., & CORREA, Márcia da C., Novo Olhar do Ensino da 

Matemática para Surdos: Como ensinar problemas de equação para surdos? 
Anais/ 7º Congresso Internacional e 13º Seminário Nacional de INES, 2008, Rio de 

Janeiro – RJ. 

 

AYRES, Luiz Claudio N., & COSTA, Lucyenne M. da, Problematizando o ensino de 

Matemática para Surdos na Escola Inclusiva: o Professor de Matemática e 

Intérprete de Língua de Sinais. Anais/ 6º Congresso Internacional e 12º Seminário 

Nacional de INES, 2008, Rio de Janeiro – RJ. 

 

AYRES, Luiz Claudio N., & LOPES, Regina M., Facilitando a Matemática com o 

uso da LIBRAS para Alunos Surdos. Anais/ 2º Seminário Nacional de Pedagogia 

Surda, 2007, Vitória-ES. 

 

AYRES, Luiz Claudio N., & SOUZA, Isaac G. M. de, Uma percepção de Quantidade 

de Matemática em LIBRAS: Como ensinar os problemas de fração para surdos? 
Anais/ 7º Congresso Internacional e 13º Seminário Nacional de INES, 2008, Rio de 

Janeiro – RJ. 

 

BARBA, Francisco da Silva. Organização de dicionários: uma introdução à 

lexicografia. São Paulo, SP. Ed. da UNESP. 2003. 

 

BERNARDINHO, Elidéia Lúcia. Absurdo ou Lógica? A produção lingüística do 

surdo. Belo Horizonte: Profetizando Vida, 2000. 

 

BIANCHINI, Edwaldo & PACCOLA, Herval. Bianchini, Edwaldo, 1935 – Curso de 

Matemática: volume único. Ed. 2ª. São Paulo, SP, Ed. Moderna. 1998. 

 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani & BORBA, Marcelo de Carvalho (org.). 

Educação Matemática: pesquisa em movimento. Ed. 2ª. São Paulo, SP. Ed. Cortez. 

2005. 

 

CAPOVILLA, F. C., & RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilílngüe da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo, SP: Edusp, 2001. 

 

DANTE, Luiz R., Tudo é Matemática. Ed. 1ª, São Paulo. Ed. Ática. 2002. 

 



 

 

 1951 

FACCHINI, Walter. Matemática: volume único. Ed. 1ª. São Paulo, SP, Ed. Saraiva. 

1996. 

 

FELIPE, Tayna A. LIBRAS em contexto. Curso básico livro do estudante: cursista. 

Recife: EDUPE, 2002. 

 

GAMA, F. J. Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos. Rio de Janeiro, 

Typographia Universal de E. & H. Laemmenrt. 

 

MACHADO, José Nilton, Matemática e Realidade, Ed. 4ª, São Paulo. Ed. Cortez. 

1987. 

 

MACHADO, Paulo Cesar. A Política Educacional de Integração/Inclusão: um olhar 

do egresso surdo. Florianópolis, SC. Ed. da UFSC. 2008. 

MARTELOTTA, Mario Eduardo(org.). Manual de Linguística. São Paulo, SP. Ed. 

Contexto. 2013. 

 

OLIVEIRA, Ana Maria Pinto P. do, & ISQUERDO, Aparecida Negri(org.). As 

Ciências do Lexico: lexicologia, lexicografia e terminologia. Campo Grande, MS. Ed. 

da UFMS. 1998. 

 

OLIVEIRA, Janine Soares de (org.). A Comunidade Surda: perfil, barreiras e 

caminhos promissores no processo de ensino-aprendizagem em matemática. 

CEFETES/RJ, 2005. 

 

PINTO, Antonio Henrique. Educação matemática e formação para o trabalho: 

práticas escolares na Escola Técnica de Vitória – 1960 a 1990. Tese de doutorado. 

FE/UNICAMP, Campinas, SP, 2006. 

 

QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos. A aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997. 

 

QUADROS, Ronice M. de, & KARNOPP, Lodenir B., Língua de Sinais Brasileira: 

Estudos Lingüísticos, Ed. 1ª, Porto Alegre. Ed. Artmed. 2004. 

 

QUADROS, Ronice Müller de & STUMPF, Marianne Rossi (org.). Estudos Surdos 

IV. Ed. 1ª, Petrópolis,RJ. Ed. Arara azul. 2009. 

 

QUADROS, Ronice Müller de (org.). Estudos Surdos I. Ed. 1ª, Petrópolis,RJ. Ed. 

Arara azul. 2009. 

 

QUADROS, Ronice Müller de (org.). Estudos Surdos III. Ed. 1ª, Petrópolis,RJ. Ed. 

Arara azul. 2009. 

 

QUADROS, Ronice Müller de, & FINGER, Ingrid. Teorias de Aquisição da 

Linguagem. Ed. 1ª, Florianópolis, SC. Ed. da UFSC. 2008. 

 

QUADROS, Ronice Müller de, & PERLIN, Gladis (org.). Estudos Surdos I. Ed. 1ª, 

Petrópolis,RJ. Ed. Arara azul. 2007. 

 



 

 

 1952 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Ed. 

1ª, Porto Alegre. Ed. Artmed. 1997. 

 

RAMIREZ, Alejandro Rafael Garcia, & MASUTTI, Mara Lúcia. A Educação de 

Surdos em Uma Perspectiva Bilíngue: uma experiência de elaboração de softwares 

e suas implicações pedagógicas. Florianópolis, SC. Ed. da UFSC. 2009. 

 

ROCHA, Solange Maria da. O INES e a Educação de Surdos no Brasil: Aspectos da 

trajetória do Instituto Nacional de Educação de Surdos em seu percurso de 150 

anos. Vol. 01. Rio de Janeiro, RJ. 2007 

 

SACK, O. Vendo Vozes: uma viagem aos mundos dos surdos, tradução Laura 

Teixeira Motta, São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 

 

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima. Ensino de língua portuguesa para surdos: 

caminhos para a prática pedagógica. Volume 1. Ed. 2ª. Brasília: MEC, SEESP. 2007. 

 

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima. Ensino de língua portuguesa para surdos: 

caminhos para a prática pedagógica. Volume 2. Ed. 2ª. Brasília: MEC, SEESP. 2007. 

 

SILVEIRA, Carolina Hessel. O currículo de Língua de Sinais na Educação de 

Surdos. Dissertação de Mestrado em Educação – Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2004. 

 

SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: Um Olhar sobre as Diferenças. Porto Alegre: 

Mediação, 1998. 

 

STROBEL, Karin. As Imagens do outro sobre a Cultura Surda. Florianópolis, SC. 

Ed. da UFSC. 2008. 

 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10436.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-20 06/decreto/D5626.htm 

http://www.spreadthesign.com/ 

http://www.signbsl.com/ 

  



 

 

 1953 

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E ASPECTOS SÓCIO-AFETIVOS 

COLABORATIVOS DA APRENDIZAGEM 

Maria Cristina Ataide Lobato 

 

RESUMO:Este artigo tem como objetivo a discussão dos aspectos linguísticos sócio-

afetivos da mediação pedagógica em fóruns educacionais virtuais, considerando que 

estes são aspectos potencializadores da construção do conhecimento. O estudo foi 

motivado pelas demandas de conhecimento sobre as relações de ensino-aprendizagem 

em educação a distância, em busca de estratégias e condutas pedagógicas capazes de 

favorecer a aprendizagem do aluno e o seu consequente desenvolvimento. A análise 

centra-se na interação entre professores e alunos em fóruns educacionais virtuais do 

curso semi-presencial de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa – da Universidade 

Federal do Pará, à luz da concepção sócio-histórico-cultural do desenvolvimento 

humano de Vygotsky (1934/2008), para quem a atividade mediada é o meio para o 

desenvolvimento e o acesso aos objetos de conhecimento. Para a condução das análises, 

tomei como base o modelo de investigação prática desenvolvido por Garrison e 

Anderson (2003), em especial os referentes à presença social. O estudo permitiu 

observar que os fóruns são espaços privilegiados para interações entre professores e 

alunos em cursos na modalidade a distância e a aprendizagem, nesses ambientes, pode 

ser motivada e direcionada pelas intervenções do professor, com particular incidência na 

motivação da aprendizagem, no estímulo à interação e na dinamização das práticas da 

comunidade. Os resultados sugerem que o planejamento de ações adequadas e a 

formação docente para a mediação em fóruns virtuais são preditivos de melhores 

resultados na aprendizagem dos alunos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância. Fóruns educacionais. Mediação 

pedagógica, Afetividade. 

 

 

1 Introdução 

 

Este estudo foi motivado pela demandas de conhecimento sobre o novo cenário 

educacional descortinado pela entrada em cena das tecnologias de informação e 

comunicação, que criaram novos potenciais diretamente relacionados à interação a 

distância e estabeleceram novos desafios para a atividade pedagógica. 

Coll, Monereo et al. (2010, p. 30) assinalam que as novas tecnologias 

provocaram mudanças nas variáveis que definem os cenários educacionais, interferindo 

nos papéis de alunos e professores, nas possibilidades e modalidades de interação, nas 

coordenadas espaço-temporais e nos acessos aos recursos. 

Nesse contexto, a educação a distância (EaD) tornou-se um elemento regular dos 

sistemas educativos, atendendo a demandas e/ou a grupos específicos, e assumindo 

funções importantes na educação da população adulta. 

Nos últimos anos, a EaD no Brasil apresentou uma expansão vertiginosa, 

ganhando espaços até então inexplorados. Os indicadores mostram que, na última 

década, o número de alunos matriculados na graduação a distância cresceu e se 

diversificou. Segundo o Inep/MEC, em 2003, a EaD contava com 50 mil matrículas, 

equivalendo a 1,3% do total de inscritos em cursos de graduação. Em 2013, eram 1,15 

milhão, correspondendo a 15,7%. A oferta de vagas também diversificou, saltando de 8 

para um leque de 84 cursos. Nesse contexto de grande crescimento, são diversos e 
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complexos os desafios para educadores sobre as particularidades dessa modalidade de 

ensino e seu inevitável impacto no quadro educacional brasileiro. 

Os dados revelam o crescimento da educação a distância no cenário brasileiro, 

gerando uma grande demanda de conhecimento sobre as relações de ensino-

aprendizagem, em busca de novos saberes em diferentes situações interacionais nessa 

modalidade. 

Dessa forma, considero indispensável retomar os princípios que norteiam as 

relações sociais em ambientes virtuais interativos e colaborativos de aprendizagem, 

conduzindo investigações que permitam compreender essa prática e sugerir estratégias 

capazes de favorecer a aprendizagem discente. 

Como bem pontuado por Souza, Rego e Córdova (2009, p. 222), os novos 

cenários educativos apoiados cada vez mais pelas tecnologias suscitam novas questões 

para a pesquisa em EaD, deslocando o seu eixo temático de questões relativas à 

metodologia da educação a distância em si, a exemplo da evasão, da autonomia de 

aprendizagem, das dificuldades relativas ao estudo isolado, para a compreensão de 

aspectos relativos às especificidades dos processos de aprendizagem em ambientes 

virtuais, em especial os desenvolvidos por meio dos chats acadêmicos, dos fóruns 

temáticos de discussão virtual, das listas de discussão, dos e-mails, em outras palavras, 

do uso pedagógico das ferramentas virtuais síncronas e assíncronas.  

Segundo Ribeiro, Oliveira e Mill (2014, p. 87), a sofisticação das tecnologias de 

informação e comunicação, o grande número de alunos atendidos e o crescente volume 

de conhecimento científico que o professor deve dominar são fatores que dificultam o 

exercício da docência, tornando quase impraticável a atuação do professor sem o auxílio 

de tutores. Estes, então, têm papel de destaque no gerenciamento das interações entre os 

alunos e na mediação entre os alunos e o conteúdo programado, o que exige desse 

profissional a apropriação do conhecimento sobre o modelo de EaD, para que a 

aprendizagem seja alcançada. 

De acordo com Salmon (2000, p. 39), o professor deve promover o 

envolvimento dos participantes de forma que o conhecimento por eles construído seja 

utilizável em novas e diferentes situações. Nesse sentido, a principal função do 

mediador é promover a construção de significados em detrimento da transmissão de 

conteúdos. Esse é um aspecto particularmente importante para as reflexões sobre a 

mediação em contextos de aprendizagem a distância, “na medida em que é esperado do 

moderador um papel ativo na dinamização da organização da comunidade e, deste 

modo, na sustentabilidade do projeto de aprendizagem do grupo online” (DIAS, 2010, 

p. 237). 

Por tudo o que foi dito, entendo que ainda há muito a ser investigado sobre 

cursos desenvolvidos a distância que usam ambientes virtuais de apoio ao ensino-

aprendizagem. É nesse contexto que esta pesquisa se insere, com o propósito de avançar 

sobre o conhecimento dos aspectos linguísticos sócio-afetivos da mediação pedagógica 

em fóruns educacionais virtuais, considerando que estes são aspectos potencializadores 

da aprendizagem. 

Neste trabalho, apresento uma proposta de análise da mediação pedagógica em 

fóruns educacionais virtuais, à luz da concepção sócio-histórico-cultural do 

desenvolvimento humano de Vygotsky (1934/2007, 2008), para quem a atividade 

mediada é o meio para o desenvolvimento e o acesso aos objetos de conhecimento. Para 

a condução das análises, tomei como base o modelo de investigação prática 

desenvolvido por Garrison e Anderson (2003), em especial os referentes à indicação de 

afetividade em ambientes virtuais, a fim de compreender os principais desafios docentes 
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para gerar oportunidades de aprendizagem mais significativas e, desse modo, promover, 

junto aos alunos, a construção do conhecimento.  

O artigo trata de aspectos que constroem e sustentam o engajamento dos sujeitos 

em comunidades de aprendizagem em ambientes virtuais, particularmente sobre 

aspectos afetivos que potencializam as relações sociais. O cenário escolhido para a 

coleta dos dados foi o Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa – 

modalidade a distância, da Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Este artigo apresenta brevemente, na Seção 2, os princípios da concepção sócio-

histórico-cultural de Vygotsky que embasaram a pesquisa. Na Seção 3, apresento o 

conceito de mediação pedagógica com base na literatura da área. A Seção 4 é dedicada à 

descrição do modelo de aprendizagem colaborativa de Garrison e Anderson (2003), 

cujas categorias de análise foram usadas na pesquisa. Na Seção 5, faço a discussão dos 

resultados das análises e na sequência, apresento os comentários finais.  

 

2 Princípios sócio-histórico-culturais de Vygotsky 

 

Neste trabalho, considerei relevante partir de uma concepção sócio-histórico-

cultural, que tem em Vygotsky (1934/2007; 1934/2008) seu principal representante, 

para compreender a mediação pedagógica na construção de conhecimento. 

Segundo Oliveira (1992, p. 24), um dos pressupostos básicos de Vygotsky é a 

ideia de que o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social; 

sua identidade, portanto, é elaborada a partir das relações de produção nas quais está 

inserido. Em outras palavras, Souza, Depresbiteris e Machado (2004) dizem que, para 

Vygotsky, “todo ser humano está inserido em uma realidade sócio-histórica e só adquire 

a condição humana se for mediado, em sua relação com o mundo, por instrumentos de 

sua cultura” (p. 138).  

Na base da teoria vygotskyana, encontra-se o princípio de que a apropriação da 

cultura humana ocorre por meio de relações interpessoais dentro da sociedade à qual o 

indivíduo pertence, e essa apropriação se dá por intermédio da educação e do ensino 

com a mediação de adultos e/ou pares mais experientes.  

No princípio vygotskiano, os mediadores são meios pelos quais o indivíduo age 

sobre fatores sociais, culturais e históricos, e sofre a ação deles. Esse conceito de 

mediação permite compreender o trabalho pedagógico como prática fundamental pela 

qual se dá a produção e a reprodução cultural. De fato, a maneira de o professor 

conduzir o processo de aprendizagem do aluno, no sentido de ajudá-lo a coletar 

informações, relacioná-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las é que produzirá um 

conhecimento significativo para o aprendiz, de forma a ajudá-lo a compreender sua 

realidade humana e social, e mesmo a interferir nela. Assim, dependendo da mediação 

pedagógica, poderá haver maior ou menor aprendizagem dos alunos, o que não 

ocorreria sem a intervenção do professor, ou par mais experiente, na concepção de 

Vygotsky (1934/2008). Desse modo, a qualidade e o momento adequado dessas 

intervenções são importantíssimos para a aprendizagem. 

As ideias de Vygotsky (1934/2008), em especial as concepções que embasam a 

prática docente, são fundamentais para compreender como o professor pode interferir no 

processo de aprendizagem, de forma a provocar avanços no desenvolvimento do aluno 

que não ocorreriam espontaneamente.  

Nesse sentido, entendo que Vygotsky (1934/2008) considera os processos de 

ensino-aprendizagem como construções conjuntas, ou ações colaborativas, entre os 

participantes da interação mediadas pela linguagem. Dessa forma, da aprendizagem 

decorrem as transformações qualitativas que se produzem ao longo do desenvolvimento 
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humano. Compreendo, então, que, aprender, na concepção vygotskyana, é transformar-

se a partir das interações com os outros e com o mundo em que se vive.  

No caso específico desta pesquisa, os princípios estabelecidos por Vygotsky, 

foram essenciais para compreender que as relações sociais afetivas são condições 

essenciais para impulsionar o interesse e a motivação para a aprendizagem. Para 

Vygotsky, aspectos sociais e afetivos podem motivar e incentivar a aprendizagem e 

potencializar a colaboração entre os educandos.  

Em minha opinião, os fóruns são ambientes virtuais propícios para os processos 

de construção conjunta do conhecimento e, embora saiba que tais ambientes 

potencializam a interação entre os participantes, não são os recursos tecnológicos 

disponíveis nesses ambientes, nem mesmo sua estrutura, que irão garantir a 

aprendizagem, mas sim, a forma como forem utilizados para construção do 

conhecimento coletivo, a partir de interações dos indivíduos, pautadas em um 

planejamento prévio.  

Com base nos princípios vygotskyanos de que a linguagem é uma ferramenta 

inserida em ação que faz surgir o significado como tal, considero especialmente 

relevante analisar a linguagem dos participantes nos ambientes educativos virtuais. 

Nesse sentido, entendo que a linguagem dos professores no contexto investigativo deste 

trabalho pode ser considerada uma ferramenta e, portanto, uma ação de linguagem 

capaz de intervir na aprendizagem dos alunos e em seu consequente desenvolvimento. 

 

3 Mediação pedagógica 

 

Neste trabalho, tomo o conceito de mediador tal como proposto por Kozulin 

(1998) para quem mediador é aquele que interage com o indivíduo aprendiz, 

acompanhando o desenvolvimento de suas funções cognitivas na busca da organização 

do pensamento e melhora dos processos de aprendizagem. Nessa perspectiva, como 

bem destaca Daniels (2003, p. 24-25), os mediadores são meios pelos quais o indivíduo 

age sobre fatores sociais, culturais e históricos e sofre a ação deles. Portanto, neste 

trabalho, o termo mediador é entendido como o indivíduo que, pela linguagem, 

intervém pedagogicamente no desenvolvimento do aprendiz. 

Nesse sentido, entendo que o professor desempenha o papel de mediador ao 

conduzir a aprendizagem do aluno, como especialista que possui conhecimentos e/ou 

experiências a comunicar. Assim, adoto aqui o sentido de mediação pedagógica como 

sugerido por Masetto (2009), que a entende como  

 

a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se 

apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e 

sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte 

“rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue 

aos seus objetivos. É a forma de se apresentar e tratar um 

conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a coletar informações, 

relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las 

com seus colegas, com o professor e com outras pessoas 

(interaprendizagem), até chegar a produzir um conhecimento 

que seja significativo para ele, conhecimento que se incorpore 

ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a 

compreender sua realidade humana e social, e mesmo a 

interferir nela (p. 144-145). 
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A concepção de mediação pedagógica no sentido de comportamento do 

professor para conduzir a aprendizagem do aluno também é compartilhada por Perez e 

Castillo (1999), para quem  

 

a mediação pedagógica busca abrir um caminho e novas 

relações do estudante: com os materiais, com o próprio contexto, 

com outros textos, com seus companheiros de aprendizagem, 

incluído o professor, consigo mesmo e com seu futuro (p. 10). 

 

Particularmente no contexto da educação a distância, autores como Gutiérrez e 

Prieto (1994) e Gomez (2004) consideram que a mediação pedagógica é feita a partir de 

ações específicas que devem ser observadas no tratamento de conteúdos e em formas de 

expressão dos diferentes temas, “a fim de tornar possível o ato educativo dentro do 

horizonte de uma educação concebida como participação, criatividade, expressividade e 

relacionalidade” (GUTIÉRREZ; PRIETO, 1994, p. 62).  

O papel do professor em ambientes de aprendizagem online também foi tratado 

por Salmon (2002, p. 39) que denominou de e-moderador o docente de ambientes on-

line, cujo principal papel consiste em promover o envolvimento dos participantes, a fim 

de que o conhecimento por eles construído seja utilizável em novas e diferentes 

situações. 

Tomando como base os princípios de mediação pedagógica dos autores que 

acabaram de ser citados, entendo, neste trabalho, o conceito de mediação pedagógica 

como a ação de linguagem do mediador (ou professor-mediador) durante a interação 

com seus alunos no fórum virtual de aprendizagem. 

 

4 Aprendizagem em colaboração 

 

Atualmente, um número importante de trabalhos situa o foco de suas análises no 

processo social de construção simultânea do conhecimento, em ambientes apoiados por 

computador. Destacam-se, nesse conjunto de estudos, os modelos de análise 

desenvolvidos por Garrison e Anderson (2003), os quais tratam o processo de 

construção conjunta do conhecimento como um processo sócio-cognitivo que se 

desenvolve de modo ordenado sequencialmente. 

Adicionalmente, e de maneira até certo ponto coincidente com a noção 

vygotskyana de aprendizagem, Garrison e Anderson (2003) defendem uma visão de 

aprendizagem em colaboração, segundo a qual o indivíduo possui responsabilidade por 

construir significado e participar de comunicação recíproca com a finalidade de 

confirmar a compreensão e gerar conhecimento.  

Nesse sentido, os autores reconhecem a importância da interação social e do 

senso de pertencimento ao grupo como elementos-chave para a aprendizagem e para a 

construção colaborativa de conhecimento. Para Garrison e Anderson (2003), os 

resultados da aprendizagem se devem ao envolvimento conjunto e colaborativo entre 
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professores e alunos, em atividades de ensino, por meio das quais se constroem 

significados compartilhados sobre os conteúdos e as tarefas escolares. 

Esse reconhecimento da aprendizagem como resultado da interação social 

também é coincidente com a perspectiva teórica de Vygotsky de que os processos de 

ensino-aprendizagem são construções conjuntas mediadas pela linguagem, 

compreendidas como ações colaborativas entre os participantes da interação. Garrison e 

Anderson (2003), como Vygotsky (1934, 2007/2008), entendem que há uma relação 

inseparável entre a formação do indivíduo e o mundo social. 

Garrison e Anderson (2003) desenvolveram um modelo de investigação prática 

(Community of Inquiry) para compreender os multifacetados componentes do ensino e 

da aprendizagem virtual na construção colaborativa do conhecimento entre os alunos, 

com o apoio do professor, em ambientes educacionais online de nível superior.  

No modelo de Garrison e Anderson (2003), uma comunidade de investigação se 

constitui por meio de três elementos interdependentes cruciais para o sucesso da 

experiência educacional: a presença cognitiva, a presença social e a presença de ensino. 

Esses elementos representam, respectivamente, o desenvolvimento das competências de 

análise dos conteúdos (presença cognitiva), o estabelecimento de um ambiente 

favorável à partilha das representações individuais em um contexto colaborativo 

(presença social), e o papel do professor ou de outra liderança que exerça a mediação na 

concepção e na organização das atividades da comunidade (presença de ensino).  

Neste trabalho, examino uma das variáveis da presença social do modelo de 

Garrison e Anderson (2003), a afetividade, que, segundo os autores, favorece a criação e 

o desenvolvimento de um ambiente propício à aprendizagem.  

 

 

 

4.1 Presença social e afetividade 

 

A presença social é definida por Garrison e Anderson (2003) como a habilidade 

de os participantes projetarem suas características pessoais para a comunidade de 

aprendizagem, com o propósito de desenvolver relações interpessoais, que podem ser 

prejudicadas pela distância geográfica e temporal dos ambientes virtuais.  

Garrison e Anderson (2003) destacam que a função básica desse elemento é dar 

suporte para o alcance dos objetivos cognitivos e afetivos da aprendizagem, tornando as 

interações do grupo interessantes, envolventes e intrinsecamente compensadoras, com o 

objetivo de estimular, sustentar e manter o pensamento crítico. 

Os autores destacam, ainda, que os indicadores da presença social são 

fundamentais para criar a base de respeito, confiança e ajuda mútua, necessária para um 

processo bem-sucedido de construção do conhecimento em grupo. Nesse caso, o papel 

do professor consiste em estabelecer um ambiente social amigável, por meio da 

promoção das relações humanas, da valorização da contribuição dos alunos, do 

desenvolvimento do senso de coesão do grupo, do incentivo ao trabalho conjunto, entre 

outros aspectos.  
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O esquema de classificação da presença social proposto por Garrison e Anderson 

(2003) foi construído na observação da ocorrência de certas palavras-chave, frases ou 

seus sinônimos de um processo interativo, que resultou em três categorias 

fundamentais: afetividade, comunicação aberta e comunicação coesiva. Neste trabalho, 

as análises se concentram nos índices indicativos da afetividade. 

Em relação à afetividade, Garrison e Anderson (2003) destacam que as emoções 

expressas em textos virtuais são diferentes das expressas na presença física e, por esse 

motivo, os interlocutores de ambientes assíncronos compensam a ausência física usando 

representações simbólicas para facilitar sua expressividade no ambiente. Para os 

autores, as emoções expressas em ambientes assíncronos são capazes de promover a 

motivação e a persistência na experiência educacional, facilitando, desse modo, a 

aprendizagem. Dentre as representações simbólicas sócio-emocionais usadas em 

ambientes assíncronos, os autores destacam o humor, a autorevelação e o uso de 

emoticons.  

 

5 Análise e discussão dos resultados 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, tomei como fundamento metodológico o 

paradigma qualitativo, com o propósito de observar os aspectos linguísticos afetivos que 

podem favorecer e incentivar a aprendizagem. 

É importante ressaltar que esta investigação possui um caráter descritivo e utiliza 

dados quantitativos, na medida em que a interpretação dos dados foi moldada e 

influenciada pelas características peculiares ao contexto de observação, o ambiente 

educacional virtual, cujas mensagens, com sua frequência e seus horários, aí ficam 

registradas, tornando-se parte integrante dos dados. 

A pesquisa foi feita nos fóruns virtuais de uma das turmas do curso, durante o 

desenvolvimento de três disciplinas – Sociolinguística, Política Educacional e 

Psicologia da Aprendizagem – no 4º período de 2014 do Curso de Licenciatura em 

Letras – Língua Portuguesa - modalidade a distância, da Universidade Federal do Pará. 

Como procedimento para a sistematização da análise dos dados, optei por 

conduzir a pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa, o instrumento utilizado foi um 

questionário aplicado a 19 alunos, com o propósito de investigar a percepção dos 

discentes sobre a afetividade dos professores durante as interações nos fóruns.  

Na segunda etapa, a investigação se concentrou nos fóruns de discussão das três 

disciplinas, com o propósito de analisar e identificar os principais recursos utilizados 

pelos docentes para estabelecer um clima afetivo com os alunos. O corpus desta etapa se 

constitui de um total de 179 mensagens presentes em 20 fóruns, sendo 74 mensagens 

docentes e 105 mensagens discentes. 

Sobre o questionário, dos 37 alunos inscritos na turma, 19 alunos responderam 

às perguntas, as quais tinham o propósito de investigar a percepção dos alunos em 

relação aos estímulos docentes à participação dos alunos nas discussões dos fóruns e à 

afetividade como aspecto motivacional a essa participação. Transcrevo a seguir a 

pergunta do questionário. 

 

 

 

 

 

As mensagens dos professores estimulavam a participação: 

(.....) Sempre  (.....) Nunca  (.....) 

Raramente 
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O resultado numérico alcançado com a pergunta é o seguinte: dos 19 

questionários respondidos, cerca de 63% tinham sido assinalados com a opção 

“Sempre”, 26% foram marcados com a opção “Raramente” e nenhum trouxe a opção 

“Nunca” assinalada, o que permite inferir que os docentes estimulavam os alunos à 

participarem das discussões nos fóruns   

Em relação à afetividade, foram feitas as seguintes perguntas aos alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

As perguntas geraram os seguintes resultados: 57,9% dos estudantes revelou que 

a afetividade dos professores motiva sua participação no fórum, 15,8% disse que usa 

(ou usou) expressões afetivas e 10,52’% afirmou que a afetividade entre os colegas é 

fator de motivação para sua participação nos fóruns. 

O levantamento quantitativo das respostas está ilustrado em números percentuais 

no gráfico seguinte. 

 

 

 

O resultado numérico satisfatório sobre a percepção dos alunos em relação à 

afetividade como motivação à participação nos fóruns é uma constatação no corpus 

analisado do que diz a literatura que fundamenta esta pesquisa.  

Com esse resultado, busquei verificar nos fóruns das três disciplinas que 

aspectos linguísticos da mediação pedagógica favorecem as relações sócio-afetivas, 

evidenciadas nas respostas discentes aos questionários. Para tanto, investiguei nas 

mensagens de quatro professores indicadores de caráter afetivo, com base nas categorias 

da afetividade da presença social do modelo de Garrison e Anderson (2003), quais 

sejam: expressão de emoção (manifestadas por pontuação repetida, caixa alta e 

emoticon), uso de humor (sarcasmos, ironias, brincadeiras etc) e autorevelação 

(apresentação de detalhes da vida pessoal). 

As análises sobre as 74 mensagens docentes do corpus revelaram que os 

recursos de caráter afetivo das categorias de Garrison e Anderson não foram utilizados 

como estratégia para motivar a participação dos estudantes. Os únicos recursos sócio-

afetivos que se destacam nos dados são a pontuação repetida e o emprego de 

57,90% 
10,52% 

15,80% 

Pergunta a

Pergunta b

Pergunta c

a) A afetividade dos professores motiva sua participação no 

fórum? 

b) A afetividade entre os alunos é uma das motivações de sua 

participação nos fóruns? 

c) Você usa (ou usou) expressões que demonstram sua 

afetividade para com os colegas e tutores? 
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interjeições ou expressões interjetivas. Nenhuma ocorrência de representação simbólica 

de humor ou de autorevelação foi encontrada nas mensagens analisadas, contrariando o 

que dizem Garrison e Anderson (2003) sobre a expressão de afetividade em ambientes 

virtuais. Para os autores, as representações simbólicas sócio-emocionais, como a 

afetividade, usadas nesses ambientes assíncronos, são capazes de promover a motivação 

e a persistência na experiência educacional, facilitando desse modo a aprendizagem. 

As respostas obtidas com o questionário mostram que os alunos perceberam a 

expressão de afetividade na mediação docente, mas acredito que, no corpus analisado, 

essa afetividade foi manifestada por aspectos que não estão contemplados na categoria 

afetividade do modelo de Garrison e Anderson. Considero que o caráter acadêmico dos 

fóruns pode ter inibido o emprego de representações simbólicas, como as letras em 

caixa alta, os emoticons, as expressões de humor e de apresentação de detalhes da vida 

pessoal. Sou de opinião que o suporte afetivo na mediação docente foi estabelecido por 

aspectos de outra natureza, os quais estão descritos a seguir. 

As respostas individuais aos estudantes caracterizam as mensagens do corpus 

analisados, demonstrando deferência e atenção com cada aluno, estimulando a 

participação destes, além de ajudá-los a identificar as respostas que lhe eram dirigidas. 

Para Garrison e Anderson (2003), as respostas são componentes de grande importância 

na interação. A par disso, considero que as respostas dirigidas individualmente aos 

alunos alimentam o aspecto afetivo e o fluxo interativo entre professores e estudantes, 

propiciando, dessa forma, maior participação discente.  

Nos discursos docentes analisados, o uso de vocativos é um dado interessante e 

muito saliente, revelando que esta foi uma estratégia comum nas mensagens dos 

professores, em maior ou menor proporção, com a função de direcionar o conteúdo da 

mensagem a um sujeito em especial, assegurando, dessa forma, a sua atenção. Os 

professores dirigem-se, individualmente, aos alunos pelo nome, demonstrando atenção, 

simpatia e deferência com cada um deles. Na dinâmica de interação dos fóruns, as 

mensagens encaminhadas nominalmente facilitam a identificação dos destinatários a 

quem são dirigidas. A respeito do emprego dos vocativos em ambientes educacionais 

virtuais, Moore e Kearsley (2007) salientam que chamar os alunos pelo nome estabelece 

uma relação mais amigável e torna o discurso mais envolvente, promovendo, dessa 

forma, o estudo mais prazeroso e motivador.  

Nos dados analisados, a designação dos interlocutores-alunos pelo nome parece 

ter-se constituído em uma estratégia dos professores para direcionar a mensagem a um 

sujeito em especial, assegurando sua atenção, incluindo-o e aproximando-o das 

discussões. Esse é um recurso que, além de assegurar a organização da estrutura 

interacional do fórum, propicia ao professor estabelecer uma relação afetuosa com o 

aluno, pois, demonstrando conhecê-lo, imprime um tom particular e pessoal à interação. 

Nesse caso, com a escolha do tratamento individualizado pelo nome do participante, o 

professor recorre a uma estratégia afetiva que tende a diminuir a distância entre os 

interlocutores. É, portanto, uma excelente dinâmica de afetividade e aproximação entre 

os participantes de um curso a distância. 
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As estratégias de saudações iniciais e de encerramento das mensagens são bons 

exemplos de mediações de efeito afetivo e motivador para o envolvimento e 

participação dos alunos com as discussões. Essas estratégias são capazes de reforçar as 

relações afetivas, imprimindo um tom de aproximação e cortesia às discussões, gerando, 

assim, uma relação de empatia fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. 

Nas mensagens docentes analisadas, observei que os professores quase sempre abrem o 

texto com uma saudação inicial, seguida do nome dos alunos, expressando, assim, uma 

relação amistosa. As saudações revelam que os professores procuraram imprimir um 

tom afetuoso à mensagem, cujo significado é construindo pela carga semântica dos 

adjetivos sobre os substantivos a que se referem, como é o caso das expressões “Um 

grande abraço”, em que o adjetivo “grande” intensifica o nome “abraço”; e “Caro(s) 

aluno(s)”, em que o adjetivo “caro(s)” atribui uma carga afetiva em relação ao seu 

referente o nome “aluno(s)”. As saudações com expressões informais, como “Oi” e 

“Abração”, esta última construída com um substantivo no grau aumentativo, também 

são recursos de afetividade que motivam o engajamento e a participação dos alunos nas 

discussões.  

Neste pequeno estudo, procurei mostrar que a aprendizagem em cursos a 

distância pode ser motivada pelas intervenções afetivas do professor, com particular 

incidência no emprego de uma linguagem afetiva e inclusiva, motivadora da 

participação dos estudantes e de um ambiente propício à aprendizagem. 

Acreditamos que, em cursos a distância, os fóruns virtuais são espaços 

privilegiados de interação social, favorecedores de práticas sociais relevantes para 

intercâmbios, questionamentos e vivência, necessários a processos coletivos de 

aprendizagem. Essas práticas, segundo Vygotsky (1934/2007), são a origem e o motor 

da aprendizagem e do desenvolvimento humano. 

 

Considerações finais 

 

Seguindo a perspectiva vygotskyana, a motivação é a razão da ação, é ela que 

impulsiona necessidades, interesses, desejos e atitudes particulares dos sujeitos. Dentre 

os elementos que promovem a motivação durante a interação, destaca-se a afetividade 

que, para a teoria sócio-histórico-cultural, é considerada a energia à ação, regulando as 

trocas entre o sujeito e o objeto do conhecimento.  

As categorias de análise do modelo de comunidade de investigação de Garrison 

e Anderson (2003) podem ser excelentes instrumentos para a investigação dos 

fenômenos sócio-afetivos em ambientes virtuais de aprendizagem, mas sugiro 

adaptações a esse modelo, como é o caso de incluir na categoria afetiva as respostas 

individuais e imediatas aos alunos, o uso de vocativos nas mensagens, a designação dos 

interlocutores pelo nome, as saudações iniciais e de encerramento das mensagens. 

Ainda como indicadores da categoria afetiva, sugiro incluir o uso de expressões de 

afetividade, como: “amigo”; “caros alunos”; “querida”; “abração”; “Oi”, substantivos 

no diminutivo, como “queridinha”, ou, ainda, advérbios de intensidade antes de um 

substantivo, como, por exemplo, “grande amigo”.  

A pesquisa mostrou que a mediação docente afetiva nos fóruns é 

importantíssima para o sucesso educativo, considerando, como Vygotsky (1934/2007; 

1934/2008), que as relações sociais são altamente motivadoras do desenvolvimento 

intelectual dos estudantes. 
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Desse modo, tendo em vista que a motivação do estudante à aprendizagem 

decorre, em grande parte, da interação estabelecida entre docente e aprendiz, espero que 

os resultados desta pesquisa possam contribuir para a formação de professores que 

pretendem atuar em cursos a distância, especialmente os que usam os fóruns virtuais 

como espaços interativos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. 
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DO PROFESSOR MISSIONÁRIO AO PROFESSOR FLANELINHA:  

REPRESENTAÇÕES E DISCURSOS EM TORNO DA IMAGEM DOCENTE 

NO BRASIL E EM PORTUGAL 
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RESUMO:O objetivo deste estudo é analisar o movimento das representações sociais 

de um grupo de educadores sobre a profissão docente nos contextos Brasil e Portugal. 

Para alcançar esse objetivo, proponho, sob uma perspectiva linguística, enunciativa e 

discursiva pautada em abordagens de Authier-Revuz (1999), Mondada; Dubois (2003), 

Charaudeau, Maingueneau (2004), Bronckart (1999) e Foucault (1986), uma interface 

com as contribuições dos estudos da Psicologia Social, com base em Moscovici (1978), 

Jodelet (2001) e Marková (2006),dentre outros, para examinar regularidades e 

diferenças nas dimensões das representações,construídas a partir dos discursos dos 

diferentes segmentos e países envolvidos na pesquisa. De natureza explicativa e 

interpretativa, abordagem qualitativa e de base etnográfica, este estudo nos fez perceber 

como os discursos podem revelar representações, pautadas nas ações coletivas e 

individuais, constitutivas do processo de construção da figura do profissional do ensino. 

Os exemplos discutidos revelam que os modos de enunciar, dos grupos no Brasil e em 

Portugal, projetam imagens e sentidos ancorados numa memória, e estes se refletem em 

modelos elaborados e partilhados de professores, hoje, (re)significando os papéis, os 

posicionamentos e as representações com relação ao ser e ao fazer docente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Representações. Professor. Grupo Focal. 
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A reflexão apresentada neste artigo resulta de pesquisas que venho 

empreendendo sobre os discursos que perpassam a imagem e o fazer docente. Nessa 

linha, procuro mapear nos modos de enunciar dos educadores, as representações que 

envolvem não apenas a prática do professor, mas também, uma visão da constituição do 

que é ser docente. 

Logo, numa tentativa de compreender fatores que concorrem para as 

representações do professor apresentadas/construídas nos seus modos de dizer, a 

discussão que aqui se apresenta vem sendo tecida no campo de estudos que privilegiam 

a análise da materialidade linguístico-textual de discursos produzidos por educadores 

numa situação de interação construída num grupo focal.   Ao se fazer uso das discussões 

em grupo, “há interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas 

também em como elas pensam e por que pensam.” (GATTI, 2005, p. 9). Assim, o 

método dialético solidifica-se ao tentar compreender as semelhanças e as contraposições 

dos sujeitos, na tentativa da apreensão do real. 

Levando-se em consideração as especificidades desse caminho metodológico, 

proponho um estudo no escopo das contribuições de abordagens sobre as 

representações, consideradas as possibilidades de articulá-las aos princípios 

sociointeracionistas e discursivos, pois se assume, aqui, que as representações, nos 

estudos da linguagem, podem ser iluminadas, em larga medida, pelos mecanismos de 

textualização e de enunciação que tecem, nos discursos dos sujeitos, posicionamentos 

reflexivos e críticos sobre o seu fazer.  

 Seguindo essa perspectiva, a direção que se propõe para este estudo visa, 

principalmente, a uma análise de caráter linguístico-textual-discursivo, pautada em 

categorias dos modos de enunciar, para o exame do movimento da (re)construção da(s) 

representações sociais sobre o professor, o que, segundo o ponto de vista deste trabalho, 

pode afetar a forma de esse sujeito conceber a si mesmo e a sua relação com o mundo.  

 

2 Representar: caminhos e direções 

 

Ao pensar nas principais concepções sobre representações, na perspectiva da 

Sociologia e da Teoria das Representações Sociais, percebo que nelas perpassam noções 

como ideias (SIMMEL, 1998), saber comum (WEBER, 1985), prática social (MARX, 
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1991), meio social (DURKHEIM, 1974), interação (MOSCOVICI, 1961), o que 

envolve linguagem e pensamento.  Refletir sobre os processos significativos é resgatar, 

também, o trinômio signo-significação-representação. John Locke (1960), por exemplo, 

utilizou o termo “Semeiotiké” para designar uma “doutrina dos signos” e considerava 

signo e representação como conceitos sinônimos. Cabe, ainda, lembrar Pierce, que 

caracterizou a semiótica como a “teoria geral das representações.” (SANTAELLA; 

NOTH, 1999, p. 16). 

Assim, a representação exprime uma relação com um determinado objeto e esse 

ato de materializar algo envolve o conceito, a imagem, a ideia e o conhecimento. Não há 

como negar que a atividade representativa parte de um “estoque de saberes e 

experiências” (MOSCOVICI, 2012, p. 57) e, ainda, engloba a compreensão social e 

cultural da realidade por meio da representação. Nessa perspectiva, o real é visto como 

o sentido; recebe o sentido, enfim, é representado. (CHARTIER, 1991, p. 173).  

Imbricando nesse ato de representar o real, temos o dizer: um objeto é 

representado por um nome, e um fato é representado por uma proposição. 

(WITTGENSTEIN, 1984). É claro que não se trata, aqui, de considerar apenas as 

palavras cujos referentes se encontram no mundo, pois a linguagem envolve dimensões 

afetivas; orienta posicionamentos, prevendo modos de significar; de construção de 

sentido(s).  

Como se pode notar, o conceito de representação social perpassa por diferentes 

concepções. Com efeito, a noção de representação atravessa as ciências humanas e não 

tem um lugar específico. Podemos pensar em suas bases na sociologia, caminhando pela 

antropologia e na história das mentalidades. Dessa forma, convém explicitar o lugar de 

onde falo, para situar a que me refiro. Acredito que a representação está envolvida nas 

práticas de linguagem e se projeta nos discursos, por isso a escolha por um estudo no 

qual se busca evidenciar o que o “discurso oculta ou pretende mascarar”. 

(MAINGUENEAU apud GROSSMANN; BOCH, 2006, p. 16).  

Mobilizo a abordagem da Análise do Discurso Francesa, a qual, segundo 

Ferreira (1998), entende o discurso como um processo de significação que leva em 

conta a materialidade histórica da linguagem e o sujeito interpelado pela ideologia; isso 

está de acordo com os postulados de Pêcheux (1988), um dos fundadores da Análise do 

Discurso, que percebe o discurso como “efeitos de sentido entre interlocutores” e o 

sujeito como dividido pela ideologia e o inconsciente, muito embora o sujeito esqueça-
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se de ser atravessado por duas ilusões e acredita ser fonte de suas palavras. Nessa linha, 

a Análise do Discurso concebe o sentido como passível de ser outro, determinado sócio-

historicamente, marcado pela luta de classes e, portanto, sem vínculo com uma 

significação literal, como prevê a Análise de Conteúdo. Assim, para a Análise do 

Discurso, não existe um sentido literal, já que o literal é apenas um efeito discursivo, 

pois todos os sentidos são possíveis embora apenas o dominante se institucionalize 

como produto da história (ORLANDI, 2003), embora os sentidos estejam sempre em 

movimento e constantemente são recolocados no jogo do discurso.   

É numa perspectiva linguístico-discursiva que parte a minha exposição. Levo em 

consideração a linguagem como uma prática social, aproximando-me dos estudos de 

Moscovici e Marková, quando estes exploram a relação entre as representações sociais e 

a linguagem. E nessa linha, alinho-me a esta última, mais especificamente, quando 

enfatiza que: 

 

[...] é a constituição dessa linguagem específica que acompanha a formação 

de uma representação. Uma vez conseguido isso, as palavras obtêm seus 

sentidos específicos e esses, por sua vez, justificam seu uso na propaganda. A 

repetição dos elementos formaliza e solidifica o pensamento, tornando-o 

parte da constituição linguística e cognitiva do indivíduo. (MARKOVÁ, 

2006, p. 341). 

 

Assim, penso nas representações socialmente construídas pelas/nas interações, 

sustentando o caráter histórico, cultural e social das atividades humanas e dos signos 

linguísticos, por isso a importância da linguagem. (BRONCKART, 1999). 

Num viés discursivo, as representações se movimentam reconstruindo-se nos 

discursos sociais que “testemunham, alguns, sobre o saber de conhecimento sobre o 

mundo, outros, sobre um saber de crenças que encerram sistemas de valores dos quais 

os indivíduos se adotam para julgar essa realidade. (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2004, p. 433). Esses discursos sociais emergem, às vezes, 

explicitamente, numa construção imagética, como, por exemplo, a imagem de um 

professor ou, ainda, de maneira implícita, fazendo referência a um determinado 

discurso, no qual perpassa a figura docente.  

 

3 Representações  (re)construídas discursivamente num grupo focal 
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As cenas do grupo focal que apresento a seguir foram coletadas para a pesquisa 

de doutorado intitulada “Olhares para o professor: representações sociais na trama da 

teia discursiva de educadores” (Leite, 2014).  Para este artigo, selecionei duas cenas 

envolvendo os pontos de vista de um P(pai), PF(professor do ensino fundamental) e um 

PU (professor universitário). 

O recorte da cena da cena 1 ocorreu no momento em que os enunciadores 

posicionavam-se acerca da função do professor e o que está a sua volta: a escola, os pais 

e os alunos. 

 A escolha desse fragmento se deu, pois nele são projetadas representações que 

orientam o interlocutor a pensar no estado da escola pública, no profissional dessa 

instituição e em outros aspectos que cerceiam o espaço escolar: família, aluno, as 

atitudes docentes. E o meu foco está também, aqui, na busca de representações que 

perpassam pela esfera escolar e tendem a (re)definir a imagem docente. 

Nessa linha, leia-se o excerto abaixo.  

Cena 1
115

 – Brasil 

PU: a escola pública... virOU:: um dePÓsito de crianças na verdade, né? EstacionamENto de criança. E, 

o profesSOr, FLANELINHA de ... E o pai vai LÁ deixa a criança de maNHÃ e de tarde passa lá e Pega... 

se ele não tiver arranhado... o que:: aconteceu lá.... não faz a menOR diferença. 

 

PF: É uma situação CRÍtica, né? O professOR está desvaloriZAdo. 

 

P: E, por quEM? Quem foi que banalizOU a profissão do professor? Quem a desacreditOU?  Foi a 

socieDAde ou foi o PRÓprio professor? 

 

PU: O conjunto, né? 

 

P: Não! Isso é FALta de consciência do próprio professor. 

Fonte: Leite (2014). 

  

O discurso dessa cena é permeado por produções imagísticas de como o docente 

se sente desmoralizado, isto é, um flanelinha. E, ainda, faz parte de uma escola que é 

um “depósito”; um “estacionamento” de criança.  

Cabem aqui as palavras de Volochinov (1929) acerca da dialogicidade interna do 

discurso, de suas implicações quanto ao “já-dito” e à resposta antecipada, que traduzem, 

de certo modo, a tensão inscrita na produção discursiva. Isto é, de um lado, têm-se os 

discursos de outras esferas que perpassam o discurso de um dado sujeito. E, de outro, a 
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emergência de um novo discurso que não é neutro, pois é sustentado por uma 

consciência político-ideológica. Nesse processo, novos discursos marcados por pontos 

de vista constituem-se numa linha em que o sentido inscrito na representação de algo é 

produzido pela relação do sujeito com a forma-sujeito do saber e, consequentemente, 

pela identificação do sujeito com uma determinada Formação Discursiva. (PÊCHEUX, 

1988).  

No caso do discurso desse enunciador, tem-se uma identificação com a formação 

que engloba o social e o ideológico pertencente a um grupo de professores de escola 

pública. A metáfora “flanelinha” orienta-nos para um estereótipo que simplifica a 

caracterização do professor, por um determinado grupo de que esse enunciador faz 

parte. Transmite-se, aqui, uma ideia cristalizada de profissionais de escola pública que, 

em troca de moedas, cuida temporariamente de um bem. 

Convém destacar que, nessa analogia – professor = flanelinha –, o enunciador, 

como docente, deixa de assumir um papel ativo (fazer=ensinar), desenhando-se de 

maneira passiva (fazer=olhar). Além disso, denuncia a precarização próprio trabalho, o 

desprestígio, tocando na sua principal função social. 

Pêcheux (1988, p. 167) destaca que “a forma-sujeito tende a absorver-esquecer o 

interdiscurso no intradiscurso”, ou seja, ela simula o interdiscurso no intradiscurso, de 

modo que o interdiscurso emerge como o “já-dito” do intradiscurso, no qual ele se 

articula por “correferência”. Nessa perspectiva, ao tomar como exemplo, nesta pesquisa, 

o sujeito do discurso da esfera universitária, por via forma-sujeito, ele se apropria de um 

interdiscurso – no qual circulam tanto os saberes da instituição educacional e do senso 

comum – recorta, incorpora o que lhe interessa desses diferentes saberes, identificando-

se com a formação discursiva de um discurso da instância cidadã, pautado na 

indignação, e traz esses enunciados pertencentes a esses saberes à ordem 

intradiscursiva, linearizando-os no discurso e, ainda, materializando-os. 

Esse enunciador mantém uma relação de similaridade entre as imagens de 

“escola pública” e de “depósito de criança”, de modo que podemos atribuir às 

características de um ao outro. Existe aqui uma transferência da significação centrada na 

língua, própria de palavras, para um sentido que permeia o discurso.   

Segundo Munby (1986), as metáforas podem nos dar pistas de como o professor 

constrói a sua realidade profissional. E, nesse caso, essa construção revela traços acerca 

da concepção de escola e trabalho docente e família.  
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E, por falar em família, a tensão instaurada numa gradação de perguntas 

retóricas vem, justamente, desse representante. O pai, por meio da força argumentativa 

do seu discurso, na repetição do pronome interrogativo “quem”, provoca uma mudança 

no desenrolar da linha de pensamento do grupo, vinculada, anteriormente, a um 

sentimento nostálgico.   

Isso me faz lembrar a família nas escolas, buscando respostas e atribuindo as 

responsabilidades ao professor.  

A dimensão de representação flagrada nesses discursos aponta para outras 

representações, tais como: a do professor cuidador, da escola que acolhe e a de um 

professor permissivo. A materialização e a estabilidade dessas representações, nessa 

cena, dialogam com as percepções e julgamentos de uma realidade da qual os sujeitos 

fazem parte, cada com falando de um lugar. Trata-se do conhecimento em movimento, 

(re)produzido diante de uma situação que requer um posicionamento, uma resposta, 

uma mudança. 

A cena dois, em Portugal, ilustra o momento em que a discussão tendia para as 

competências do professor. 

Cena 2 – Portugal 

PU: o professor TEM que ter competência científica::: e... o professor DEve despertar a curiosiDAdade e  

mostrar a... aplicabiliDAde do conteúdo. 

 

PS: e:: e:: efetivamENte, às vezes... há pessoas que não têm:: e não têm competência pedaGÓgica, e até 

podem ser cientificaMENte BONS e tendo essa competência pedagógica muitas vezes não conseguem ser 

bons professores!  

 

P: e:: agora, eu estou em outro sítio... pode causar até uma confusão (riso), eu confesso, por exemplo, eu 

considero uma pesSOa que seja .... conviDAda – um speaker – que não tem competÊNcias cienTÍficas e 

que até me causa empatia... uma pessoa GEnial, uma pessoa que fez algo MUIto BOM, é MUITO BOM 

professor, pode ser um bom testemunho, e:: só estou a desafiar, porque ISSO tamBÉM é um BOM 

professor. 

 

PU: Sim:: mas ele também TEM competÊNcias... /[ (riso) 

 

P: Tem compeTÊNcias, mas NÃO cienTÍficas! 

Fonte: Leite (2014). 

 

A primeira enunciadora modaliza o seu discurso em tom imperativo, apontando 

as especificidades do professor pelas escolhas lexicais “competência”, “curiosidade”. E, 

assim, em tom avaliativo, orienta a representação de um bom professor. Além disso, 

menciona, numa ação de advertência, o saber fazer desse docente: “mostrar a 

aplicabilidade do conteúdo”. Nessa medida, no seu não dito subentende-se que aqueles 

que não possuem essas características não fazem parte dessa imagem profissional. 
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O segundo enunciador pondera e adverte, no espaço do não, traços axiológicos 

do bom professor. E, nessa linha, o profissional afirma em tom incisivo: o docente pode 

ser bom sem possuir competências científicas. 

Nesse momento, o pai problematiza, provocando os educadores. Essa 

provocação é explícita e pode ser notada na primeira linha do seu discurso. Esse 

enunciador, além de assumir o seu lugar de pai, aqui, também assume um lugar ligado à 

sua profissão: consultor e gestor. Sendo assim, ressalta que um “Speaker”, por exemplo, 

é alguém que possui qualificações semelhantes ao que ele considera um “bom 

professor”, o que corrobora com a posição do professor secundário. Os traços 

axiológicos, marcados pelos termos como “empatia”, “bom”, “genial”, conduzem a uma 

representação do professor “palestrante”, “show”, já que o enunciador recorre ao termo 

“speaker” para justificar a sua dimensão de representação. 

A próxima enunciadora intervém, ressaltando que há “competências” nesse 

cenário descrito pelo Pai e o seu riso, inclusive, denota certa obviedade. O pai refuta, 

posicionando-se de forma avaliativa e imperativa, numa linha argumentativa: possui X, 

mas não Y, isto é, possui a especificidade “competências”, porém não é aquela mais 

valorizada, “a científica”. 

 As dimensões de representações em Portugal perpassam pelos discursos que 

envolvem as competências do professor. O posicionamento do grupo está centrado no 

saber-fazer docente ligado à capacidade do profissional qualificado cientificamente. É 

possível que essas representações estejam ancoradas em perspectivas didáticas com base 

na transmissão de conteúdos. Em um painel sobre os cursos de formação inicial em 

Portugal, Bidarra (2002, p. 159) destaca como um dos problemas nesse campo a 

“demasiada adesão a um modelo transmissivo”, afirmando que este não contribui para a 

alteração de representações.   

 

4 Considerações finais 

 

Assim, ao mesmo tempo em que o grupo produz o próprio discurso acerca da 

vivência do docente, e, ainda, resultado da interação verbal entre interlocutores, naquele 

contexto de grupo, realiza também uma menção à atividade linguístico-textual-

interativa, refletindo e reproduzindo a vivência nos discursos. Por meio das escolhas 

lexicais, “inversões de papéis”, “educação”, “escola”, “valores” designando e 
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qualificando numa referência interna, por meio de um “fazer” discursivo, o próprio 

fazer docente. (RISSO, 1999, p.104).  

No processo interativo, alguns enunciadores se sobressaem, fazendo 

apontamentos ilocucionários, “eu vivencio isso que está acontecendo aqUI em dois mil 

e nove, por quê?”,  afirmando em respostas: “pela inversão dos papéis”; “pela 

multiplicidade das funções”. Nessa linha, os pontos de vista, a forma de lidar com o ser 

professor e tudo o que envolvia o grupo, era determinado pela memória discursiva, 

pautada numa inferência “a escola deixou de ser um aliado dos pais na educação para 

endossAR a:: : vontade do filho”. E, ainda, pelos pré-construídos socialmente, dentro de 

certas formações, também, discursivas, “o que acontece na sala de aula... é... o reflexo 

do que acontece em casa” 

Em Portugal, Ao pensar nos pontos de encontro que dizem respeito às 

representações docentes, os modos de enunciar nos apontam para inquietações ligadas 

às “competências” que vão ao encontro da formação do professor.  No grupo em 

Portugal esse foco está mais concentrado na formação acadêmica como uma força 

instituinte, já que é na academia que o professor é “certificado”. No Brasil, o grupo 

ressalta que a “certificação” está centrada numa formação contínua pautada na 

“transformação” do próprio fazer. Segundo o grupo, através dos programas de formação 

continuada o processo de certificação docente é aprimorado.   

 Outro ponto de destaque refere-se às ações que atravessam os atos de incentivar 

e, ao mesmo tempo, advertir o seguir a carreira docente, no Brasil e; em Portugal, uma 

visão focada somente no incentivo.  

 A dicotomia incentivar/advertir, no grupo do Brasil, perpassa a experiência 

social desses participantes. Nessa linha, os enunciadores exprimem em suas 

representações o sentido – ora positivo, ora negativo – que dão a sua experiência no 

mundo social, servindo-se dos sistemas de códigos e interpretações fornecidos pela 

sociedade e projetando valores e aspirações sociais (JODELET, 1988).  Ao longo dos 

relatos, a recorrência de verbos na primeira pessoa, como “vivencio”, “vejo”; “sinto”, 

delineiam o dia a dia desses enunciadores, orientando-nos para representações 

relacionadas ao vivido, conhecido e experienciado pelo grupo. Assim, o incentivo está 

ancorado ao “doar”; “gostar e que, dialogam com qualificações ligadas ao “dom” e a 

“vocação”.  
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 O incentivar no grupo em Portugal está concentrado, também, na experiência, 

porém uma experiência voltada para a história de uma profissão marcada por valores 

“corretos” concentrados em “congregações docentes” (NÓVOA, 1999, p. 15). As 

representações, aqui, estão sob o foco de uma identidade de professor ancorada na 

história de um ser ideal para o grupo, ou seja, aquele que não pode ser “confrontado”. 

Sendo assim, segundo os enunciadores, não há motivos para um descrédito da profissão. 

Acredito que, por isso, a ação de incentivar prevalece; o exercício do poder pelo saber 

envaidece. Para esse grupo, por mais que existam problemas, o professor, como o 

mestre, está no topo de uma hierarquia e tende a possuir o controle.  

A caminho das linhas finais, enfatizo que, como pesquisadora, o meu intuito é o 

de que os resultados desta pesquisa sejam um convite para o início de uma ação que 

contemple reflexões sobre os processos de mudanças em representações sociais que 

envolvem os papéis dos professores. 

Coloca-se, aqui, uma possibilidade de (re)fazer caminhos e imagens, a partir do 

lugar da memória, da experiência e do saber docente, num processo partilhado.  

Além disso, apesar desta pesquisa não focar a formação docente, existem pistas 

nos discursos dos educadores que essa etapa perpassa o campo da formação de 

professores.  

A formação docente merece mais do que reflexão e atenção, mas, sim, atitude. 

Não se termina uma formação, pois ela é contínua, e segundo os relatos dos sujeitos 

desta pesquisa, a formação encontra-se distanciada da prática, tanto no Brasil como em 

Portugal. Nessa linha, cabe lembrar Nóvoa (2013, p. 1), quando ressalta que “Tudo 

precisa ser permanentemente organizado, rigorosamente preparado para que o 

improviso possa acontecer". Nesse sentido, uma reaproximação das esferas acadêmica e 

escolar precisa se consolidar para que o profissional se sinta preparado para lidar com 

prática. Essa prática inclui situações que podem envolver a troca de papéis, tantas vezes 

repudiada pelos educadores, neste estudo. É claro que essa aproximação de academia e 

de escola passa pela valorização do professor, uma valorização, inclusive, dele, 

enquanto profissional.  
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REDUÇÃO E APAGAMENTO DE POSTÔNICA 

Maria José Blaskovski Vieira 

 

 

RESUMO: Este estudo, que segue os pressupostos da Sociofonética e da Fonologia de 

Uso, tem como objetivo apresentar resultados referentes aos fenômenos de redução e 

apagamento da vogal anterior em contexto postônico. Para tanto foram analisados dados 

coletados junto a 26 falantes de Santana do Livramento/RS, cidade de fronteira com o 

Uruguai. Na formação da amostra, foram utilizados como parâmetros o sexo e a idade, 

tendo sido selecionados dois homens e duas mulheres das seguintes faixas etárias: 12-

15, 18-21, 24-27, 35-38, 50-53, 56-59, 62-ou mais. Para a coleta dos dados, foi 

elaborado um instrumento contendo palavras com a letra ‘e’ na posição postônica final, 

levando-se em conta a sua frequência de uso. Na seleção das palavras, foram 

controlados 16 contextos precedentes à postônica, considerando-se o modo de 

articulação e o segmento seguinte em palavras acabadas em sílaba pesada. Para cada um 

dos contextos, foram selecionadas quatro palavras, duas de alta frequência e duas de 

baixa frequência.  O instrumento utilizado na coleta dos dados foi formado por 60 

imagens correspondentes às palavras selecionadas. O participante da pesquisa deveria 

produzir uma frase usando a palavra referente à imagem exposta. A partir da aplicação 

da testagem, considerando somente as palavras acabadas em sílaba leve ou com [s] na 

coda final, foram obtidos 1533 dados, dos quais 86 sofreram apagamento. Os contextos 

que mais propiciaram o apagamento foram aqueles com fricativas e africada.  Nas 1447 

palavras com postônica realizada, constatou-se a ocorrência de um fenômeno gradiente 

com a vogal apresentando graus diferentes de redução. 

PALAVRAS-CHAVE: Redução vocálica. Postônica. Apagamento vocálico. 

 

1 Introdução 

A redução e o apagamento de vogais em sílabas prosodicamente fracas são 

fenômenos muito comuns em línguas do mundo. Em inglês e alemão, por exemplo, 

sílabas átonas sofrem redução em determinados contextos a ponto de perderem traços 

fonéticos mais salientes de seu núcleo silábico (BECKMAN, 1996). Em português, 

sílabas átonas finais também são alvo de processos redutivos que podem culminar com 

o seu completo apagamento (ALBANO, 1999). Neste trabalho, pretendemos analisar os 
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casos de redução extrema da vogal anterior postônica final no português brasileiro 

falado na cidade de Santana do Livramento/RS.  

A maior parte dos estudos sobre a forma de realização da postônica no PB adota 

a perspectiva da Sociolinguística e busca identificar fatores que influenciam a 

emergência de uma realização [e] ou [i]
116

. A partir da análise desses estudos, no 

entanto, poucas generalizações são encontradas. Em relação aos estudos que investigam 

o apagamento da postônica, também não são encontradas generalizações sobre fatores 

que propiciam esse apagamento, principalmente porque as análises existentes não levam 

em conta todos os contextos precedentes à postônica admitidos na língua.  

Neste trabalho, seguimos os pressupostos da Fonologia de Uso (BYBEE, 2001, 

2006) e da Teoria dos Exemplares (PIERREHUMBERT, 2001, 2003) e, a partir da 

análise de dados coletados junto a falantes de Santana do Livramento/RS, mostramos 

que a redução extrema da vogal anterior postônica final ocorre em contextos 

específicos, sendo o mais comum aquele em que a postônica é precedida por consoantes 

fricativas. Pretendemos mostrar que a redução da postônica em níveis extremos pode 

estar associada tanto a parâmetros articulatórios, que independem da frequência lexical, 

quanto a fatores sociolinguísticos. 

 

2 Perspectiva teórica 

Diferentemente dos modelos fonológicos tradicionais que consideram a 

representação linguística única e abstrata e a variação redundante, a Fonologia de Uso 

(BYBEE, 1994, 2001, 2007) e a Teoria dos Exemplares (PIERREHUMBERT, 2001, 

2003) sugerem que as unidades linguísticas, com suas propriedades previsíveis e não 

previsíveis, são categorizadas e estocadas na memória sem que as informações 

consideradas redundantes sejam eliminadas. A representação cognitiva das unidades 

linguística forma-se a partir de todas as realizações dessas unidades a que o falante foi 

exposto. Isso significa que a representação de uma determinada unidade linguística vai 

ser constituída por um conjunto de exemplares dessa unidade experenciado pelo falante. 

A frequência com que itens lexicais são usados afeta a sua representação mental 

e a forma fonética das palavras. Assim, quanto mais um padrão se repete, mais gerais 

serão seus traços e mais facilmente se estenderão a outros itens (inclusive novos), 

promovendo generalizações. Segundo Bybee (2001), há duas formas de se avaliar a 
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frequência numa língua: pelo número de ocorrências de um dado item lexical, a 

chamada frequência de ocorrência; ou pela produtividade de um determinado padrão 

linguístico, a chamada frequência de tipo. 

Bybee (2006) afirma que um dos efeitos da frequência de ocorrência diz respeito 

à tendência de palavras ou construções mais frequentes sofrerem redução de forma mais 

rapidamente do que palavras ou construções menos frequentes. De acordo com 

Browman e Goldstein (1992) e Mowrey e Pagliuca (1995), os processos de redução 

podem envolver uma redução substantiva, que implica a diminuição da magnitude do 

gesto articulatório; ou podem envolver uma redução temporal, que representa o aumento 

na sobreposição de gestos articulatórios. Ambas, a redução substantiva e a temporal, 

podem ser vistas como automatização da produção gerada pela prática – alto nível de 

eficiência e de precisão temporal (BYBEE, 2006). 

 

3 Trabalhos envolvendo a postônica 

Mudanças atingindo a vogal anterior postônica vêm ocorrendo há muito tempo 

no português. De acordo com Naro (1973), até aproximadamente o séc. XVI, gramáticas 

de ensino do português para estrangeiro faziam referência à existência de uma vogal 

média anterior nessa posição. A partir de então, passam a ser registradas variantes 

ligeiramente elevadas dessa vogal em final de palavra. Elas, no entanto, não se 

igualavam à realização portuguesa [i]. No português brasileiro atual, são registradas 

realizações nessa posição que variam entre [e] até o apagamento da vogal. 

A maior parte dos estudos envolvendo a postônica final analisa a alternância [e] 

e [i], buscando identificar a regra variável que estaria por trás dessa alternância.  

Apesar de haver da variação entre e ~ i na postônica final em cidades do estado 

de São Paulo, em Curitiba e outras cidades do Paraná e em algumas cidades de Santa 

Catarina, os trabalhos sobre essa alternância concentram-se no Rio Grande do Sul, todos 

realizados sob a perspectiva variacionista. Tais trabalhos diferenciam-se 

metodologicamente e não permitem a identificação de generalizações em relação aos 

fatores que influenciam a escolha de uma forma de realização da postônica ou de outra. 

O quadro a seguir apresenta um resumo dos principais resultados encontrados 

nos diferentes estudos envolvendo a postônica. 

 

Quadro 1 – Resumo de resultados de redução na postônica final 
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Fator Resultados – contextos que favorecem 

redução 

Contexto 

precedente 

Velares e palatais Somente em Schmitt (1987) 

Nasais Vieira (1994)
117

, Carniato (2000) e MIleski 

(2013) 

s/z Vieira (2002), Carniato (2000)
118

, Silva 

(2009)
119

 e Mileski (2013) 

Dorsais Mileski (2013) 

Contexto 

seguinte 

Obs. alveolares, velares 

e palatais 

Somente em Schmitt (1987) 

[s n m i] Somente em Carniato (2000) 

Vogais  Somente em Silva (2009) 

Tipo de 

sílaba  

Sílaba com coda [s] Vieira (1994 e 2002), Silva (2009) 

Sílaba sem coda Vieira (1994 e 2002) 

Classe 

gramatical 

Numerais, verbos e 

advérbios 

Somente em Silva (2009) 

Numerais e advérbios 

em –mente 

Somente em Mileski (2013) 

Contexto 

vocálico 

Vogal alta na tônica Vieira (1994 e 2002), Silva (2009)  

Sem vogal alta na 

tônica 

Mileski (2013) 

 

Como podemos verificar, nas análises realizadas, não há convergência em 

relação aos resultados encontrados, em especial no que diz respeito à influência dos 

fatores linguísticos na redução da postônica. O ponto comum a todos esses trabalhos é a 

emergência da etnia como o fator social que delineia a vogal que pode se manifestar na 

posição postônica final. 

Em relação aos estudos envolvendo o apagamento da postônica, Viegas e 

Oliveira (2008) mostram que, especificamente quando o contexto precedente for a 

lateral [l], as vogais altas [i] e [u] tendem a apresentar índices de apagamento maiores 
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 Além de [s z], mostraram-se favoráveis ao alçamento as palatais [  t d]. 
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do que os da vogal [a]. Já Rolo (2010) e Mota e Rolo (2012) identificam [t], [l] e 

fricativas como contextos precedentes que favorecem o apagamento de [i].  

Adotando uma visão de cunho dinâmico, Meneses (2012) analisa o 

desvozeamento vocálico em postônicas antecedidas de fricativas, observando que pistas 

remanescentes do gesto vocálico permanecem no ruído dessas consoantes, o que 

afastaria a hipótese de síncope vocálica. Para o autor, o desvozeamento e o apagamento 

vocálico em posição postônica constituem-se manifestações do mesmo fenômeno. 

Nessa posição, as vogais podem sofrer grande redução da magnitude, havendo 

sobreposição de gestos da consoante adjacente sobre a vogal. 

 

4. Metodologia 

4.1 A comunidade e a coleta de dados 

A cidade de Santana do Livramento situa-se na região da Fronteira Oeste do 

estado do Rio Grande do Sul e, a partir de 2009, foi declarada pelo governo brasileiro 

cidade-símbolo da integração brasileira com os países do Mercosul. Essa escolha se 

deve ao fato de que Livramento forma com Rivera, cidade do lado uruguaio, uma única 

cidade, separadas apenas por uma rua. De acordo com o IBGE, Livramento possui 

82.464 habitantes e uma área de 6.950 Km
2
. A economia do município baseia-se no 

comércio, na pecuária e na agricultura. Em função da estreita proximidade com o 

Uruguai, os santanenses falam/entendem o espanhol, da mesma forma que na vizinha 

Rivera, o português é falado/compreendido. 

Trabalhos anteriores (SCHMITT, 1987; VIEIRA, 1994) que analisaram dados 

coletados junto a falantes de Santana do Livramento constataram índices significativos 

de realização de [e] na postônica final. As autoras atribuíram tais índices à influência do 

espanhol sobre o português falado na cidade. 

Para realização deste trabalho, na formação da amostra, foram utilizados como 

parâmetros o sexo e a idade, tendo sido selecionados dois homens e duas mulheres das 

seguintes faixas etárias: 12
120

-15, 18-21, 24-27, 35-38, 50-53, 56-59 e 62-ou mais. Nas 

faixas etárias 35-38 e 56-59, foram coletados dados de somente um homem. Todos os 

informantes deveriam ter cursado no mínimo a 5ª série do Ensino Fundamental.  

Para a coleta dos dados, foram selecionadas 60 palavras com a letra ‘e’ na 

posição postônica final, levando-se em conta a frequência de uso dessas palavras. Na 
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seleção das palavras, foram controlados todos os possíveis contextos precedentes à 

postônica, sem levar em conta, no entanto, a distinção de sonoridade em contextos 

obstruintes. Para cada um dos contextos, foram selecionadas quatro palavras, duas de 

alta frequência e duas de baixa frequência.  Houve contextos, no entanto, para os quais 

não foi encontrado o número de palavras necessário, caso de [], com uma única 

palavra correspondente a um objeto concreto - champanhe e de [], também com uma 

única – molhes. 

O instrumento utilizado na coleta dos dados foi formado por 60 imagens 

correspondentes às palavras selecionadas. O participante da pesquisa deveria produzir 

uma frase usando a palavra referente à imagem exposta. Para garantir que fosse 

produzida exatamente a palavra desejada, todas as imagens eram acompanhadas de uma 

legenda. Isso permitiu que mesmo em casos em que o participante não conhecesse o 

objeto, ele poderia dizer a palavra em uma frase do tipo: “Não sei o que é X”. Foi dito 

aos informantes que, por meio da pesquisa, buscava-se medir o tempo dispendido pelo 

falante para transformar em palavras uma ideia que vinha à mente a partir da exposição 

a uma determinada imagem.  

Os dados foram gravados, usando-se o gravador profissional H4n Handy 

Recorder. Após a coleta, foram identificadas, por meio de análise auditiva e acústica, as 

vogais que se manifestavam na posição postônica. Os dados foram analisados 

acusticamente através do programa Praat. 

 

 4.2 Seleção das palavras e efeitos de frequência 

A seleção das palavras que formaram o instrumento de coleta dos dados deu-se 

em duas etapas. Na primeira, usando o corpus do projeto ASPA, foi possível acessar 

listas de palavras que continham os diferentes contextos precedentes à postônica aceitos 

na língua. Foram selecionados diversos substantivos para cada um dos contextos e, na 

segunda etapa, a partir do corpus Brasileiro
121

, disponibilizado por Berber Sardinha, foi 

possível escolher as palavras que comporiam o instrumento, levando-se em conta a 

frequência de uso de cada uma delas. Consideramos frequentes
122

 as palavras que têm 
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 O corpus Brasileiro representa o maior acervo da variedade brasileira de língua portuguesa, com mais 

de um bilhão de ocorrências.  Disponível em www.sketchengine.co.uk.  
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Bybee (2006) afirma que ainda não existem critérios definidos para determinar se a frequência de um 

item é baixa, média ou alta.  
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acima de 1,0 de ocorrência por milhão e, de baixa frequência, as palavras com menos de 

1,0 de ocorrência.  

 

5. Resultados 

Das 26 testagens realizadas foram levantados 1533
123

 dados. A tabela abaixo 

mostra a distribuição dos dados. 

Tabela 1 – Distribuição geral dos dados 

         Redução [e]  Redução extrema
 

TOTAL 

Nº de dados 1198 249 86 1533 

% 78 16 6  

 

Conforme podemos ver na Tabela 1, em 1533 dados coletados, 1198 

apresentaram redução, o que representa 78% do total; 249 tiveram realização [e] na 

postônica final (16%); e em 86 dados (6%) houve redução extrema da postônica, 

situação em que não há no espectrograma formantes independentes que possibilitassem 

a sua identificação.  

Os casos de redução extrema envolveram principalmente palavras em cujo 

contexto precedente havia oclusiva dental (9 casos) ou fricativa (29 casos) – como 

joanete, bode, peixe, mousse – e, em menor número, palavras com oclusiva labial 

(chope), nasal (berne) ou com sequência CVs (envelopes).  

O espectrograma na Figura 1 mostra a palavra bode produzida por uma mulher, 

com nível de escolaridade superior e faixa etária acima dos 60 anos. 

 

Figura 1 – Espectrograma da palavra bode
124
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O número total de dados deveria ser 1560, no entanto, houve 27 palavras que não foram produzidas da 

maneira esperada ou que sequer foram produzidas. O Anexo 1 contém as formas de realização das 

palavras que formam o instrumento. 
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 Apesar de no espectrograma não haver traços acústicos típicos da vogal, optamos por colocá-la na 

transcrição fonética.  
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Conforme podemos visualizar na figura acima, faltam no sinal acústico da sílaba 

postônica em destaque os componentes típicos de uma vogal: não há a barra de 

vozeamento nem uma forma de onda periódica regular. Além disso, o Praat não 

identificou os valores de pitch na região da postônica, reforçando a ausência de 

vozeamento tanto da vogal quanto da consoante que, originalmente, é vozeada. No 

entanto, há uma configuração formântica definida, que poderia indicar a presença da 

vogal sobreposta à consoante.  

Em línguas como o japonês, coreano, alemão e inglês, o desvozeamento e o 

apagamento de vogais em posições átonas são interpretados, na perspectiva da 

Fonologia Gestual, como o ponto final de um contínuo de graus de redução na 

magnitude do gesto e na duração intergestual. De acordo com essa visão, há pistas 

acústicas sutis em casos de apagamento que reforçariam a tese da sobreposição de 

gestos (BECKMAN, 1996).  

É nesse sentido que vai a análise feita por Meneses (2012) ao analisar casos de 

desvozeamento de vogais postônicas precedidas por fricativas. Segundo o autor, de um 

ponto de vista tradicional, esses casos seriam tratados como apagamento, mas em uma 

perspectiva dinâmica, podem ser interpretados como um fenômeno gradiente que deixa 

pistas acústicas. Tanto medidas de duração quanto do centroide mostram que pistas 

remanescentes da vogal são realizadas na porção aperiódica da sílaba desvozeada 

(op.cit., p.101). 

O número significativo de ocorrência de redução extrema envolvendo palavras 

com oclusiva dental no contexto precedente à postônica pode estar relacionado ao fato 

de que, na comunidade em estudo, a palatalização não é um fenômeno geral em palavras 

cuja vogal final tem origem diacrônica em uma vogal média, como ponte, joanete, 
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colchete ou bode. Nas palavras em que não houve palatalização, em alguns casos, a 

consoante produzida, foi uma oclusiva aspirada. 

Na Figura 2, podemos visualizar a palavra mousse produzida por mulher, com 

escolaridade superior e faixa etária acima dos 35 anos. 

  

Figura 2 – Espectrograma da palavra mousse 

 

 

A exemplo do que ocorre com a palavra apresentada na figura anterior, também 

na realização da sílaba final da palavra mousse acima não há barra de vozeamento, nem 

uma forma de onda periódica regular, tampouco contorno do pitch. No entanto, 

podemos identificar uma configuração bem definida de formantes na fricativa.  

Beckman (1996), ao analisar casos de redução vocálica em diversas línguas, 

sustenta que sequência de fricativa desvozeada (ou de africada) e vogal alta é um 

ambiente propício ao desvozeamento ou apagamento da vogal em função da 

sobreposição ou da invasão de gestos articulatórios da consoante adjacente sobre a 

vogal. Em fricativas surdas, o gesto articulatório é maior em função da aerodinâmica de 

sua produção: uma grande abertura da glote impossibilita o vozeamento e reduz a 

resistência do fluxo de ar na laringe e auxilia na acumulação da pressão necessária à 

produção de ruído (BECKMAN, 1996). Nesse caso, não há sobreposição de gestos na 

glote, mas sim a dominância do gesto da consoante sobre o gesto da vogal. (MENESES, 

2012). 

Dos 29 casos em que houve redução extrema da vogal em contexto de fricativa, 

em 23 a fricativa era desvozeada – peixe, classes, mousse, sanduíche. Tais resultados 

mostram, a exemplo do que ocorre em outras línguas, que as condições aerodinâmicas 

da fricativa desvozeada favorecem a redução extrema da vogal postônica. 
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Na Figura 3, apresentamos o espectrograma da palavra envelopes, produzida por 

homem, de escolaridade média, com 19 anos de idade. Podemos visualizar que na sílaba 

postônica final, em destaque, não há traços típicos de uma vogal. 

 

Figura 3 – Espectrograma da palavra envelopes 

 

 

Na figura acima, podemos observar que não há configurações típicas da vogal na 

sílaba postônica. Também nesse caso, não há barra de vozeamento, nem uma forma de 

onda periódica regular, tampouco contorno do pitch. Há, no entanto, formantes com 

alguma definição, o que poderia sugerir que a vogal não foi completamente apagada.  

Estudos mostram que em ambientes em que a vogal encontra-se entre uma 

oclusiva e uma fricativa, é muito comum o apagamento vocálico e o surgimento de uma 

africada, principalmente se a consoante for [t/d] (BISOL, 1991; BISOL & HORA, 1995; 

BATTISTI & GUZZO, 2012). No caso em análise, com o apagamento da vogal, temos 

uma sequência de uma oclusiva bilabial e uma fricativa, formando um tipo de africada 

não atestado no português. 

De acordo com Bybee (2006), em decorrência da automatização de gestos 

articulatórios, processos redutivos tendem a ocorrer mais em palavras ou construções 

mais frequentes do naquelas menos frequentes. Se analisarmos a frequência de 

ocorrência das palavras que sofreram redução extrema em nossos dados, não 

conseguimos estabelecer uma relação direta entre frequência e redução. É possível que 

o contexto consonantal e prosódico e fatores extralinguísticos, como velocidade de fala, 

tenham um papel mais importante nos casos de redução extrema.  
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Considerações finais 

Neste trabalho, buscamos analisar brevemente os casos de redução extrema da 

vogal anterior postônica, a partir da análise de dados de fala de indivíduos de Santana 

do Livramento/RS. Os resultados encontrados mostram que os percentuais de redução 

extrema são baixos nessa comunidade e que há contextos específicos que a favorecem. 

Fricativas e oclusivas dentais são ambientes propícios à redução drástica, mas há outros 

contextos em que ela também ocorre. É necessário o aprofundamento do estudo da 

redução vocálica postônica tanto do ponto de vista da produção quanto da percepção. 

Em relação à produção, é necessário investigar as características acústicas da consoante 

remanescente. Do ponto de vista da percepção, é necessário investigar a forma como os 

falantes avaliam a redução extrema. 
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ANEXO 1  

Itens lexicais e forma de realização da postônica 

Palavras A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y W Z K 

Chave e e e i i i i e i i e i i i i I i  i i i i i i  I 

Quibe i i i i i  i e i i i i i i i i i e i e i i i i e I 

Salame i i  e i i i e  e i i e i i i i i e i i i i i i I 

Joanete e i i x i i i e e i i i i i  i i i e i e  i i e I 

Echarpe i i x e i i i e e i i i  i i i i e i i i e i i e  

Colchete e i i i i i i e e  i i i i i  i i e i e i i i e I 

aborígine x i x x i i i i e i i e e i e i i i e e e i i i e I 

Vagalume i i i i i i i i i i i i i i i i i e e i i i i i i I 

Lordose x i x e i i i e i i i e e i e i i i i i i e i i  I 

Úbere e e i e i i e e e i e e e i i e e e e e e e i e i i 

Chope e i   i i  i e e i e i i e i i e i i i  i e e i 

Ponte e i i i i e i e i i i i i i i e i i  e e i  i e i 

Corrente e i i i  e i e i i i i i i i  i i e e e  i i e i 

Antílope x i i i i i i e  i i i i i i e e i e i e e i i e i 

Pedicure x i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Envelopes i i i i i i i  i i i i i i  i i i  i i i i i  i 

Nove i i i i  i i i i i I i i i i i  i i i i i i i i i 

Merengue i i i i i i i e i x e i i i e i i i i i i i i i e i 

Peixe i i  e  i e i i i i e  i i  i i  i e   i i i 

Astronave e e e i i i i i i i i i i i e  i i i i i i i i i i 

Palmolive e  i i  i i i i i I i i i i i  e i i i i  i i i 

Ultraleve e i i e i i i e i i i i i i  i e i e i i i i i i i 

Parque i i e i i i i i e e i i i i i i i i e i i  i i e i 

Xale e x i i i i i e x i e i e i i e i i x i i i i i i e 

Cardume i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Classes i i i i i i i i i i i i i i i i i   i i i i i e i 

Buldogue e e i e i i i i i e i i i i i i i i  i i i i i e i 

Bodoque e i i i i i i e e e i e i i i i i i  e i   i i i 

Faringe i i i e i i i i i i I i e i i i i i i e i  i I i i 

Laje e i i i i i i i i i I i i i e i i i i i i i i i i i 

Mousse x i i i  i i i i  I i i i i i i i i i i i  i i i 

Desfile i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

sanduíche i i i i i i i e   i i i i i i i i i i i i i i i i 

Brioches x i  i  i i i e i i i e i i i i   i i  i i i i 

hélice e i i i i i i i i i i i i i  i i i i i i  i i i i 

cofre i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   i i i 

metrópole i i i i i i i i i i i i i i i i i i i e i i i i i i 

onze i i i i i i i e i i i i e i i i i e i i i i i i e i 

xerife i i e i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i e i 

bronze e i i e i i i e e e  e i e  i i i e i e  i i i i 

bode e i i i i i e e i  i i i i  i   i i e i  i e i 

molhes i i i i i i i e i i e i e i i e i i i e i i i i i i 

rocambole e i i e i i i i i i i i i i i i e i i e e i i i e i 

champanhe i i e  i e i i i i e i x e i i i e e i i e i I i E 

andaime i i i i i i i i e i i e i i i i i e e i i i i I i I 

rondelle x i x i i i i i e i i i e i i i e i i e i i i x e I 

Pele  i i i i i i e e i i i i i i e e e e i e i i i i e I 

panetone e i i i e i i i i i i i i i i i i i e i i e i i i I 

guacamole x i  x x i i i e i i i i i i i i i x i i i e i i i I 

telefone e i i i e i i e i i i i e i i i e i e i i  i i e I 

vitrine i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I 

calzone x i i x i i i i i i i i i i i i i e e i i i i i i I 

bernes e i  i e i i i  i i i e x  i e i e e i  i i e I 

time  i i i i i i is i is i i i i i i i i e i i i i i i i I 

perfume i i  i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i i I 

padre i  i i i i i i i i i i  i i i i i i i i   i e I 

árvore i i e i i i e i i i i e i i i i i i i e i i i I i I 

abutres e i  i i i i e i i i i i i i e i i i e i i i I i I 
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torre  x e e i i i i e e i e e i i i i i i x i i e i i i e 

cadáveres i i e i i i e i e i i i i e e i i  x i  i i e i i 
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ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA: ANÁLISE DE CRENÇAS NO CONTEXTO PÚBLICO 

ESCOLAR
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Maria Teresa Sousa Serpa
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RESUMO:Esta pesquisa de natureza qualitativa-interpretativista (BOGDAN; BIKLEN, 1994); 

(BORTONI-RICARDO, 2008) consiste em uma investigação sobre as crenças dos educandos, professores 

e gestores em três escolas públicas do ensino fundamental na cidade de São Luís do Maranhão. Tem 

como objetivo, compreender as influências das crenças sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e 

suas implicações no desenvolvimento da autonomia dos educandos nos discursos dos estudantes do 

oitavo ano do ensino fundamental, dos professores de língua inglesa, e gestores escolares. A pesquisa 

utilizou os seguintes instrumentos: questionário com escala baseado no inventário de crenças BALLI 

(Beliefs About Language Learning Inventory), questionários fechados e mistos, entrevista-semiestruturada 

e observação. O referencial teórico baseou-se nos estudos de Barcelos (1995, 2001, 2004, 2011); Alanen 

(2003); Silva (2005, 2007); Almeida Filho (2010), Dufva (2003), Bakhtin (2009), Faraco (2009); Brait 

(2005); autonomia do aprendiz, Dickinson (1987); Freire (1996); Benson (2006, 2008) dentre outros. Os 

resultados apontaram a presença de crenças em todos os grupos que sugerem promover e inibir a 

autonomia dos educandos no processo de aprendizagem da língua inglesa. O grupo dos professores e 

gestores apresentaram crenças desfavoráveis quanto à promoção da autonomia do educandos, sobretudo, 

a forma como os educandos são percebidos diante do processo de aprendizagem da língua inglesa. Em 

contrapartida, os educandos apresentaram crenças que estimulam a autonomia no processo de 

aprendizagem da língua inglesa. Os resultados destacaram a abordagem de aprender dos educandos como 

fator fundamental para a influência das crenças sobre a abordagem de ensinar do professor e dos gestores 

quanto ao ensino e aprendizagem do idioma inglês na escola pública. Por outro lado, a abordagem de 

ensinar do professor destacou-se entre outros fatores, nas verbalizações dos educandos, como uma das 

forças preponderante na influência, formação e legitimação das crenças sobre o ensino e aprendizagem do 

idioma inglês no contexto escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crenças. Ensino e aprendizagem de língua inglesa. Autonomia 

do aprendiz.  

 

 

 

1 Introdução 

O interesse pelo tema crenças em Linguística Aplicada (doravante LA) 

sobre ensino e aprendizagem da língua inglesa no contexto escolar tem sido alvo de 

estudo, nas últimas décadas, de vários pesquisadores, (BARCELOS, 2011); (SILVA, 

2007); (LIMA, 2005); entre tantos outros. No entanto, apesar do crescente número de 

pesquisas que envolvem essa temática, sobretudo, no contexto público escolar, essa 

questão ainda demanda reflexão haja vista que o contexto escolar público não se 

restringe, unicamente, aos protagonistas do processo ensino e aprendizagem 

(professores e educandos). Entre esses protagonistas encontram-se, também, os gestores 
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que respondem, respectivamente, pelo funcionamento legal e pedagógico da escola. 

Ademais, as crenças sobre o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras em relações 

dialógicas com os discursos dos atores que vivenciam as práticas escolares podem 

funcionar como um mecanismo capaz de fortalecer a legitimação das crenças bem como 

a promoção ou inibição do desenvolvimento da autonomia dos educandos. Levando em 

consideração apenas os educandos como atores escolares, é que o presente artigo 

apresenta um recorte da tese de doutorado da autora que tem por objetivo apreender a 

influência das crenças sobre o ensino e aprendizagem do idioma inglês e suas 

implicações no desenvolvimento da autonomia dos aprendizes sob as perspectivas dos 

educandos. O referencial teórico baseou-se em pesquisas sobre crenças em LA e 

autonomia do aprendiz. 

O presente artigo esta subdividido em cinco seções. Apresentamos, 

primeiramente, a contextualização da pesquisa, objetivos e justificativa. Em seguida, 

abordamos o referencial teórico utilizado para o embasamento da pesquisa. Na terceira 

seção, apresentamos a descrição da metodologia adotada. E, por fim, apresentamos os 

resultados da pesquisa discutindo as crenças dos educandos e sua influência no 

desenvolvimento da autonomia dos aprendizes quanto ao processo de aprendizagem da 

língua inglesa. 

 

2 Conceituando e criando inteligibilidade sobre crenças em LA 

É inegável que as pesquisas sobre crenças no ensino e na aprendizagem de 

línguas têm despertado a curiosidade e, consequentemente, o interesse de vários 

pesquisadores não só no Brasil como também, no exterior, fato que tem proporcionado à 

proliferação de várias pesquisas científicas cujos resultados são publicados em forma de 

artigos, livros, dissertações e teses defendidas em vários programas de pós-graduação 

existentes no país. A esse respeito, Barcelos (2011) assevera que desde a década de 90 

esse assunto é pesquisado no país. A título de exemplificação, podemos elencar algumas 

dessas pesquisas realizadas no Brasil, tais como: Barcelos (1995); Felix (1999); 

Barcelos (2000, 2001); entre tantas outras pesquisas realizadas não só no campo 

específico da LA como também na área da Educação.  

Tomando por base todo o panorama de estudos realizados no país, convém 

questionarmos: o que entendemos quando falamos em crenças? Conforme Barcelos 

(2001, 2004, 2011), não há um consenso sobre a definição de crenças. Há uma 
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multiplicidade de termos e definições que são empregados para nomear e explicar as 

crenças tornando-se assim um conceito difícil de definir. Essa mesma observação, 

também se reflete nas palavras de Madeira (2008) e nas de Silva (2007) que asseguram 

ser difícil delimitar o campo de estudo por causa dessa multiplicidade de termos e 

definições. Sendo assim, apresentamos alguns termos e definições sobre crenças 

apresentado por Silva (2007) conforme demonstra o Quadro 1 

Quadro 1 - Diferentes termos e definições para crenças sobre aprendizagem de línguas 

Fonte: Silva (2007).       

O quadro 1, mostra algumas definições sobre crenças que apresentam 

pontos em comum, por exemplo, as crenças são baseadas nas experiências escolares e 

pessoais de cada educando, são socialmente construídas em interação com o contexto 

que nos cercam, podem estar implícitas ou explícitas nas opiniões dos aprendizes, bem 

como podem se constituir naquilo que eles acreditam serem as atividades ou caminhos 

normais, verdadeiros para uma determinada aprendizagem. Em razão da diversidade de 

termos e definições sobre crenças, reiteramos que não há um consenso, uma 

                   Termos                                                        Definições 

Representações dos 

aprendizes (Holec 1987) 

“Suposições dos aprendizes sobre seus papéis e funções dos professores e dos materiais 

de ensino.” (p.152) 

Filosofia de 

aprendizagem de línguas 

dos aprendizes (Abraham 

& Vann, 1987) 

 

“Crenças sobre como a linguagem opera e consequentemente, como ela é aprendida.” (p. 

95). 

Conhecimento 

metacognitivo (Wenden, 

1986a). 

“Conhecimento estável, declarável, embora às vezes incorreto, que os aprendizes 

adquiriram sobre a língua, a aprendizagem, e o processo de aprendizagem de línguas, 

também conhecido como conhecimento ou conceitos sobre aprendizagem de línguas...” 

(p. 163) 

Crenças (Wenden, 1986) “Opiniões que são baseadas em experiências e opiniões de pessoas que respeitamos e 

que influenciam a maneira como eles [os alunos] agem.” (p.5) 

Crenças culturais 

(Gardner, 1988) 

 

“Expectativas na mente dos professores, pais, e alunos referentes a toda tarefa de 

aquisição de uma segunda língua.” (p. 110). 

Representações (Riley, 

1989,1994) 

“Ideias populares sobre a natureza, estrutura e uso da língua, relação entre a linguagem e 

pensamento, linguagem e inteligência, linguagem aprendizagem e assim por diante.” 

(1994, p. 8) 

Teorias foclórico-

linguísticas de 

aprendizagem (Miller & 

Ginsberg, 1995) 

 

“Ideias que alunos têm sobre a língua e aprendizagem de línguas.” 

 

Cultura de aprender 

línguas (Barcelos, 1995) 

“Conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de crenças, 

mitos, pressupostos culturais e ideias sobre como aprender línguas. Esse conhecimento 

compatível com sua idade e nível socioeconômico é baseado na sua experiência 

educacional anterior, leituras prévias e contatos com pessoas influentes.” (p. 40) 

Cultura de aprender 

(Cortazzi & Jin, 1996) 

“Os aspectos culturais sobre ensino e aprendizagem; o que as pessoas acreditam sobre 

atividades e processos ‘normais’ e bons’ de aprendizagem, onde tais crenças têm origem 

cultural”. (p. 230). 

Cultura de aprendizagem 

(Riley, 1997) 

“Um conjunto de representações, crenças e valores relacionados à aprendizagem que 

influencia diretamente o comportamento de aprendizagem dos alunos.” (p.122) 

Concepções de 

aprendizagem e crenças 

Benson & Lor (1999) 

Concepções: “referem-se ao que o aprendiz acredita que são os objetos e processos de 

aprendizagem” 

Crenças: “referem-se ao que o aprendiz acredita ser verdadeiro sobre esses objetos e 

processos, dada uma certa concepção do que eles são.” (p. 464). 
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uniformidade, na literatura em LA, quanto aos termos e definições referentes às crenças 

sobre ensino e aprendizagem de línguas. Por essa razão, adotamos, nesse estudo, o 

conceito sobre crenças adotado por Silva (2005, p. 77) em sua dissertação de Mestrado 

ao afirmar que:  

Entendemos crenças no ensino/aprendizagem de línguas como ideias ou 

conjunto de ideias para as quais apresentamos graus distintos de adesão 

(conjecturas, ideias relativamente estáveis, convicção e fé). As crenças na 

teoria de ensino e aprendizagem de línguas são essas ideias que tanto alunos, 

professores e terceiros têm a respeito dos processos de ensino/aprendizagem 

de línguas e que se (re) constrói neles mediante as suas próprias experiências 

de vida e que mantêm por um certo período de tempo. (SILVA, 2005, p. 77). 

 

O conceito de Silva (2005) aponta que as crenças são essas ideias que 

podem ser tanto de alunos, professores e terceiros. Na verdade, o seu conceito sobre 

crenças, de certa forma, envolve todos os agentes do contexto escolar, estudantes, 

docentes e terceiros que de fato por meio de suas opiniões podem exercer sob alguma 

forma, direta ou indireta, a influência na maneira como os aprendizes pensam e agem 

sobre o processo ensino e aprendizagem, no caso específico, a língua inglesa. Autores 

como Barcelos (2004), Silva (2005) destacam a inserção das crenças ou 

cultura/abordagem de aprender como uma das forças no modelo teórico de Operação 

Global de Ensino de Línguas proposto por Almeida Filho (2010), influenciando dessa 

forma todo o processo de aprendizagem de língua estrangeira (doravante LE), conforme 

mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo da Operação Global do Ensino de Línguas 

Fonte: Almeida Filho (2010) 

 

   O Modelo de Operação Global do Ensino de Línguas proposto por 

Almeida Filho (2010) destaca a abordagem de ensinar do professor exercendo 

influências em várias atividades do processo de ensinar línguas como o planejamento de 

cursos, produção de materiais, experiências com a língua-alvo e avaliação de 

rendimento dos alunos. O autor explica o que faz o professor ensinar do modo que 

ensina é a sua abordagem de ensinar que pode se manifestar explicitamente ou 

implicitamente. Acrescenta, ainda, o autor que a abordagem de ensinar do professor 
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relaciona-se com outras forças: a abordagem de aprender do aluno, a abordagem de 

ensino subjacente ao material didático e os valores almejados por terceiros no contexto 

escolar (a instituição, o gestor, entre outros) bem como os filtros afetivos tanto do 

professor quanto dos educandos que se configuram como motivação, bloqueios, 

ansiedades, cansaço físico, dentre outros). (ver Figura 2). 

 

Figura 2 – Modelo Ampliado da Operação Global do Ensino de Línguas 

Fonte: Almeida Filho (2010) 

 

Isso implica em reconhecer, no Modelo Ampliado de Operação Global de 

Ensino de Línguas, o potencial da conjugação de múltiplas forças incidindo na 

construção e tessitura do processo ensino e aprendizagem de LE, proporcionando a 

formação e legitimação das crenças conforme destacado por Almeida Filho (2010).  

2.1 As crenças e a autonomia do educando no processo de aprendizagem da língua-

alvo 

Vários estudiosos têm abordado o assunto autonomia como objeto de estudo 

de suas pesquisas proporcionando assim várias contribuições, o que a nosso ver, tem 

ampliado de forma significativa o campo da teorização. Para Fernandes (2005), esse 

tema começa a ter efervescência no campo do ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras com o advento de uma mudança de abordagem pautada no professor 

(método audiolingual) para uma abordagem centrada no aluno (método comunicativo). 

Segundo a autora, a comunicação e a interação foram realçadas em detrimento de um 

ensino voltado para a gramática e a tradução. Nicolaides (2003), ao tratar sobre o 

assunto enfatiza que uma das várias maneiras de entender como o desenvolvimento da 

aprendizagem autônoma acontece é mediante a análise das crenças e atitudes tanto de 

professores quanto de aprendizes. Cruz (2009) afirma que a ênfase nas crenças bem 

como nas atitudes de professores e alunos constituem-se os elementos que garantirão 

que o processo da autonomia ocorra em detrimento dos Centros de Aprendizagem 
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Autônoma. Julgamos ser pertinente revisitar e destacar em meio à diversidade de 

conceitos sobre autonomia que encontramos na literatura em LA, o conceito de 

Dickinson (1987) sobre autonomia que se insere em uma visão mais ampla sobre 

autonomia quando relata que esta é “essencialmente uma questão de atitude para com a 

aprendizagem.” (DICKINSON, 1987, p. 4, tradução nossa). Tomando como pressuposto 

o enunciado de Dickinson (1987), é importante refletirmos que a autonomia como 

questão de atitude para com a aprendizagem é algo que pode ser trabalhado em qualquer 

disciplina. Magno e Silva (2008, p. 293) ao conceituar autonomia do aprendente 

esclarece que esta é uma “capacidade a ser incentivada nos diferentes contextos de 

aprendizagem de língua estrangeira.” 

Diante desses argumentos, comungamos com Cruz (2009) quando diz que a 

autonomia do aprendiz independe de um Centro de Aprendizagem para ser 

desenvolvida. Conforme a autora, a autonomia pode ser desenvolvida, também, em 

atividades do cotidiano em casa, em interação com os colegas em classe, e, ainda, em 

sala de aula sob a orientação do professor, paralelamente ao aprendizado do conteúdo 

programático. No entanto, enfatizamos que a “abordagem de aprender do aluno” bem 

como a “abordagem de ensinar do professor” (ALMEIDA FILHO, 2010) podem atuar 

como um dos possíveis elementos inibidores da autonomia do aprendiz no processo de 

aprendizagem de LE no contexto escolar.  

 

3 Metodologia e instrumentos de geração de dados 

Considerando o objetivo da pesquisa e as suas características que buscam a 

compreensão da influência das crenças mediante os significados produzidos pelos 

educandos (recorte da pesquisa) no contexto público escolar na cidade de São Luís do 

Maranhão, é que adotamos para esse estudo, a pesquisa qualitativa que se insere no 

paradigma interpretativista. Na figura 3, apresentamos os participantes da pesquisa e os 

instrumentos de geração de dados bem como as relações estabelecidas entre eles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Os participantes da pesquisa e a relação com os instrumentos de geração de dados. 
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Os participantes da pesquisa, considerando o recorte realizado, constituem-

se nos estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. A justificativa pela escolha do 

oitavo ano do ensino fundamental regular deve-se, sobretudo, ao fato de todas as escolas 

selecionadas apresentarem o oitavo ano do ensino fundamental. Por outro lado, nessa 

etapa, suponhamos que os educandos apresentem um vasto campo de experiências 

escolares provenientes do processo de aprendizagem da língua inglesa que ocorre a 

partir do quinto ano. 

3.1 Contextos escolares da pesquisa 

Com o intuito de desenvolvermos a pesquisa proposta, escolheu-se com 

base nas Unidades Regionais de Educação – URES da Secretaria de Estado da 

Educação do Estado do Maranhão – SEEDUC, três escolas públicas pertencentes à 

Unidade Regional de Educação - URE de São Luís. Denominamos os três cenários 

escolhidos de Escola A (EA), Escola B (EB) e Escola C (EC). No quadro 2, 

caracterizamos os contextos escolares envolvidos na pesquisa 

Quadro 2 – Contextos escolares envolvidos na pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Embora, EA, EB e EC sejam cenários representativos do ensino do contexto 

público ludovicense, compartilhamos com Rocha (2006), ao discorrer que cada cenário 

escolar é um universo específico com características próprias e comuns à esfera a qual 

pertence. Dessa forma, o perfil de cada escola tornou possível conhecer e apreender  

melhor as particularidades, semelhanças e diferenças existentes entre as três unidades 

escolares. No próximo item, abordaremos o tratamento das análises dos dados. 

 

3.2 Procedimentos de análise dos dados 

Os dados gerados mediante os instrumentos de pesquisa adotados foram 

analisados, separadamente, a fim de se obter tópicos, temas, regularidades e padrões 

presentes nos dados tendo como referência as perguntas que norteiam esta pesquisa 

Unidades 

Escolares 

Níveis de ensino Local Clientela Período 

EA Fundamental II e 

ensino médio 

Bairro distante do 

centro 

Classe média baixa Manhã, tarde e noite 

EB Fundamental I e II 

ensino médio e 

EJA 

Bairro distante do 

centro 

Classe média baixa Manhã, tarde e noite 

EC Fundamental I e II 

ensino médio e 

EJA 

Bairro distante do 

centro 

Classe média baixa Manhã, tarde e noite 
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(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Nesse sentido, a triangulação dos dados nos possibilitou 

gerar diferentes perspectivas sobre o tema pesquisado empregando assim diferentes 

instrumentos de dados com o intuito de garantir a confiabilidade e validade da 

interpretação por parte do pesquisador. A análise dos dados permitiu identificar e 

analisar as crenças dos participantes com relação à influência no desenvolvimento da 

autonomia dos educandos. Assim sendo, apresentaremos, na próxima seção, parte dos 

resultados constatados pela pesquisa. 

4 Resultados: As crenças dos educandos e suas implicações no desenvolvimento da 

autonomia na aprendizagem da língua inglesa 

As crenças dos aprendizes foram agrupadas em cinco categorias: crenças 

sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa; crenças sobre a aprendizagem do 

idioma inglês na escola pública; crenças sobre o papel do professor, crenças sobre o 

bom professor; crenças sobre o papel do aluno. O quadro 3 sintetiza as crenças 

manifestadas pelos educandos. 

Quadro 3 – Síntese das crenças inferidas a partir das perspectivas dos educandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Consoante o quadro 3, os educandos manifestaram diversas crenças com 

relação à aprendizagem da língua inglesa e que são trazidas para o contexto escolar 

oriundas de várias fontes, influenciando a sua abordagem de aprender a língua inglesa. 

Por um lado, há crenças que são suscitadas a partir da percepção dos educandos sobre as 

experiências vivenciadas no seu cotidiano escolar em que destacamos a “abordagem de 

ensinar do professor” (ALMEIDA FILHO, 2010) exercendo um papel fundamental na 

formação e influência sobre as crenças dos educandos. Por outro, os educandos sugerem 

demonstrar nas suas verbalizações, manifestações de autonomia quanto a sua 

responsabilidade no processo ensino e aprendizagem, porém, tal manifestação parece 

Aprender inglês significa aprender a se comunicar nessa língua 

Aprender uma nova língua é mais uma questão de aprender bastante vocabulário novo 

É melhor aprender inglês no país onde o idioma é falado 

É importante falar inglês com uma excelente pronúncia 

A melhor maneira de aprender inglês é com professores nativos 

É difícil aprender inglês 

Aprender o idioma inglês exige esforço por parte do aluno 

Para aprender inglês é importante repetir 

É possível aprender inglês na escola pública, porém de forma fragmentada 

Na escola pública, aprende-se somente o básico 

O local mais apropriado para aprender inglês é a escola de idiomas 

Há pouca motivação e estímulo para se aprender inglês na escola pública 

Para aprender a língua inglesa não basta o professor querer ensinar, o aluno precisa empenhar-se também 

O aluno é mais responsável pela sua aprendizagem do que o professor 

O aluno aprende melhor quando interage com o professor 
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ofuscar-se mediante a convivência com “aglomerados de crenças”
127

 (SILVA, 2005) 

sobre a aprendizagem da língua inglesa que apresenta como fonte principal de 

influência a “abordagem de ensinar do professor” (ALMEIDA FILHO, 2010). Diante 

desse contexto, a crença é melhor aprender inglês no país onde o idioma é falado, 

compartilhada por 59% dos educandos converge com as crenças expressas por alguns 

educadores, fato que evidencia uma interconexão entre a “cultura de aprender dos 

alunos” (SILVA, 2005) e a “cultura de ensinar do professor” (SILVA, 2005).  

Consideramos que determinadas crenças expressas pelos grupos de 

educandos sugerem não propiciar o desenvolvimento da autonomia do educando no seu 

processo de aprendizagem da língua inglesa. Por outro lado, foi possível perceber que a 

vontade de aprender o idioma, em questão, expressa pela maioria dos educandos em 

conexão com a manifestação de um espírito crítico que manifestaram sobre a 

importância da interação entre professor e aluno no ensino e aprendizagem da língua 

inglesa, podem constituir-se nos primeiros passos desses educandos em busca da 

autonomia no seu dia a dia escolar com a língua inglesa. Sob esse olhar, convém aqui 

ressaltar que quase a totalidade dos educandos, ou seja, 92,9% e 98,5% foram 

favoráveis às crenças, o aluno aprende melhor quando participa em sala de aula, o 

aluno aprende melhor quando interage com o professor, respectivamente. Com efeito, 

sobre esse aspecto os dados sugerem revelar crenças que evidenciam graus de 

autonomia nas verbalizações dos educandos.   

Em contrapartida, reiteramos a influência do enfoque da abordagem 

tradicional de ensino quanto ao papel do professor e aluno no processo ensino e 

aprendizagem. A nosso ver, parece ainda nortear as verbalizações de alguns 

participantes quanto ao papel do aluno e do professor sugerindo, assim, uma atuação 

passiva dos educandos diante do processo ensino e aprendizagem. A possibilidade de 

aprender inglês, na escola pública, foi compartilhada por mais da metade dos 

participantes do estudo, o que corresponde a 63,3% do universo da pesquisa. A crença, é 

possível aprender inglês na escola pública foi, também, apontada nos estudos de 

Miranda (2005), Lima (2005), Coelho (2005). Com base nos dados extraídos da 

entrevista, alguns informantes acreditam que conseguem aprender inglês na escola 

pública por razões de fatores internos tais como: interesse, força de vontade e desejo de 
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aprender por parte dos aprendizes. Outros justificaram a possibilidade de aprendizagem 

do idioma, na escola pública, porém, chamando atenção para alguns aspectos dessa 

aprendizagem, conforme se observa no trecho, a seguir: 

Pq: [...] É possível aprender inglês na escola pública? 

C1EF: As pessoas que querem aprender, podem sim aprender, mas não o bastante, né? Mas 

podem sim aprender. (grifo nosso). (entrevista, EC, 28/10/2013) 

 

Pq: Você acha que é possível aprender inglês na escola pública? 

B3EF: Aprender... totalmente não, mas aprender a metade sim. 

(grifo nosso) (Entrevista, EB, 20/10/2013) 

 Refletindo sobre as crenças apresentadas, constatamos que para esses 

informantes, a escola pública se apresenta como o local onde eles podem conhecer e 

aprender a língua inglesa mesmo ainda sendo um conhecimento decorrente de uma 

aprendizagem fragmentada do idioma como se posicionaram os educandos C1EF e 

B3EF em seus depoimentos. Por outro lado, os educandos convergiram com a crença, a 

escola de idiomas é o local mais apropriado para a aprendizagem do idioma inglês, em 

razão das condições favoráveis ao ensino e aprendizagem que oferecem em detrimento 

das condições ofertadas pela escola pública para o ensino e aprendizagem do idioma 

inglês, conforme apontaram os excertos, a seguir: 

Pq: E no instituto de idiomas, você acha que aprender inglês no instituto de idiomas é a 

mesma coisa que aprender inglês na escola pública, tem alguma diferença? 

B3EEF: Tem. 

Pq: Qual? 

B3EF: Porque no Instituto de idiomas o inglês é mais... amplo, mais... legível 

Pq: E na escola pública, o inglês não é? 

B3EF: O inglês é, mas não é do... mesmo status. (grifo nosso) (Entrevista, EB, 20/10/2013) 

 

Pq: Na tua opinião, há alguma diferença entre aprender inglês na escola pública e aprender 

inglês em um instituto de idiomas [...] ? 

A3EF: Sim 

Pq: Tem alguma diferença, qual é? 

A3EF: Tem diferença porque na escola pública é só o ensino básico, já no outro, é um 

ensino mais aprofundado. (grifo nosso). (Entrevista, EA, 19/09/2013) 

 

Com base nos dados evidenciados, a crença, é possível aprender inglês na 

escola pública, acaba por conviver, concomitamente, com outros “aglomerados de 

crenças” (SILVA, 2005) que percebem o idioma dentro de uma ótica desfavorável em 

relação aos institutos de idiomas. E, nesse contexto, a palavra status utilizada pelo 

informante B3EF bem como os adjetivos, básico e aprofundado na voz de A3EF 

resumem, possivelmente, toda uma percepção desfavorável dos educandos quando se 

aborda o processo ensino e aprendizagem da língua inglesa nas escolas públicas em 

contraponto com os institutos de idiomas. Assim, conforme os discursos apresentados é 

possível inferirmos que o inglês da escola pública não apresenta o mesmo status que 
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possui no instituto de idiomas já que o idioma na esfera pública escolar é visto pelos 

participantes a partir de uma ótica de inferioridade que propala outros “aglomerados de 

crenças” (SILVA, 2005), por exemplo, só se aprende o básico na escola pública, como 

bem pontuou A3EF em entrevista abordada anteriormente. 

No que diz respeito à crença, há pouca motivação e estímulo para se 

aprender inglês na escola pública, as análises dos dados revelaram que 69% dos 

participantes que reúnem as três unidades escolares concordam com a crença, há pouca 

motivação e estímulo para se aprender inglês na escola pública. Diante desse universo, 

apenas 17% dos participantes se mostraram não favoráveis à crença mencionada e 14% 

dos aprendizes não souberam opinar. Para conferirmos, ressaltam-se alguns 

depoimentos transcritos da entrevista: 

Pq: Na tua opinião, há pouca motivação para o aluno aprender inglês na escola pública. Ele 

é estimulado a aprender inglês na escola pública? 

C4EF: Acho que ele não é estimulado. Acho que falta mais estimulação dos professores, 

dos pais, falta muito. (grifo nosso) (Entrevista, EC, 28/10/2013) 

 

Pq: Você acha que há pouca motivação, pouco estímulo para o aluno da escola pública 

aprender a língua inglesa? Você acha que ele não é estimulado, não é motivado? 

A5EF: Acho que não. 

Pq: Por quê? 

A5EF: Acho que é porque a maioria vem por vim, entendeu? Pra sala de aula e como não é 

tão necessária tanto a língua inglesa em nosso país, eles fazem de conta que nem pra eles 

não é tão importante, aí eles ficam....(grifo nosso) (Entrevista, EA, 19/09/2013) 

 

É possível perceber, a partir das perspectivas dos educandos que a 

motivação, elemento fundamental no desenvolvimento da autonomia dos aprendizes, 

recebe influências de vários fatores, por exemplo, as crenças trazidas pelos próprios 

participantes sobre o idioma inglês, como é o caso do depoimento de A5EF para quem a 

língua inglesa não é tão necessária em nosso país, crença que também se estende aos 

demais colegas de sala de aula de A5EF. Em consonância com esse quadro, 

identificamos, nos relatos dos aprendizes, sobretudo, da unidade EC
128

, observações que 

demonstram a ausência de interação do educador para com os aprendizes no ensino e 

aprendizagem da língua inglesa. Alguns trechos, a seguir, oriundos das entrevistas 

exemplificam tal situação: 

 

Pq: Você acha importante o professor interagir em sala de aula?   
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 A Unidade Escolar EC foi a que apresentou aproximadamente um maior percentual de educandos, 

66,6% que concordam com a crença: há pouca motivação e estímulo para se aprender inglês na escola 

pública. 
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B3EF: Acho. 

Pq: Por quê? 

B3EF: Porque o professor interagindo com o aluno dá oportunidade para o aluno aprender 

mais, tirar as dúvidas. ... (grifo nosso) (Entrevista, EB, 20/10/2013).b 

 

Pq: Você acha importante o professor interagir com o aluno em sala de aula? 

C5EF: Acho. 

Pq: Por quê? 

C5EF: Os alunos eles têm que ter uma conexão... pra... tipo...Ah!  professor não estou 

entendendo isso... isso, isso. O professor deve explicar para o aluno. 

Pq: E hoje na tua turma? Você acha que está tendo essa interação? 

C5EF: Assim não muito. Porque o nosso professor ele [...] não fala assim muito com o 

aluno. A aula dele é assim... ele foca mais na aula, ensinar, ((incomp.) ele não pergunta 

assim as coisas, não fala assim... (grifo nosso) (Entrevista, EC, 28/10/2013) 

 

É notório o conhecimento dos participantes sobre o significado da interação 

e quando essa se manifesta ou não nas relações de convívio com os educandos no 

contexto escolar. É óbvio que tal percepção, sobretudo, dos educandos da unidade EC 

fortalece a crença, o aluno aprende melhor quando interage com o professor, 

constatada no questionário com escala com 98,5% de adesão por parte dos educandos. 

Retomando os exemplos, anteriormente, mencionados, acreditamos que esse tipo de 

atitude em que não há um compartilhamento do palco escolar com os aprendizes, em 

absolutamente, nada contribui para a permuta de ideias, experiências, ajuda mútua e 

empatia entre os atores, educadores e educandos, no cenário escolar. Por outro lado, 

sugere acentuar a desmotivação do educando circunscrevendo as suas oportunidades de 

desenvolver a sua autonomia como aprendiz do idioma inglês. Diante dessas 

considerações, compartilhamos com Ribas (2008) ao sintetizar na sua pesquisa que 

quando há uma relação de maior simetria entre esses atores (educadores e educandos), a 

participação e motivação caminham na mesma proporção se comparada aos momentos 

em que as interações são controladas de maneira rígida, impedindo os aprendizes de 

expressarem as suas opiniões. Nos excertos que seguem, fica evidente essa perspectiva: 

Pq:  Em sua opinião, é importante essa interação professor e aluno? 

C4EF: É muito importante. Teve um tempo que eu fiz curso de inglês...  básico e o meu 

professor era muito... interagia muito com os alunos... é..... ((incomp.)) Interagia mesmo, eu 

achei que eu aprendi bastante no curso. (grifo nosso). (Entrevista, EA, 19/09/2013) 

 

Pq: Você acha importante o professor interagir em sala de aula? 

B1EF: Acho. 

Pq: Por quê? 

B1EF: Porque assim, se for um aluno exemplar ele vai querer mais ainda.... aprender mais 

ainda, ele vai querer mais ainda evoluir as coisas. Ele vai querer tirar mais dúvidas. (grifo 

nosso). (Entrevista, EB, 20/10/2013) 

Observando os excertos podemos constatar, mais uma vez, a força que pode 

exercer o educador quando interage, satisfatoriamente, com os aprendizes e, 
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obviamente, a repercussão dos aspectos positivos dessa interação na aprendizagem e 

autonomia dos educandos. Enfoque semelhante, podemos perceber mediante o uso dos 

advérbios de intensidade, mais, bastante junto aos verbos, nos depoimentos 

mencionados, ou seja, o resultado que a interação entre educador e educando pode gerar 

para o desenvolvimento da autonomia do educando na sua aprendizagem. Dentro desse 

contexto, retomamos, ainda, algumas crenças que foram compartilhadas de forma 

receptiva pelos educandos, por exemplo, é importante falar inglês com uma excelente 

pronúncia, é melhor aprender inglês no país onde o idioma é falado, a melhor maneira 

de aprender inglês é com professores nativos, é difícil aprender inglês, há pouca 

motivação e estímulo para se aprender inglês na escola pública, o papel do professor é 

transmitir conhecimentos, o papel do aluno é prestar atenção nas aulas. Crenças que 

sugerem desencorajar, inibir ou ainda, recuar a promoção da autonomia dos educandos 

no processo de aprendizagem da língua inglesa à medida que todas essas crenças não 

facilitam para os educandos o processo ensino e aprendizagem da língua inglesa no 

contexto público escolar. 

Apesar de constatarmos tais crenças, faz-se oportuno destacar que 92,9% 

dos educandos concordaram com a crença, o aluno aprende melhor quando participa 

em sala de aula, 98,5% dos aprendizes concordaram com a crença, o aluno aprende 

melhor quando interage com o professor, 85,9% enfatizaram que participam das aulas 

de inglês porque sentem vontade de aprender esse idioma, além de ressaltarem, nas 

entrevistas, que o educando é o maior responsável pela sua aprendizagem. Com efeito, 

são crenças produtivas que tanto estimulam e fortalecem a capacidade de aprendizagem 

do educando quanto edificam ao longo da aprendizagem da língua inglesa os alicerces 

para o processo de autonomização dos educandos. É diante desse cenário público 

escolar repleto de crenças dos aprendizes que tanto favorecem quanto desfavorecem a 

autonomia dos educandos em busca da aparendizagem da língua inglesa, é que 

percebemos mediante as relações dialógicas que se estabelecem no contexto escolar “os 

conflitos, tensões, jogos de poder” (FARACO, 2006) que emergem dos relatos dos 

educandos desfavorecendo, sobretudo, a busca, o interesse, a motivação e a vontade de 

aprender do educando no que diz respeito ao idioma inglês. 

 

5 Considerações finais 
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Com base nas crenças expressas pelos educandos, é oportuno mencionar que 

apesar de algumas crenças elencadas serem recorrentes em pesquisas já realizadas, esse 

fato, apenas, implica, por um lado, em reconhecer a natureza social das crenças 

(BARCELOS; KALAJA, 2003, DUFVA, 2003) diante das verbalizações dos 

aprendizes. E, por outro, nos mostra o sentido que elas concedem ao ensino e 

aprendizagem da língua inglesa, no contexto escolar, independentemente, do grau de 

adesão dos participantes do estudo com relação às crenças expressas.  

De uma maneira geral, as análises dos dados apontaram que os educandos 

apresentaram crenças que podem favorecer e inibir a autonomia desses participantes na 

aprendizagem da língua inglesa. Portanto, as crenças expressas pelos educandos sobre o 

processo ensino e aprendizagem da língua inglesa, em contato com as experiências 

escolares vivenciadas na disciplina língua inglesa, aproximam e distanciam os 

educandos da aprendizagem do idioma inglês, na escola pública. E quanto a esse 

distanciamento, os dados sugerem revelar que a autonomia dos educandos em 

determinados aspectos do processo de aprendizagem da língua inglesa encontra 

resistências para a sua promoção considerando a dimensão social e contextual das 

crenças no cenário escolar além da influência da “abordagem de ensinar do professor” e 

da “abordagem de aprender do aluno” (ALMEIDA FILHO, 2010)  
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CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO NO PORTUGUÊS FALADO N0 

CARIRI CEARENSE 

Maria Vanderlúcia Sousa Tabosa 

 

RESUMO: Acerca da temática desta apresentação – concordância nominal de número 

sob uma perspectiva variacionista – diversos trabalhos já foram concluídos sobre o falar 

de várias regiões do Brasil. Mas, sob o arcabouço da Teoria da Variação e Mudança 

Linguística  destacamos como uma importante referência os estudos de Scherre (1978, 

1988). No entanto, as análises não se apresentam de forma acabadas, assim, este 

trabalho tem por objetivo analisar e descrever a concordância de número entre os 

elementos do sintagma nominal, no falar do Cariri cearense. O estudo foi analisado com 

base nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação Linguística e 

Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968) que concebe a língua heterogênea, 

dinâmica e passível de mudanças decorrentes não só por fatores linguísticos, mas 

também fatores extralinguísticos e tem por objetivo principal analisar e sistematizar 

variantes linguísticas usadas por uma mesma comunidade de fala. Cientes que a 

heterogeneidade da língua se manifesta de forma ordenada e não livre, verificamos se os 

fatores linguísticos: posição da classe gramatical em relação ao núcleo e itens lexicais 

com saliência fônica; e os extralinguísticos: escolaridade e sexo favorecem ou não a 

marcação de plural dos falantes do Cariri cearense. Para tanto utilizamos o corpus do 

Projeto PROFALA – coordenado pelas professoras Maria Elias Soares e Maria do 

Socorro Aragão, ora em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Ceará (UFC). Os dados foram extraídos das 

entrevistas realizadas com 20 informantes – 10 mulheres e 10 homens que compõem a 

amostra em estudo. Os dados foram submetidos ao programa GOLDVARB 2001- é 

uma versão para ambiente Windows do pacote programa VarbRul. Os resultados 

indicam que os fatores: posição anteposta ao núcleo do SN e o nível crescente de 

escolaridade favoreceram de forma positiva o uso de concordância nominal de acordo 

com a norma culta do português brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Concordância nominal. Variação linguística. 

 

1. Introdução 

 

 “[...] as coisa era muito difícil”, “quato real a caxa”, “[...] aí as pulícia 

prenderam ele”. Não é raro ouvirmos (até mesmo em um contexto mais informal - 

situação distensa, em que o falante não se preocupa em como falar) - ou falarmos dessa 

forma sem nos atermos ao emprego da concordância nominal, conforme o prescrito na 

gramática tradicional. Diante disso, quais fatores motivam o falante da Região do Cariri 

cearense ao fazer uso de uma variante X, Y ou Z? Iniciamos com esse questionamento 

uma justificativa para a realização desta pesquisa.  

Segundo SCHERRE (2008), o uso mais frequente de construções sem 

concordância leva a determinadas observações: fulano não sabe falar português, 
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empobrece a língua portuguesa, entre outras. Pressupõe-se que falar português sem 

concordância de número é não “saber falar” a Língua Portuguesa, ideia bastante 

generalizada. Isto se deve ao fato de termos, como pressuposto, de falar ou escrever 

corretamente, seguir as regras prescritas na Gramática Tradicional. Muito têm 

contribuído os estudos em Sociolinguística para desmistificar esse comportamento. 

 A Sociolinguística, uma das subáreas da Linguística, estuda a língua em uso 

no seio das comunidades de fala. Seu objeto de estudo é o vernáculo – língua falada – 

passível de ser descrita e analisada cientificamente. Segundo Mollica (2003), a 

Sociolinguística considera, em especial, como objeto de estudo, exatamente a variação 

linguística. Contrária ao estruturalismo, a língua possui um caráter heterogêneo; tem 

função social comunicativa e é fator importante na identificação dos grupos e na 

demarcação de diferenças sociais na comunidade.  Sob essa perspectiva, o presente 

trabalho fundamenta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação 

Linguística e Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968), que concebe a 

língua heterogênea, dinâmica e passível de mudanças decorrentes não só por fatores 

linguísticos, mas também fatores extralinguísticos e tem por objetivo principal analisar 

e sistematizar variantes linguísticas usadas por uma mesma comunidade de fala. Cientes 

que a heterogeneidade da língua se manifesta de forma ordenada e não livre esse estudo 

tem por objetivo: a) identificar se os grupos de fatores linguísticos: posição da classe 

gramatical em relação ao núcleo; classe gramatical do sintagma e itens lexicais com 

saliência fônica favorecem ou não a marcação de plural dos falantes do Cariri cearense, 

numa perspectiva da Variação Linguística e Mudança; b) analisar, sob uma visão da 

Variação Linguística e da Mudança, as possíveis relações entre o uso das variantes de 

concordância nominal de número, na fala do Cariri cearense, com fatores 

extralinguísticos,  sexo e nível de escolaridade. O material linguístico a ser analisado 

será extraído do banco de dados do PROFALA
129

, provenientes das entrevistas 

realizadas com os informantes presentes no corpus da Região do Cariri cearense
130

. O 

corpus do Projeto PROFALA foi coletado em cidades da Região do Cariri, 

especialmente Barbalha, Nova Olinda, Juazeiro, Várzea Alegre, Altaneira, Mauriti, 

Caririaçu e Brejo Santo. O material está em forma de entrevistas com 190 falantes e 

composto no total de 85 horas de fala. A estratificação será - 20 informantes 

distribuídos nos seguintes grupos, apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Informantes 

                                                 

 
129

 O Projeto Variação e Processamento da Fala e do Discurso: Análises e Aplicações – PROFALA – é 

coordenado pelas Professoras Maria Elias Soares e Maria do Socorro Aragão, ora em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com o 

Programa de Pós-Graduação em Teleinformática, também da UFC. O Grupo tem por objetivo geral a 

implantação de um sistema baseado em tecnologia da informação para análises e aplicações à língua 

falada ao discurso.  
130

  A Região Metropolitana do Cariri cearense possui nove municípios, 5 460 km
2
; de acordo com o 

IBGE 2013, a população da Região é de 586.010 habitantes e tem como área de influência a região da  

divisa entre o Ceará e os Estados de Pernambuco, Paraíba e Piauí. 
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Sexo 

10 homens 

 

10 mulheres 

 

 

Escolarização 

1 a 4 anos de escolarização – 10 informantes 

 

9 a 11 anos de escolarização – 10 informantes 

 

 

 

Os 2.709 dados coletados foram submetidos ao programa GOLDVARB 2001, 

uma versão para ambiente Windows do pacote programa VarbRul – do inglês Variable 

Rules Analysis – e constitui-se “um conjunto de programas computacionais, análise 

multivariada, especificamente estruturado para acomodar dados de variações 

sociolinguísticas” ( GUY; ZILLES, 2007, p.105). 

A organização do artigo está estruturada em quatro partes. Na primeira parte, 

apresentam-se as concepções teóricas sobre os postulados labovianos, que subsidiarão a 

análise. Ainda nessa parte será feito um breve apanhado de estudos sobre concordância 

de número entre os elementos do sintagma nominal; na segunda parte descrevemos os 

procedimentos metodológicos necessários para o desenvolvimento da pesquisa; na 

terceira parte, será apresentada a análise dos dados; por fim, na quarta parte as 

considerações finais desse estudo.  

 

2. Pressupostos teórico-metodológicos  

 

Surge, na década de setenta, a Teoria da Variação e Mudança ou 

Sociolinguística Quantitativa, desenvolvida por William Labov, Uriel Weinreich, e 

Marvin Herzog e que tem por objeto de estudo a língua falada – o vernáculo. De acordo 

com Tarallo, a língua falada a que nos referimos é o veículo linguístico de comunicação 

usado em situações naturais de interação social, do tipo comunicação face a face (2007, 

p. 19). Essa teoria contraria muito a forma como Saussure e Chomsky concebem a 

língua. Para Saussure, a língua não constitui, pois, uma função do falante: é o produto 

que o indivíduo registra passivamente; não supõe jamais premeditação (2001, p. 22). 

Ele prioriza a língua não a fala, e a concebe de forma homogênea, encontrada na 

consciência do falante. Para Chomsky, o objeto dos estudos linguísticos é a 

competência linguística do falante-ouvinte ideal, pertencente a uma comunidade 

linguisticamente homogênea (TARALLO, 2007. p. 6). Tanto Saussure quanto Chomsky 

não consideram a heterogeneidade da língua.  

Nessa concepção de língua heterogênea, não podemos deixar de dedicar uma 

atenção maior ao conceito de variação. Alguns teóricos – Bloomfield, Chomsky – 

entendem a variação como um acidente e não como uma característica inerente, 

essencial às línguas e passível às variáveis linguísticas e extralinguística - já que não se 

pode compreender o desenvolvimento de uma mudança linguística sem considerar a 

vida social da comunidade. Postura essa que contraria uma perspectiva variacionista, na 

qual parte do princípio que em toda comunidade de fala são frequentes as formas 
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linguísticas em variação e essas formas em variação dá-se o nome de variantes 

linguísticas. Tarallo (2007, p.8), apresenta o seguinte exemplo: No português falado no 

Brasil a marcação de plural no sintagma nominal encontra-se em estado de variação. 

Temos então um exemplo de variável linguística. A essa variável correspondem duas 

variantes linguísticas: a presença do segmento fônico /s/, e a variante, ausência desse 

segmento, a forma “zero”. Lembramos que as variantes de fala estão sempre em relação 

de concorrência: padrão vs. não padrão; conservadoras vs. inovadoras; estigmatizadas 

vs. de prestígio.  

Ainda sobre variação, não podemos deixar de ressaltar que toda variabilidade 

na estrutura linguística envolve mudança, mas nem toda mudança envolve, 

obrigatoriamente, variabilidade.  

Weinreich, Labov e Herzog ([1968] 2006, p.121), apresentam os princípios 

empíricos para a Teoria da Mudança Linguística: O problema dos fatores 

condicionantes são eles: o problema da transição, o problema do encaixamento, o 

problema da avaliação e o problema da implementação. Acrescentam também que, 

uma vez que a mudança linguística está encaixada na estrutura linguística, ela é 

gradualmente generalizada a outros elementos do sistema. Essa generalização não 

ocorre de forma abrupta e, ao finalizar, novos grupos entram na comunidade de fala. Por 

fim uma das mudanças secundárias se torna primária. 

Especificamente ao uso de concordância nominal de número, observa-se o que 

rege a Gramatica Tradicional. Em português a concordância consiste em se adaptar a 

palavra determinante ao gênero, número e à pessoa da palavra determinada. Essa 

concordância pode ser verbal ou nominal. A concordância nominal é a que se verifica 

em gênero e número entre o adjetivo e o pronome (adjetivo), o artigo, o numeral ou o 

particípio (palavras determinantes) e o substantivo ou pronome (palavras determinadas) 

a que se referem (BECHARA, 2001). Definição semelhante a essa, além de uma série 

de normas específicas de uso, encontramos em diversos compêndios escolares: Abaurre, 

2006; Pasquale & Ulisses, 2008; Cereja, 2009; Paschoalin & Spadoto, 2012, e outros. 

No tocante à concordância nominal entre os elementos do sintagma nominal de 

número, BORTONI-RICARDO (2004), comenta que, nos sintagmas nominais, há uma 

tendência, no português brasileiro, a não se fazer a concordância nominal. De acordo 

com pesquisas sobre essa variável, a regra de concordância nominal, prevista nas 

gramáticas normativas, atualmente se aplica somente em estilos muito monitorados e na 

língua escrita, muito formal.  

Com relação ao papel da escola, quanto à função de ensinar o uso de 

concordância nominal, podemos dizer que os conhecimentos programáticos postos 

sobre concordância, no âmbito escolar são determinados por normas legitimadas numa 

concepção de língua imutável e homogênea.  Mas as variantes violam essas regras de 

normatização, visto que as condições de surgimento das diferentes formas de dizer algo 

com o mesmo valor de verdade não estão sujeitas ao acaso, nem ao livre arbítrio do 

falante. Segundo Mollica (2003), todas as línguas apresentam um dinamismo inerente, o 

que significa dizer que elas são heterogêneas. Encontram-se, assim, maneiras de se dizer 

a mesma coisa que, em princípio, se equivalem semanticamente no nível do 
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vocabulário, da sintaxe e morfossintaxe, do subsistema fonético-fonológico e no 

domínio pragmático-discursivo.  

Acerca da temática dessa pesquisa – concordância de número entre os 

elementos do sintagma nominal – diversos trabalhos já foram concluídos, de modo que 

podemos ter acesso a um número considerável de análise de dados. 

Analisando dados de sete falantes residentes no Rio de Janeiro, de classe social 

e espaço geográfico diferente, Braga & Scherre apresentaram os primeiros estudos sobre 

a variação de concordância nominal no Brasil. Em seguida, Braga (1976), com base em 

dados de sete falantes de classe média e baixa do Triângulo Mineiro, desenvolveu sua 

dissertação de mestrado.  Do mesmo modo, Scherre (1978), em sua dissertação de 

mestrado, analisou dados de dez falantes da área urbana do Rio de Janeiro. Ponte (1979) 

estudou dados de vinte falantes semianalfabetos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e 

Nina (1980) trabalhou com dados de vinte falantes analfabetos da microrregião 

Bragantina, Pará. Guy (1981) analisou a concordância de número entre os elementos do 

sintagma nominal com dados do projeto Competências Básicas do Português. Em 1988, 

Scherre desenvolveu sua tese de doutorado intitulada Reanálise da Concordância 

Nominal em Português. Essa obra é uma das referências mais importantes de pesquisa 

de variação linguística em concordância nominal de número no Brasil, citada pela 

maioria dos trabalhos nessa temática. Nessa pesquisa, com relação à saliência fônica, 

Scherre conclui que o plural duplo (porco/porcos) é o que mais favorece a aplicação da 

regra, e o plural regular (lua/luas), o que menos a favorece. Nos itens “ão” 

(caminhão/caminhões), excetuando-se os regulares (irmão/irmãos), apresentam-se as 

mais baixas probabilidades de aplicação da regra. Quanto à posição dos itens no 

sintagma nominal, Scherre verifica que, para todas as classes gramaticais, é a primeira 

posição que mais favorece o índice de marcas formais de concordância. 

Em 1997, Carvalho, em sua dissertação de mestrado intitulada Concordância 

Nominal: uma análise variacionista, apresenta uma análise quantitativa do fenômeno da 

regra variável da concordância nominal de número no sintagma nominal e faz uma 

descrição da variável índice de pluralidade no SN, considerando as variantes [s] e [o], 

que indicam, respectivamente, presença e ausência de marca formal de plural.  Lopes 

(2001) em sua tese de doutorado – Concordância Nominal, Contexto Linguístico e 

Sociedade – analisa a concordância de número no sintagma nominal nas falas popular e 

culta atuais de Salvador, em quatro diferentes faixas etárias, três graus de escolarização, 

nos dois gêneros, e em dois diferentes grupos de etnia. Em Rupturas e Contínuos da 

Concordância de Número em Textos Orais de Informantes de Tubarão (SC) e São Borja 

(RS), dissertação de mestrado, Andrade (2003), tem por foco principal verificar as 

similaridades e diferenças no comportamento do fenômeno de concordância nominal de 

número nessas duas cidades da região Sul do Brasil. Schneider (2012) apresenta 

Concordância Nominal na fala de crianças de 3 a 6 anos de idade do município de 

Novo Hamburgo: variação linguística na infância.Trata-se de uma pesquisa 

Sociolinguística integrada com estudos da Aquisição da Linguagem. Já Variação na 

Concordância Nominal de Número na Fala dos Habitantes do Alto Solimões 

(Amazonas) é o título da tese de doutorado de Martins (2013). A pesquisa investiga o 
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fenômeno da concordância nominal de número no falar dos habitantes do Alto 

Solimões. 

Quanto à metodologia, no tocante às variáveis, consideramos: Variável 

dependente  -  concordância de número; Variáveis independentes: linguísticas( posição 

da classe gramatical em relação ao núcleo, classe gramatical do sintagma); Variáveis 

extralinguísticas: escolaridade e sexo. Quanto ao princípio de saliência fônica, de 

acordo com Scherre (1988), este princípio consiste em estabelecer que as formas mais 

salientes e, por isto mais perceptíveis, são mais prováveis de serem marcadas do que as 

menos salientes. Scherre analisa três dimensões do eixo da saliência fônica: 1) 

processos morfofonológicos de formação de plural. 2) tonicidade de sílaba dos itens 

lexicais singulares. 3) número de sílabas dos itens lexicais singulares. Na pesquisa em 

questão, monitorou-se apenas a primeira dimensão. 

 

3. Análise dos Dados 

Tabela 2 - Posição Da Classe Gramatical Em Relação Ao Núcleo 

Fatores Aplicação 

Total 

1 

Percentual Aplicação 

Total 

0 

Percentual Total 

a 1060 91,8 95 8,2 1155 42,6 

e 704 69,1 315 30,9 1019 37,6 

d 50 98,0 1 2,0 51 1,9 

h 98 50,8 95 49,2 193 7,1 

b 111 82,2 24 17,8 135 5,0 

f 97 75,2 32 24,8 129 4,8 

i 9 64,3 5 35,7 14 0,5 

c 3 37,5 5 62,5 8 0,3 

g 3 60,0 2 40,0 5 0,2 

Total 2135 78,8 574 21,2 2709  

 

Legenda: a - 1ª posição anteposta ao núcleo; b - 2ª posição anteposta ao núcleo; c - 3ª 

posição anteposta ao núcleo; d - núcleo na  1ª posição; e - núcleo na 2ª posição; f - 

núcleo na 3ª posição; g - núcleo na quarta posição; h - 1ª posição posposta ao núcleo; i - 

2ª posição posposta ao núcleo; j - 3ª posição posposta ao núcleo. 

A primeira posição anteposta ao núcleo (a) apresenta uma marcação 

significativa, visto que tanto o percentual 91,8% quanto a quantidade de dados 

encontrados também foram altos. Seguida pelo (e) núcleo na segunda posição. E mesmo 

apresentando um percentual alto (82,2%) a segunda posição anteposta ao núcleo (b) não 

obteve grande ocorrências, ocorrendo também com o núcleo na primeira posição (d) 

98%. Quanto aos casos de não marcação na primeira posição, o fato de ser uma busca 

por ter ou não marcação de número alguns numerais foram contabilizados no 

quantitativo 95. 
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Tabela 3 - Classe Gramatical do Sintagma 

Fatores Aplicação 

Total 

(1) 

Percentual Aplicação 

Total 

(0) 

Percentual Total 

t 602 97,3 17 2,7 619 22,8 

s 852 70,9 349 29,1 1201 44,3 

v 108 72,0 42 28,0 150 5,5 

p 437 95,2 22 4,8 459 16,9 

r 105 54,1 89 45,6 194 7,2 

l 16 66,7 8 33,3 24 0,9 

x 15 24,2 47 75,8 62 2,3 

Total 2135 78,8 574 21,2 2709  

 

Legenda: t - artigo; s - substantivo; v - adjetivo; p - pronome; r - numeral; l - advérbio;              

x - locução adjetiva. 

O adjetivo(v), artigo(t) e o pronome (p) são as classes gramaticais que lideram 

a marcação de número plural. Devemos ressaltar que se faz necessário o cruzamento da 

classe gramatical e a posição em relação ao núcleo do sintagma, só teríamos resultados 

mais adequados.  

Tabela 4 -  Saliência Fônica 

Fatores Aplicação 

Total 

1 

Percentual Aplicação 

Total 

0 

Percentual Total 

W 1995 79,0 531 21,0 2526 93,2 

K 47 83,9 9 16,1 56 2,1 

O 25 80,6 6 19,4 31 1,1 

M 19 82,6 4 17,4 23 0,8 

N 37 86,0 6 14,0 43 1,6 

U 122 40,0 18 60,0 30 1,1 

Total 2135 78,8 574 21,2 2709  

Legenda: m - plural duplo; inserção de –s e abertura vocálica ou plural metafônico;  n - 

inserção de –s e mudança silábica; o - itens terminados em ão: seleção/seleções; k - 

inserção de –es em palavras em –r. flor/flores; u - inserção de –es em palavras que 

terminam em  -s. mês/meses; w - inserção de –es em palavras de plural regular 

livro/livros. 

Há uma perceptível marcação no uso de plural duplo ; inserção de –s e abertura 

vocálica ou plural metafônico,  seguida por  inserção de –es em palavras em –r. 

flor/flores e– plural duplo ; inserção de –s e abertura vocálica ou plural metafônico. 
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Tabela 5 – Sexo 

Fatores Aplicação 

Total 

1 

Percentual Aplicação 

Total 

0 

Percentual Total 

2 1108 76,9 332 23,1 1440 53,2 

3 1027 80,9 242 19,1 1269 46,8 

Total 2135 78,8 574 21,2 2709  

 

Homens e mulheres estão com percentuais muito próximos. No entanto, a 

pequena diferença posicionando as mulheres com maior percentual ratificam estudos em 

que se afirma ser o gênero feminino a fazer mais uso da variação padrão ou variantes 

inovadoras não estigmatizadas. 

Tabela 6 – Escolaridade 

Fatores Aplicação 

Total 

1 

Percentual Aplicação 

Total 

0 

Percentual Total 

5 1241 88,7 158 11,3 1399 51,6 

4 849 68,2 416 31,8 1310 48,4 

Total 2135 78,8 574 21,5 2709  

 

É sabido que os conteúdos programáticos sobre regras de concordância 

nominal são elencados em várias etapas do ensino básico. Portanto, o nível de 

escolaridade atua diretamente no uso da concordância nominal de número. Assim, 

quanto maior o nível de escolaridade, maior o emprego da regra de concordância 

nominal de número pelo falante do Cariri cearense. A afirmativa apresenta-se 

comprovada na Tabela 5. Uma diferença de 20%. Mesmo assim, devemos ressaltar que 

o grupo 5 representa 9 a 11 anos de estudo e o 4 representa 1 a 4. São níveis extremos. 

 

4. Considerações Finais 

 

Atualmente, diversos estudos sociolinguísticos têm discutido a variação 

linguística de comunidades de fala. De um modo geral, a literatura oferece-nos uma 

gama de estudos que comprovam a interferência de fatores linguísticos e 

extralinguísticos no domínio ou abandono de certas variantes. 

Essa pesquisa se enquadra num panorama de pesquisas a respeito da 

concordância nominal de número, especificamente no falar da Região do Cariri 

cearense. E a análise atomística dos 2709 dados, coletados do banco de dados do 

PROFALA, considerou grupo de fatores extralinguísticos: sexo e escolaridade e fatores 

linguísticos, a saber: Posição da classe gramatical em relação ao núcleo e classe 

gramatical do sintagma, além do Princípio de saliência fônica. 
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O resultado da análise revelou que os falantes da Região do Cariri cearense 

participantes da pesquisa, apresentam forte marcação de número plural na primeira 

posição anteposta ao núcleo e núcleo na segunda posição. Favorecem a marcação de 

plural as seguintes classes gramaticais: adjetivo, artigo e pronome.  

Quanto aos fatores extralinguísticos percebemos uma relação diretamente 

proporcional entre o nível de escolaridade e a marcação de número plural. Ocorrência 

semelhante encontramos no falar das mulheres.  

Sobre o princípio da saliência fônica há uma perceptível marcação no uso de 

plural duplo; inserção de –s e abertura vocálica ou plural metafônico, seguida por  

inserção de –es em palavras em –r. flor/flores e– plural duplo ; inserção de –s e abertura 

vocálica ou plural metafônico 

Os trabalhos que foram mencionados no decorrer da pesquisa contribuiram de 

maneira essencial com a fundamentação teórica de nossa pesquisa. Não é nossa 

proposta modificar ou substituir o já dito, mas complementar com o não dito. Há muito 

que se fazer, pois ainda existem localidades no Brasil que precisam ser investigadas. 

Esperamos com nossa pesquisa  ter contribuído com os estudos de descrição do uso das 

variantes de concordância nominal de número do Português brasileiro.  
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RESUMO: O mote propulsor do fazer pesquisa social, com foco na interação em 

contextos espontâneos ou institucionais, pressupõe uma série de transformações, dentre 

as quais tornar o exótico em familiar e o familiar em exótico (DA MATTA, 1978; VELHO, 

1978). Estranhar o familiar implica dessacralizar e revelar o caráter fabricado de ações e 

construtos sociais, como noções de distância, proximidade e estereótipos. A 

autoetnografia é uma abordagem metodológica etnográfica de orientação interpretativa 

e autobiográfica (CHANG, 2008) e, ao mesmo tempo, etnográfica. Autobiografia é 

entendida no sentido de se explorar a interação do “eu” engajado nas descrições 

culturais mediadas pela linguagem, história e explicação etnográfica (ELLIS E BOCHNER, 

2000). A maior ou menor ênfase ao processo investigatório de pesquisa, à interpretação 

e análise cultural (etno), ou às autonarrativas (auto) (ELLIS E BOCHNER, 2000) será o 

traço distintivo das variedades entre as pesquisas autoetnográficas. Os dados do 

presente estudo foram gerados em consulta jurídico-profissional entre advogado-

pesquisador e cliente que sofreu violência laboral por assédio moral. Os atos 

atentatórios ao trabalhador tanto se referem à sua ascendência indígena quanto ao lugar 

marginalizado (no sentido de estar à margem do pacto laboral inicial) ocupado na 

relação empregatícia. Inseridos neste viés teórico-metodológico, propomo-nos, a partir 

de metodologia autoetnográfica (REED-DANAHAY, 1997; BERGER, ELLIS, 2002; ELLIS, 

2004; VERSIANI, 2005; CHANG, 2008), analisar a coconstrução do self no contexto da 

narrativa (BRUNER, 1987; GOFFMAN, [1959] 2009) em uma consulta jurídico-

profissional. A perspectiva teórico-analítica insere-se na Análise da Narrativa (DE FINA, 

2007, 2010; LINDE, 2001) e na Análise da Conversa (LODER E JUNG, 2009; SACKS, 

JEFFERSON E SCHEGLOGG, 1974; PSATHAS, 1995). A interação é o lócus em que se 

percebe a realidade social cotidiana, microssociológica, como espaço privilegiado de 

observação de situações específicas e situadas. Na interação institucional, há orientação 

pelo mandato institucional (DREW E HERITAGE, 1992; GARCEZ, 2002), no cumprimento 

de tarefas ou metas convencionalmente relacionadas à instituição. Observou-se na 

análise dos dados que: (i) as narrativas coconstruídas indicaram relações assimétricas de 

poder, bem como afetos desencadeados na relação entre empregado/empregador; (ii) 

nas relações interacionais entre  cliente-advogada, ora a profissional performa como 

advogada, ora como pesquisadora que busca explorar  situações de discriminação 

cultural tornadas relevantes na interação. Há um duplo posicionamento estigmatizador 

do trabalhador: por um lado é economicamente subordinado ao detentor do capital; e, 

por outro, sofre assédio em virtude do grupo étnico-social ao qual pertence, em 

oposição ao grupo de seu agressor – homem, branco, classe média alta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fala-em-interação em contexto institucional. Autoetnografia. 

Identidade. Estigma. Assédio moral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Propomo-nos analisar, no presente trabalho, a coconstrução do self no contexto 

da narrativa (BRUNER, 1987; GOFFMAN, [1959] 2009) em uma consulta jurídico-

profissional entre uma advogada-pesquisadora (autora do presente artigo) e um 

trabalhador de etnia e ascendência indígena que sofreu violência laboral cotidiana. 

Tencionamos explorar, numa perspectiva que se alinha à Analise da Conversa (LODER E 

JUNG, 2009; SACKS, JEFFERSON E SCHEGLOGG, 1974; PSATHAS, 1995) e à Análise da 

Narrativa (DE FINA, 2007, 2010; LINDE, 2001), a narrativa que emerge em contexto 

profissional, o alinhamento (exo)grupal e a identidade do eu.  

A escolha de tais perspectivas se deu por tais paradigmas elegerem o nível 

microssociológico como arena investigatória, aqui concebido enquanto espaço 

privilegiado de observação de regras básicas que os atores sabem ser necessárias para 

participar de dado evento específico e situado. Na interação institucional, de modo 

específico, há a orientação da interação pelo mandato institucional (DREW E HERITAGE, 

1992; GARCEZ, 2002), ao cumprimento de tarefas ou metas convencionalmente 

relacionadas à instituição. 

A narrativa é produzida nos dados deste estudo quando o empregado reconstrói 

eventos de assédio moral e coconstrói identidades sociais e pessoais (GOFFMAN, [1963] 

1988). Os eventos relatados reportam-se às violências patronais direcionadas ao 

empregado, o qual ocupa (em nível macrossociológico) um lugar duplamente 

estigmatizado nas relações de poder evidenciadas por ser socioeconomicamente 

subordinado ao detentor do capital e por apresentar ascendência indígena, em 

detrimento a seu par relacional, que é branco. Daí porque alinharmo-nos a Geertz 

(2008) no que tange à apreensão da cultura como rede de significados compartilhados 

por um grupo social, como uma teia que emaranha, entrelaça e tece os sujeitos através 

de diversos fios.  

Emergem, na construção narrativa de vida profissional, afetos e sofrimentos 

desencadeados pelas relações capital versus trabalho; patrão versus empregado; e 

branco versus índio. Desta forma, o contexto de trabalho corresponde a um lugar 

sobremodo significativo na construção de identidades sociais – reconstruídas e 

coconstruídas no contexto profissional em uma interação entre advogada-cliente. 
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Assumindo uma objetividade relativa, ideológica e interpretativista da pesquisa 

social (SCHWANDT, 2006), observou-se nas narrativas coconstruídas sobre a história de 

vida profissional, evidências de relações assimétricas de poder, bem como afetos e 

sofrimentos desencadeados pelo modo como este poder socioeconômico é performado e 

encarnado na figura patronal. 

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICO E EPISTEMOLÓGICO 

2.1 ABORDAGEM TEÓRICA  

 

Interseccionamos, no presente estudo, campos teóricos que estabelecem um 

conjunto de postulados comuns, dentre os quais a apreensão da língua(gem) como modo 

de coconstruir o mundo das coisas e como fenômeno social por excelência. 

Coarticulamos, como anteriormente apontado, as abordagens da Análise da Conversa 

Etnometodológica e Análise da Narrativa, isto é, assumimos um fazer Análise do 

Discurso numa perspectiva interacional.  

Dentre os campos ou disciplinas que estabelecem relações de interface no 

paradigma sociointeracional destacam-se (ALKMIM, 2000): (i) a Antropologia, 

especialmente no que se refere à Etnografia da Comunicação inicialmente pensada por 

Dell Hymes, cujo interesse repousa em como os modos de falar variam de uma cultura 

para outra; (ii) a Filosofia, particularmente a Teoria dos Atos de fala de Austin e Searle 

a propósito da descrição e criação da realidade; (iii) a Linguística, a partir de seu olhar 

discursivo; (iv) e, por fim, a Sociologia, notadamente o Interacionismo Simbólico da 

Escola de Chicago em franca e clara oposição à sociologia macrossociológica 

durkheimiana clássica.  

Do interacionismo descente a Etnometodologia (liderada por pensadores como 

Garfinkel), com recortes mais específicos e interesse em se estudar os métodos e as 

regras que os indivíduos utilizam cotidianamente em culturas determinadas, procurando 

entender a organização da produção dos discursos e a maneira como essas relações são 

relevantes no contexto situado.  

A Análise da Conversa é produto desta arquitetura teórica organizada e objetiva 

demonstrar “que a conversa não é uma ação tão caótica quanto parece e que as pessoas 

se organizam socialmente através da fala” (SILVA; ANDRADE; OSTERMANN, 2009, p. 

03). O olhar dos analistas da conversa volta-se para o nível micro, entendido como 
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discursivo e situacional, em ruptura com a sociolinguística tradicional, que compreendia 

os grupos sociais enquanto blocos homogêneos e estáveis. Há, portanto, uma 

reorientação desta concepção apriorística para noções socio-historicamente situadas, 

como a de comunidades de prática.  

Nesse sentido, estamos diante de uma análise do discurso de perspectiva 

interacional, a qual corresponde a uma abordagem ecológica que entende que nada 

existe de maneira isolada, mas que há uma regulação mútua que emerge da presença do 

Outro, que regula e monitora o Eu. Logo, será nas situações sociais que valores e 

atributos culturais serão reconhecidos no interior de determinado arranjo social 

(GOFFMAN, 2002[1964]). A fala, por exemplo, orienta e desenha o contexto ao mesmo 

tempo que é por ele desenhada e orientada. 

Um dos princípios básicos da interação, de acordo com esta perspectiva, é que a 

fala é estruturalmente organizada, e, por sua sistematicidade, a conversa é passível de 

estudo e análise. Não falamos sobre qualquer coisa, de qualquer maneira a qualquer 

momento porque sabemos agir socialmente e nos orientamos contextualmente. 

Os estudos de corrente sociointeracionista se aplicam aos contextos interacionais 

em curso e seus objetos de análise se situam nos padrões linguísticos e paralinguísticos, 

no aqui e no agora do momento interacional. O aqui direciona a interpretação para o 

contexto situacional, e o agora remete ao momento da interação em curso. Trata-se de 

uma análise que vai do nível microssociológico ao nível macrossociológico 

(histórico/cultural). 

A Análise da Conversa, de um lado, serve como aporte para examinar de que 

maneira os participantes fazem identidade na sequencialidade interacional do turno-a-

turno, por outro lado, a Análise das Categorias de Pertença (teoria conversacional) foca 

seu interesse nas categorias usadas pelos membros – também de forma situada e 

localmente gerenciada – na interação (SELL & OSTERMANN, 2009). 

Importa registrar que o ato de categorizar não corresponde, de acordo com este 

paradigma, à uma atividade de etiquetagem, antes constitui uma atividade 

sociointeracional na qual os interagentes constroem e negociam, em mútua orientação, 

comportamentos normativos e expectativas de atuação e conduta.  

Dentre os analistas da conversa que se interessaram nos atos e procedimentos de 

categorização, destacamos Sacks (1992), para quem os mecanismos acionados para se 

fazer a leitura da ação e processo de categorizar são de vital interesse. Duas grandes 
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regras seriam observadas no processo de categorização (SACKS, 1992): a primeira delas 

é denominada regra da economia, segundo a qual a compreensão do delineamento é 

alcançada através do uso de uma única categoria (por exemplo: na categoria “bebê” 

delineia outras categorias, como “mãe”). A segunda regra, conhecida como regra da 

consistência, estabelece que uma vez que uma categoria (aluno) de determinada coleção 

(escola) é usada para categorizar um membro da população, outras categorias da mesma 

coleção podem ser usadas em outros membros da população (SELL & OSTERMANN, 

2009).  

Abarcados pela regra de consistência há alguns primados, como a organização 

duplicativa do ouvinte, isto é, a compreensão relacional do ouvinte, o qual, ao ouvir 

duas categorias de uma mesma coleção (bebê e mãe), organiza as categorias em 

duplicidade; os pares relacionais padronizados, que corresponde às relações que 

implicam obrigações e direitos mútuos (patrão-empregado); e as atividades 

relacionadas a categorias (exemplo: a atividade de chorar se relaciona ao bebê e a 

atividade de pegar no colo se liga à mãe). 

Os Dispositivos de Categorização de Pertença (DCM), ou seja, a ação voltada 

para à situacionalidade da interação sequencialmente organizada, por seu turno, 

corresponde à coleção de categorias de membros constituída por, pelo menos uma 

categoria que pode ser aplicada a alguma população, contendo pelo menos um membro, 

de forma a fornecer através do uso de regras de aplicação, o emparelhamento de pelo 

menos um membro da população e um mecanismo de categorização (SACKS, 1992). 

Trata-se dos “propósitos locais dos membros, utilizados e produzidos por falantes e 

ouvintes para formular e reformular os significados das atividades e das identidades” 

(SELL; OSTERMANN, 2009, p. 16). 

Tendo em vista os propósitos do presente estudos, dentre os quais a observação 

do coconstrução do self em narrativa de vida laboral que emerge em contexto 

institucional, salientamos que, no que se refere à narrativa, alinhamo-nos a De Fina 

(2007, 2010), para quem a orientação do narrar histórias ilustra como o uso de recursos 

linguísticos conecta narradores e interlocutores a contextos sociais de nível macro e 

microssociológico. Ora, considerar a orientação em diferentes tipos de narrativas 

apresenta duas importantes consequências metodológicas: em primeiro lugar leva os 

analistas a observar com criticidade noções já existentes sobre a estrutura da narrativa; e 
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em segundo lugar possibilita novas vertentes para a análise das diversas conexões entre 

as narrativas e os contextos sociais. 

Partimos, outrossim, de uma abordagem segundo a qual as narrativas 

correspondem a uma prática cotidiana em contextos situados (LINDE, 2001) de modo a 

ressignificar e reconstruir eventos ocorridos no passado. 

A representação de aspectos identitários no contexto da narrativa (DE FINA 2003; 

2006) implica questões ideológicas que identificam tipos de ações e tipos de pessoas, de 

modo que atributos como ascendência étnica são, por vezes, empregadas para auxiliar 

na construção esquemática dos personagens e, de forma mais importante, nas 

representações de grupos – o que se observou nos dados deste estudo. Tais 

representações, por sua vez, apontam para ideias globalmente aceitas sobre estes 

mesmos grupos, e seu emprego em uma narrativa pode auxiliar o narrador a 

confeccionar os personagens de uma estória, ao mesmo tempo em que fornece direções 

indexicais sobre como interpretar os eventos (FLANNERY, 2010).  

Considerado o escopo deste artigo, qual seja: analisar nas narrativas que 

emergem no contexto institucional a coconstrução de identidades decorrentes de 

violência laboral por assédio moral, os estudos simbólico-interacionais de Goffman 

(1988, 2000) sobre estigma e deformidades físicas, psíquicas e outras qualidades 

socialmente valoradas como inferiores, correspondem a arcabouço teórico sólido e 

afinado aos nossos objetivos.  

De acordo com Goffman as noções de (a)normalidade são fabricadas pelas 

instituições sociais, as quais possuem o condão de transformar os sujeitos em pacientes 

e sua identidade como patológica. Nesse sentido, há um deslocamento da sociológica 

tradicional no que tange à essencialização do desvio para uma ênfase aos processos 

interacionais e instituições envolvidas, em claro distanciamento da tendência 

macrossocológica de justificação e explicação via formas de controle e normalização 

social (MISKOLCI, 2005). 

Sob a influência do Interacionismo Simbólico e da Etnometodologia – corrente 

da sociologia americana surgida na década de 1960 (COULON, 1995) cujos objetos 

privilegiados de investigação são as situações ritualísticas, isto é, as situações sociais 

sistematizadas, a Análise da Conversa e a Sociolinguística Interacional apreenderão o 

encontro de maneira local e situada, no qual construções sociais são percebidas, como, 

por exemplo, os rótulos identitários de estigma e de normalidade.  
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Em virtude dos primados da pesquisa interpretativa e qualitativa, da perspectiva 

êmica e dos princípios teórico-metodológicos da abordagem interacional para a 

compreensão da vida ordinária cristalizadora de valores e conceitos, optou-se por um 

enfoque que parte do nível micro, estabelecendo relações dialógicas com o nível 

macrossociológico. 

 

2.2 POSICIONAMENTO METODOLÓGICO E EPISTEMOLÓGICO 

 

A autoetnografia – termo cunhado por David Hayano (TEDLOCK, 2000) –

corresponde a uma abordagem metodológica etnográfica de orientação interpretativa e 

autobiográfica (CHANG, 2008). Para Reed-Danahay (1997), o rótulo de autoetnografia 

inclui pelo menos três variedades: (1) "antropologia nativa", produzido por 

antropólogos nativos do grupo de pessoas que foram anteriormente estudado por 

pessoas de fora; (2) "autobiografia étnica", escrito por membros de grupos de minorias 

étnicas; e (3) "etnografia autobiográfica" em que os antropólogos interpõem experiência 

pessoal na escrita etnográfica. Os objetivos da autoetnografia não são validade ou 

exatidão – no sentido tradicional da palavra, mas a busca pela percepção das 

semelhanças e diferenças entre outros sujeitos no mundo e suas experiências. Assim, 

aceitar diferentes concepções e subjetividades contribui para a construção do objeto 

coletiva e dialogicamente arquitetado entre pesquisador e pares envolvidos. 

Ao descrever o contexto, reflito o outro, mas também me reflito. No caso deste 

trabalho, em que a pesquisadora é insider do contexto de pesquisa (por ser a advogada-

participante em seu local de trabalho em execução de atividades rotineiras), a 

abordagem autoetnográfica nos parece melhor ajustada. 

Por consectário lógico, a natureza desta pesquisa é qualitativa, isto é, trata-se  de 

um campo interdisciplinar, transdisciplinar e, às vezes, contradisciplinar por um lado 

“atraída a uma sensibilidade geral, interpretativa, pós-experimental, pós-moderna, 

feminista e crítica. Por outro lado, é atraída a concepções da experiência humana e de 

suas análises mais restritas à concepção positivista, pós-positivista, humanista, 

naturalista” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 21).  

A pesquisa qualitativa, assim, é eminentemente interpretativista e objetiva 

reconstruir as autocompreensões dos atores engajados em determinadas ações 

(SCHWANDT, 2006). Privilegiaremos, portanto, o ponto de vista dos atores, pois “é 
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através do sentido que eles atribuem aos objetos, às situações, aos símbolos que os 

cercam, que os atores constroem seu mundo social” (COULON, 1995, p. 15). 

 

 

3. ANALISANDO OS DADOS 

 

O corpus do presente trabalho é composto por dados gerados em uma consulta 

jurídico-profissional realizada em 06/09/2014, às 14h50min em escritório de advocacia 

localizado no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo (intervalo analisado 

01’00’’ a 06’31’’), e tem como participantes Mayara e Ereíma (nome fictício de origem 

indígena que significa “aquele que não tem nome”). Importa registrar que se trata, na 

verdade, de um segundo encontro entre os interactantes, isto porque na primeira 

consulta o áudio não fora registrado, o que inviabilizou a análise da fala-em-interação. 

Estamos, assim, diante de uma recontagem narrativa. 

Apresentaremos inicialmente uma das explicações delineadas por Ereíma para 

justificar sua busca por tutela jurisdicional (excerto 01), a qual está primordialmente 

vinculada ao não cumprimento das obrigações negociadas com seu par relacional 

“patrão”, dentre as quais o pagamento de comissões sobre produtos vendidos pelo 

empregado, cujo cargo ocupado no posto de gasolina em que trabalhava era o de 

lubrificador (não legalmente acumulado a outras funções, como a de auxiliar de serviços 

gerais). Em seguida, e após interrupção de Mayara na explicação construída por Ereíma, 

exporemos a narrativa de assédio moral decorrente da ascendência indígena do 

participante e categorizada como “discriminação”, a qual atinge inclusive sua 

identificação perante seus colegas de serviço bem como interfere nos atributos de sua 

sexualidade e gênero social (excertos 02 e 03). Analisaremos, por fim, um excerto que 

se relacionada à categoria e a generalização do participante enquanto empregado  

subordinado (excerto 04). Observaremos, assim, as categorizações e generalizações 

ocorridas no curso interacional, bem como a emergência situada da narrativa e sua 

implicatura na sequência conversacional. 

EXCERTO 01: Categoria/Generalização “empregado” 

 01 Mayara É:: (0.7) <O que é que te traz... aqui no escritório>? 

 02 Ereíma É... principalmente o o a forma com que foi né que terminou o 

contrato. Que a gente entra na empresa com o intuito de fazer o 

melho::r de ser remunerado por essa, por este melhor, e no final 
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03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

não é reconhecido. Não ser reconhecido. Isso te traz à 

decepção, né!? Po fazer o seu melho::r, deixar o dia-a-dia com 

a família, né!? Às vezes acaba até interferindo na convivência 

familiar pelo empenho, e depois não ser recompensado da 

melhor da for 

 

Percebe-se no excerto acima transcrito a orientação do encontro de acordo com o 

mandato institucional. Em “É:: (0.7) <O que é que te traz... aqui no escritório>?” (linha 

01), Mayara direciona seu interlocutor para que a tarefa de se levantar e analisar uma 

solução jurídica para um evento ou pretensão resistida seja alcançada, buscando, 

inicialmente, tomar conhecimento de quais fatos são considerados relevantes por 

Ereíma.  

Ao explicar a razão de sua busca por assistência jurídica, Ereíma coconstrói uma 

série de noções relacionadas à categoria “empregador” como justa remuneração devida 

em virtude da execução do “melho::r” (linha 04) feito pelo empregado. Há, nesse 

diapasão, o reconhecimento de obrigações de atividade relacionadas ao par relacional 

patrão-empregado: enquanto “a gente entra na empresa com o intuito de fazer o 

melho::r” (linhas 03 e 04), é obrigação da atividade de ser empregador  remunerar “por 

essa, por este melhor” (linha 04). Note-se o uso de “a gente” como generalização da 

categoria “empregado”, a qual está o participante inserido. 

Ora, a atividade atribuída ao empregado se torna relevante na medida em que, 

para o participante, ao ser desempenhada esta atribuição e da forma como o é (da 

melhor maneira), há interferência sobre uma outra categoria que não faz parte da 

coleção trabalho, mas de uma outra coleção: a família (“Às vezes acaba até interferindo 

na convivência familiar pelo empenho”, linhas 07 e 08). 

Mais que categorizar, Ereíma arquiteta um prefácio de sua imagem enquanto 

empregado e chefe de família afetado pelo trabalho, a fim de delinear positivamente sua 

face para com sua parceira interacional e só então falar daquilo que ocorreu em sua vida 

laboral.   

EXCERTO 02: Categoria de pertencimento de grupo “descendente de indígena” 
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 19 

20 

Mayara E ele falto::u o respeito com você ((Ereíma olha para baixo))em 

relação a QUÊ? 

 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Ereíma ((ainda com os olhos baixos)) Faltou respeito em relação a... 

primeiro em relação a minha ETNIA ((olha para Mayara)), né!? 

Sou descendente de indígena ((olha para baixo)) e o dono do 

posto o proprietário do posto ((levanta os olhos)) fazia 

referência a essa ((olha para baixo)) a este caso como uma 

DISCRIMINAÇÃO ((levanta os olhos)). Eu vejo assim, porque 

ele ((olha para baixo)) fazia comentários indevi::dos ((levanta 

os olhos)) até acerca da minha sexualidade.    

 

Após interrupção de Mayara (linhas 19 e 20) a propósito de qual fato é encarado 

pelo participante como “falta de respeito”, Ereíma ao arrolar os atos atentatórios se 

identifica como membro de um grupo (“minha ETNIA” (liha 22); “Sou descendente de 

indígena”, linha 23) e categoriza a referenciação feita pelo empregador como 

“DISCRIMINAÇÃO” (linha 26). Sua construção identitária, assim, transcende a esfera 

micro, estendendo-se para o nível macro, uma vez que a experiência situada (a essa a 

este caso, linhas 24 e 25) corresponderia a um tipo de atitude generalizada 

(discriminação étnica).  

Pistas paralinguísticas como o jogo do olhar que ora se direciona para a parceira 

ora para baixo, e pistas prosódicas como a ênfase em palavras como “ETNIA” e 

“DISCRIMINAÇÃO” sugerem, nos dados em questão, resistência de Ereíma aos 

“comentários indevi::dos” e atitude do dono do posto de estigmatizar a origem étnica do 

empregado.  

EXCERTO 03: Categoria/Generalização “homem” 

 39 

40 

41 

42 

Ereíma ((olhando para baixo)) Eu tenho amigos lá até hoje que se... se 

qualquer um for lá per<gunt::ar e fazer referê:ncia a isso>, logo 

vai ((olha para cima)) ME IDENTIFICAR.Vai fazer a 

identificação ((balança a cabeça em sinal positivo e abaixa os 

olhos)). E v... Na frente ((balança a cabeça em sinal negativo)) 

de mu... de TODOS ((balança a cabeça em sinal negativo)) os 

funcionários, <qualquer mome::nto, qualquer local>. E ((olha 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

para baixo)) é bastante constrangedor... Só que no princípio era 

BRINCADE::IRA, como no ambiente de trabalho tem sempre 

essa ((olha para baixo)) essa essa situação de botar apelido um 

no outro >e tal<. Eu considerava como brincadeira ((balança a 

cabeça em sinal positivo e olha para baixo)), só que a partir do 

momento que extrapolou, é, <chegava é> >por exemplo<, oh... 

a... ((olha para baixo)) uma menina ou uma... uma uma 

CLIENTE FEMININA ele fazia comentário <e já ficava bem 

constrangedor> ((gesticula com as mãos)). Tentava fazer outras 

coisas pra eu num num criar um conflito MAIOR. 

 

O objeto fálico “flecha” simboliza, na interação, o órgão sexual masculino e se 

relaciona à atividade sexual frustrada em virtude da impotência do narrador, construída 

e encaixada na voz de empregador. Ereíma, embora identificado na coleção (trabalho) 

da qual faz parte como “flecha murcha”, mostra não aceitar tal categorização, 

empacotando a repetição da ação “BRINCADE::IRA” (linha 47) como excessiva 

(“extrapolou”, linha 51). 

Em “uma menina ou uma... uma uma CLIENTE FEMININA”, o participante 

torna o gênero social relevante, uma vez que o tópico é a sua sexualidade e a construção 

discursiva homogênea do masculino. No primeiro encontro entre os participantes, ao 

narrar este assédio Ereíma inclusive tem os olhos marejados, já no segundo encontro, 

mais uma vez, a combinação das pistas verbais e não verbais indicam a dificuldade do 

narrador ao tratar de sua categorização estigmatizada perante pessoas do mesmo sexo 

que o seu e, especialmente, perante aquelas do sexo oposto. 

EXCERTO 04: Categoria/Generalização “empregado” 

 76 Mayara E ele falava isso com... todo MUNDO? 
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 77 

78 

Ereíma TODO MUNDO ((balança a cabeça positivamente)). Deixava 

claro que 

 79 Mayara          [não gostav] 

 80 Ereíma ((balança a cabeça em sinal positivo)) A insatisfação! 

 

Embora no excerto acima Ereíma sinalize se alinhar com Mayara na atribuição 

do sentimento patronal para com o empregado (“não gostav”, linha 79 e movimento da 

cabeça em sinal positivo), o participante mitiga a designação, organizando sua fala a 

partir da atividade correlata à categoria de empregado, cuja atividade obrigacional 

demanda submissão, encapsulando e substantivando, assim, o afeto.  

 

4. À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Muito embora os eventos narrados nos dados que compõem o copus dete 

trabalho reportem violências patronais direcionadas ao empregado, o qual ocupa (em 

nível macrossociológico) um lugar duplamente estigmatizado nas relações de poder 

evidenciadas, o participante mitiga seu sofrimento “pra eu num num criar um conflito 

MAIOR” (linha 55). Entretanto, foi possível observar que em coleções do tipo patrão-

empregado, pares relacionais padronizados tornados relevantes na interação, as 

obrigações e direitos mútuos orientaram a construção narrativa de Ereíma – quem 

(re)constrói identidades sociais e categoriza os comportamentos normatizados. Tal 

orientação narrativa se deve, sobretudo, por se tratar de um encontro profissional de 

fala-em-interação em contexto institucional, que se guia para o cumprimento do 

mandato institucional.  

Ereíma conduz a narrativa de modo adequado e ajustado ao contexto situacional 

em que está inserido, interpelando e conectando sua interlocutora – a partir do narrar 

sua história de vida laboral (nível micro) – a um contexto de ordem macrossociológica 

associado à discriminação e resistência.  
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ANEXOS 

a. Convenções de Transcrição (adaptadas de estudos da Análise da Conversa 

[Saks, Schegloff e Jefferson, 1974], com incorporações de Loder e Jung, 2009) 

Tempo 

...    Pausa não medida 

(2.3) Pausa medida 

(.) Pausa de menos de 2 décimos de 

segundo 

Aspectos da produção da fala 
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. Entonação descendente  

? Entonação ascendente 

, Entonação intermediária, de 

continuidade 

- Parada súbita 

Sublinhado Ênfase em som 

MAIÚSCULA Fala em voz alta ou muita ênfase 

◦palavra◦ Fala em voz baixa 

>palavra< Fala mais rápida 

<palavra> Fala mais lenta 

: ou :: Alongamentos 

[   ] Fala sobreposta 

 Som mais agudo do que os do entorno 

 Som mais grave do que os do entorno 

Hh Aspiração ou riso 

.hh Inspiração audível 

Formatação, comentários, dúvidas 

= Elocuções contíguas, enunciadas sem 

pausa entre elas 

(   ) Fala não compreendida 

(palavra) Fala duvidosa 

((   )) Comentário do analista, descrição de 

atividade não vocal 

Outros 

“palavra” Fala relatada 

b. Consulta jurídico-profissional realizada em 06/09/2014, às 14h50min em 

escritório de advocacia localizado no município de Vila Velha, estado do Espírito 

Santo. Participantes: Mayara e Ereíma. Intervalo transcrito: 01’00’’ a 06’31’’. 

 01 Mayara É:: (0.7) <O que é que te traz... aqui no escritório>? 

 02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Ereíma É... principalmente o o a forma com que foi né que terminou o 

contrato. Que a gente entra na empresa com o intuito de fazer o 

melho::r de ser remunerado por essa, por este melhor, e no final 

não é reconhecido. Não ser reconhecido. Isso te traz à 

decepção, né!? Po fazer o seu melho::r, deixar o dia-a-dia com 

a família, né!? Às vezes acaba até interferindo na convivência 

familiar pelo empenho, e depois não ser recompensado da 

melhor da for 

 10 Mayara                      [Uhum] 

 11 Ereíma                       >da maneira como foi combinado<. 
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 12 Mayara E o que é que foi combinado? 

 13 

14 

15 

16 

Ereíma É... acerca de de comissõ::es... É o mod de... É o RESPEITO né 

de do ((olha para baixo)) o respeito nem é combinado, mas é é 

é legal ter. É importante ter o ºrespeitoº ((olha para baixo)). O 

respeito pessoal, o respeito matéria::l 

 17 Mayara Uhum 

 18 Ereíma É importante ter! 

 19 

20 

Mayara E ele falto::u o respeito com você ((Ereíma olha para baixo))em 

relação a QUÊ? 

 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Ereíma ((ainda com os olhos baixos)) Faltou respeito em relação a... 

primeiro em relação a minha ETNIA ((olha para Mayara)), né!? 

Sou descendente de indígena ((olha para baixo)) e o dono do 

posto o proprietário do posto ((levanta os olhos)) fazia 

referência a essa ((olha para baixo)) a este caso como uma 

DISCRIMINAÇÃO ((levanta os olhos)). Eu vejo assim, porque 

ele ((olha para baixo)) fazia comentários indevi::dos ((levanta 

os olhos)) até acerca da minha sexualidade.    

 29 Mayara O quê, por exemplo? 

 30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Ereíma Ah! ((olha para baixo)) Botava apelidos, fazia comentários 

impróprios na frente de cliente, na frente de ((balança a cabeça 

em resposta negativa)) qualquer um que chegava. Colocava 

apelido ((olha para baixo)) de de FLECHA MURCHA. Fazia 

comentários impróprios falando que eu ((olha para baixo)) que 

ele foi foi me buscar na aldeia porque o o  o pajé ((repara a fala, 

levantando as sobrancelhas)) o CACIQUE tinha me expulsado 

da aldeia, porque o Cacique queria fazer a a população 

INDÍGENA aumentar, e me ((olha para baixo)) colocou 

confinado com um é certo número de indígenas femininas, né!? 

E pra... que elas engravidassem e não foi feito. E o cacique 

desapontado me expulsou da aldeia ((olha para baixo)) e por 

isso que eu era conhecido como ºflecha murchaº.  
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38 

39 

40 

41 

42 

 43 Mayara E isso foi na frente de outros funcioná:::rios? 

 39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Ereíma ((olhando para baixo)) Eu tenho amigos lá até hoje que se... se 

qualquer um for lá per<gunt::ar e fazer referê:ncia a isso>, logo 

vai ((olha para cima)) ME IDENTIFICAR.Vai fazer a 

identificação ((balança a cabeça em sinal positivo e abaixa os 

olhos)). E v... Na frente ((balança a cabeça em sinal negativo)) 

de mu... de TODOS ((balança a cabeça em sinal negativo)) os 

funcionários, <qualquer mome::nto, qualquer local>. E ((olha 

para baixo)) é bastante constrangedor... Só que no princípio era 

BRINCADE::IRA, como no ambiente de trabalho tem sempre 

essa ((olha para baixo)) essa essa situação de botar apelido um 

no outro >e tal<. Eu considerava como brincadeira ((balança a 

cabeça em sinal positivo e olha para baixo)), só que a partir do 

momento que extrapolou, é, <chegava é> >por exemplo<, oh... 

a... ((olha para baixo)) uma menina ou uma... uma uma 

CLIENTE FEMININA ele fazia comentário <e já ficava bem 

constrangedor> ((gesticula com as mãos)). Tentava fazer outras 

coisas pra eu num num criar um conflito MAIOR. 

 56 Mayara Um clima pesa:do. 

 57 

58 

Ereíma É! PESADO! Tentava levar na ((olha para baixo)) brincade::ira, 

só que cê vai batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla 

e já <fica uma situação... que você não sabe como fazer>. 
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59 

 60 

61 

Mayara Além disso ele fazia outras coisa com você que te que te 

chatea:::va? 

 62 

63 

64 

Ereíma ((olhando para baixo) Ah! A única coisa que me chateava 

<era referência à> ((levanta os olhos)) comissão, o acerto de 

um por cento <e que foi combinado e não foi cumprido! 

 65 Mayara Uhum 

 60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Ereíma ((olhando para baixo)) E também quando eu fazia alguma coisa 

que porque eu fazia duas FUNÇÕES, aí quando eu não fazia a 

segunda função ou <algo que ele me> pedia pra FAZER, ele 

me <trata::va>, não me tratava bem. >Por exemplo<, ele 

cumprimentava todo mundo ((levanta os olhos)), e chegava 

minha vez, não me cumprimentava ((olha para baixo)), passava 

((gesticula indicando o caminho)) por fora. E, >por exemplo< 

“Ah! Você não limpou o filtro do ar condicionado da... da loja 

de conveniência”. Isso deixava ele ABORRECIDO, se eu 

ficasse adia::ndo, retarda::ndo a é o desentupimento de vaso 

saniTÁ::RIO, desentupimento de mictório, isso deixava ele 

aborrecido ((balança a cabeça positivamente)). Se eu não 

fizesse <ele ficava aborreci::do>, não me cumprimenta::va, 

ficava é... falav fazia comentá::rios que ((olha para cima)) que 

não gostava de MIM, que não ia com a minha CARA, “não sei 

que que eu tava fazendo lá”    

 76 Mayara E ele falava isso com... todo MUNDO? 

 73 Ereíma TODO MUNDO ((balança a cabeça positivamente)). Deixava 

claro que 
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74 

 75 Mayara          [não gostav] 

 76 Ereíma ((balança a cabeça em sinal positivo)) A insatisfação! 
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CURTA, COMPARTILHE, DIVULGUE! REFLEXÕES SOBRE POSTAGENS 

DE INTERESSE COLETIVO NO FACEBOOK 

Murilo Coelho de Moura 

 

RESUMO: O presente trabalho busca refletir sobre o poder de mobilização de 

postagens de interesse coletivo que circulam no Facebook. Algumas dessas postagens 

são construídas sobre uma materialidade verbal que incitam a sua ampla divulgação, 

geralmente utilizando palavras como “curta” e/ou “compartilhe”. Ao observar esse tipo 

de postagem em meio ao Facebook, questiona-se sobre o seu poder de mobilização, se 

este de fato existe e influencia os usuários da rede social a atuarem em prol do 

compartilhamento da causa divulgada, gerando um engajamento, ou se essas postagens 

correm desapercebidas em meio às demais, de modo que não se reconhece essas 

postagens como uma forma de mobilização. Toma-se como corpus desta pesquisa 48 

postagens de interesse coletivo, nas quais destaca-se o uso das palavras “curta” e/ou 

“compartilhe”. Embasada teoricamente sobre a Análise do discurso de escola francesa, 

essa pesquisa analisou as postagens como discursos advindos de uma prática discursiva, 

aos moldes da teoria como foi formulada por Dominique Maingueneau (2008), e, em 

confronto com os comentários dos usuários, geradoras de efeitos de sentido, como 

estudado por Sírio Possenti (2009). De posse dessas noções, analisou-se o corpus de 

modo geral e refletiu-se sobre o poder mobilizador dessas postagens em meio ao 

Facebook. O entendimento ao qual se chegou revela uma rede social com um 

engajamento ainda incipiente, em que apenas se compartilha ou curte-se uma postagem 

sem dar prosseguimento em um movimento mais ativo. Observou-se, entretanto, que em 

alguns momentos usuários agem ativamente em busca da ampla divulgação da causa, 

convocando outros usuários a compartilhar aquela postagem, demonstrando uma 

pequena, porém significativa, ação de engajamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso. Prática discursiva. Efeito de sentido. 

Facebook. Engajamento social. 
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1. Introdução 

 

Em meios às mobilizações de 2013, as redes sociais foram espaços de 

organização das diversas passeatas pelo Brasil. Tomando como exemplo as diversas 

mobilizações pelo mundo, viu-se os brasileiros engajados e, principalmente, revoltados 

com os diversos problemas que assolam o nosso país. Nesse período, atribuiu-se ao 

Facebook um papel mobilizador, como se a rede social fosse um veículo fundamental 

para a organização daquelas mobilizações. 

Esse contexto de acaloradas mobilizações leva a um questionamento: Até que 

ponto o Facebook e as postagens que nele circulam levam a demonstrações de 

engajamentos na rede social? Como os usuários do Facebook reagem diante dessas 

postagens, há engajamento ou essas postagens correm desapercebidas? 

Reconhece-se o Facebook como abrigo de diversas redes de relações. As 

interações na rede social se baseiam especialmente em postagens de interesse pessoal, 

como imagem de festas, aniversários, casamentos, batizados etc., que normalmente 

dizem respeito a um pequeno grupo de pessoas, na maioria das vezes conhecidos fora da 

rede social. Porém, junto a essas postagens, podem ser localizadas postagens de 

interesse coletivo, baseadas em assuntos que são de interesse da população como um 

todo, tratando sobre política, saúde, educação, atualidades etc. 

Existem diversos tipos de postagens de interesse coletivo, mas foca-se nesta 

pesquisa aquelas que trazem em sua materialidade verbal palavras como “curta”, 

“compartilhe”, “divulgue”. Pensa-se essas postagens como um grupo específico, 

caracterizado por apresentar uma construção muito mais explicita quanto a sua intenção 

mobilizadora em relação a outros tipos de postagens de interesse coletivo. 

 Parte-se, então, para o entendimento das teorias que embasam esta pesquisa, as 

noções de prática discursiva, como é postulada por Maingueneau (2008), e efeito de 

sentido, debatida por Possenti (2009). 

 

2. Referenciais teóricos 

 

2.1 Prática discursiva 
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 Quando se pensa sobre os sujeitos em interação na Análise do Discurso (AD) 

de linha francesa, inicialmente, considera-se que “esses sujeitos são condicionados por 

uma determinada ideologia que predetermina o que poderão ou não dizer em 

determinadas conjunturas histórico-sociais.” (MUSSALIM, 2012, p. 125). Para a AD os 

sujeitos são condicionados às formações discursivas que os cercam, formações 

discursivas estas que abrigam os discursos por eles propagados.  

Dominique Maingueneau (2008, p. 121), na esteira desse pensamento, propõe 

“articular discurso e instituições através de um sistema de restrições semânticas comum, 

[…] a rejeição de uma concepção sociológica ‘externa’”. Neste momento, não 

reconhecemos mais o sujeito apenas como um ser condicionado, pelo discurso, mas 

regido por ele. Agora, o grupo social que formula, propaga e recebe determinado 

discurso está intimamente imbricado a esta formação discursiva, que rege também a 

dinâmica interna desse grupo social. 

Dentro da noção de prática discursiva estão conjugadas duas noções, a de 

formação discursiva e de comunidade discursiva. A primeira se refere a “um sistema de 

restrições de boa formação semântica” (2008, p. 20), que rege não só a superfície 

discursiva, mas também a comunidade discursiva, a instituição, o grupo social, os 

sujeitos que geram esses enunciados. 

Cada formação discursiva realiza suas imposições aos enunciadores, para que 

assim eles se encaixem na comunidade discursiva a qual um discurso pertence. Assim, 

desenvolvem-se modos específicos de produzir, difundir e consumir tais discursos 

inerentes a sua instituição. 

Antes de produzir um discurso em uma determinada formação discursiva, um 

enunciador precisa estar apto, assim, Maingueneau (2008, p 130) propõe a noção de 

vocação enunciativa, que consiste em “[…] um ajuste ‘espontaneo’ dos sujeitos às 

condições requeridas, com a autocensura levando aqueles que não têm as qualificações 

exigidas ou a possibilidade (por qualquer razão) de dotar-se delas a se excluírem”.  

Situado em um âmbito acima da enunciação, os modos de produção 

compreendem os ritos genéticos do discurso, isto é, “[…] o conjunto de atos realizados 

por um sujeito em vista de produzir um enunciado.” (MAINGUENEAU, 2008, p 132). 

Os ritos genéticos não instituem uma relação de pessoalidade, inspiração, mas uma 

relação restritiva imposta pela própria formação discursiva. Na verdade, nada impede 
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que as práticas pessoais de escrita, como na literatura, por exemplo, sejam 

condicionadas implicitamente pelos ritos genéticos de uma comunidade discursiva dada: 

 

Não há incompatibilidade entre ritos pessoais e ritos “impostos” por um 

pertencimento institucional e discursivo. Vocação enunciativa supõe uma 

harmonização mais ou menos estrita entre as práticas individuais do autor e 

as representações coletivas nas quais ele se reconhece e que comunidades 

mais ou menos amplas verão, por sua vez, encarnadas nele. 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 133) 

 

 Considerados intimamente articulados a um âmbito acima da enunciação, 

passa-se às condições de emprego dos discursos, situados na zona abaixo da enunciação. 

As condições de emprego dos discursos compreendem os modos de difusão e o modo 

de consumo dos discursos. 

 Os modos de difusão são desenhados pela comunidade discursiva geradora, 

inseparável do estatuto semântico que o discurso se atribui. Aqui reconhecemos os 

meios que a instituição desenha para propagação dos discursos produzidos no seu 

interior. Os modos de consumo compreende como os discursos devem ser utilizados, 

como devem ser lidos, como devem ser manipulados etc. 

 Alinhada a essas noções, retoma-se a noção de gênero, que se amplia, 

deslocando-se do estatuto estritamente formal, indo até um fator condicionador do 

modo de utilização dos textos que dele derivam, como exemplifica Maingueneau (2008, 

p. 134): 

 

O fato de um poema ser destinado a ser cantado, acompanhado por um 

instrumento de certo tipo, lido em voz alta em uma reunião social, ou 

percorrido pelos olhos solitariamente, consumido nesse ou naquele outro tipo 

de circunstâncias... tem uma incidência radical sobre seu tamanho, seu 

recorte em estrofes, suas recorrências etc... 

  

 Entendido os fundamentos da noção de prática discursiva, reconhece-se na rede 

social Facebook a realização de uma prática discursiva: os usuários da rede social criam 

redes de relações pessoais, direcionados pela natureza das interações realizadas no 

Facebook, uma vez que “a interação atua diretamente sobre a definição da natureza das 

relações entre aqueles envolvidos no sistema interacional”. (WATZLAWICK et al, 

2000 apud RECUERO, 2009, p. 31). Assim, as interações, na maioria das vezes, são 

pautadas em assuntos pessoais, levantados por postagens que mostram fotos de viagens, 
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passeios, festas, felicitações por aniversários, atualizações de status etc.. A rede de 

relações pessoais criada pelos sujeitos na rede social funciona como uma instituição 

social, uma comunidade discursiva.  

Também se situam entre as postagens pessoais, outras que tratam de assuntos 

que dizem respeito à sociedade como um todo, porém questiona-se se essas postagens 

que tratam de uma temática de interesse social também não assumem uma configuração 

de postagem de interesse pessoal no contexto do Facebook e da natureza de relação 

construída entre os usuários da rede social.  

Passa-se a seguir para noção de efeito de sentido. Essa noção nos auxiliará a 

reconhecer se dentro dessa prática discursiva as postagens de interesse coletivo geram 

efeitos de sentido de engajamento ou distanciamento por parte dos usuários, articulando 

essa percepção às postagens que chama os usuários a compartilhar, curtir, divulgar etc. 

 

2.2 Efeito de sentido 

 

A noção de sentido é comumente tomada como um objeto estável e alheio a 

transformações, pertencente o signo linguístico e veiculado pelo significante. 

Entretanto, essa noção está longe dessa estabilidade pressuposta, indo em direção a uma 

complexidade inerente. Em meio a essa obscuridade, pretende-se nesta seção delimitar 

mesmo que incipientemente a noção de sentido na Análise do Discurso de escola 

francesa. 

Para a AD, o sentido não é um objeto inerente ao significante, mas um efeito 

que emerge a partir da interação entre os sujeitos e na sua inscrição histórica. 

Reconhece-se a importância da enunciação e emerge a noção de efeito de sentido, como 

enfatiza Possenti (2009, p. 131):  

 

[…] aquela maneira de ver o sentido ─ como mensagem codificada ─ deve 

ser substituída pela noção de ‘efeito de sentido’ entre interlocutores 

(PÊCHEUX, 1969, p. 82), o que só faz sentido, para começar, em uma 

concepção de linguagem que considere de alguma forma a enunciação. 

 

Tendo em vista a multiplicidade de abordagens dessa noção, Possenti (2009, p. 

132) sugere, ainda, que “a noção de efeito de sentido deve ser concebida como uma 

espécie de conceito guarda-chuva, para ocupar o lugar da mensagem (…), rompendo 
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assim com a teoria que propõe aquele conceito.” Isto é, não se deve limitar essa noção a 

um único conceito de uma única área, mas considerar as diversas abordagens suscitadas 

nas diversas áreas de conhecimento, como a semântica, a pragmática e a psicanálise. 

Reconhecendo-se a noção de sentido como um efeito, anseia-se por maiores 

explicações sobre a atividade geradora dos sentidos. Como foi enfatizado até aqui, a 

noção de sentido não está limitada à palavra, mas depende da enunciação e das 

condições específicas nas quais ela emerge. Assim, para a AD, “o sentido é um efeito de 

sentido porque resulta de uma enunciação (e não, simplesmente, dos signos, das 

palavras, dos enunciados, ou seja, da língua).” (POSSENTI, 2009, p. 134). 

Sabido que o efeito de sentido é gerado na enunciação, mas ainda não está 

claro em que momento o efeito de sentido é gerado. No território da AD, os discursos 

estão inseridos na historicidade, colocados em confronto ou aliança com discursos 

passados e retomados na constituição de novos discursos. Assim, considera-se na AD 

que o efeito de sentido é construído previamente, uma vez que nela “não é estranho 

conceber a existência de um sentido anterior a uma enunciação específica, como é até 

mesmo uma exigência. Este seria o modo de funcionamento típico do discurso: retomar 

um sentido.” (POSSENTI, 2009, p. 139). 

Introduzidos à noção de efeito de sentido, compreende-se que os sentidos não 

são inerentes às palavras, são produzidos em uma relação com outros discursos 

historicamente inscritos, em uma relação interdiscursiva. 

Assim, baseada sobre a noção de efeito de sentido,  busca-se reconhecer que 

efeitos de sentidos são produzidos no confronto entre a postagem de interesse coletivo 

que visam a ampla divulgação da causa no Facebook e os seus. A partir dos sentidos 

gerados, pretende-se reconhecer se estes usuários envolvem-se de forma plena com a 

causa exposta na rede social, engajando-se para um debate e mobilização para essa 

causa. 

A seguir, descreve-se os procedimentos metodológicos que direcionaram esta 

pesquisa aos seus resultados. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

 

O desenvolvimento deste trabalho iniciou-se com a seleção de seis perfis de 

usuários ativos na rede social Facebook para a formação do quadro de sujeitos da 
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pesquisa. Os seis usuários faziam parte da rede de relações do pesquisador na rede 

social e lhes foi esclarecido o teor da pesquisa e o modo como seriam utilizadas as suas 

postagens. Garantindo preservação total das suas identidades, foi solicitado aos 

voluntários que oficializassem a sua participação por meio de uma autorização, em que 

garantiam ter total clareza da pesquisa e da utilização de suas postagens no 

desenvolvimento do trabalho. 

Esses seis sujeitos de pesquisa escolhidos apresentavam características 

específicas em relação à faixa etária, escolaridade e profissão, o que levou a escolha 

desses sujeitos. Para manter um distanciamento do pesquisador em relação ao contexto 

de pesquisa, os sujeitos mais próximos que compõem a rede social do pesquisador 

foram excluídos da seleção para sujeitos da pesquisa, buscando preservar a credibilidade 

do corpus e dos dados obtidos. 

De acordo com os dados informados pelos seis sujeitos da pesquisa, no que 

concerne à idade, no ano de 2013, três tinham idades entre 18 e 25 anos; um sujeito 

encontrava-se com idade entre 25 a 35 anos; outro se encontrava na faixa etária de 35 a 

45 anos; e o último possuía mais de 45 anos de idade. Referente à escolaridade, 

distinguem-se um sujeito que não tem ensino superior, dois sujeitos encontravam-se 

com o ensino superior incompleto; dois apresentavam ensino superior completo; e 

apenas um dos sujeitos é pós-graduado. Optou-se por classificar os sujeitos da pesquisa 

com base na sua graduação superior, por se considerar este grau de estudo um momento 

em que se desenvolve maior consciência política e social na maioria dos sujeitos. 

Quanto à ocupação profissional, dos seis sujeitos da pesquisa selecionados, dois eram 

funcionários públicos em cargos de professor e biblioteconomista/bibliotecário; dois 

tinham como única ocupação o estudo no ensino superior; um trabalhava no setor 

privado e outro trabalhava em casa. 

Foi solicitado aos usuários permissão para utilizar todas as postagens 

publicadas nos seus perfis nos anos de 2012 e 2013, porém apenas as postagens de 

interesse coletivo foram recolhidas para composição de um banco de dados. Para a 

coleto do corpus foi necessário, inicialmente, definir o que seriam essas postagens, o 

que as diferenciavam das outras. As postagens de interesse coletivo tratam de temas que 

interessam a toda a sociedade, como educação, saúde, política, meio ambiente, 

violência, religião, entre outros; temas que entraram em destaque nacionalmente, como 

projetos políticos, denúncias de corrupção, greves dos trabalhadores etc.; e temas que já 
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são recorrentes na nossa sociedade e que ainda causam inquietação, por exemplo, o 

serviço de má qualidade oferecido pelas operadoras de telefonia móvel, pastores de 

igrejas evangélicas acusados de roubar os fieis, o trânsito conturbado das cidades e 

outros. As postagens de interesse coletivo caracterizam-se pela sua construção calcada 

em uma crítica à situações que vão contra o bem-estar de toda a sociedade e que acabam 

ganhando ampla repercussão, inclusive nas redes sociais. Postagens que fugiam a essa 

configuração eram consideradas postagens de interesse pessoal.  

Dos perfis dos seis sujeitos da pesquisa selecionados, coletou-se no total 524 

postagens de interesse coletivo. Desse total, 48 postagens de interesse coletivo buscam a 

mobilização dos usuários do Facebook para uma causa específica na forma de 

divulgação da problemática ou notícia. Construídas em uma materialidade verbal 

específica, que busca evidenciar palavras como “compartilhe”, “curta”, “divulgue”, 

normalmente em grande destaque, essas postagens buscam atrair os usuários e difundir 

aquela causa no Facebook.  

 

 

 

Diferente de outras postagens de interesse coletivo, essas postagens caminham 

em direção a uma forma de engajamento, mesmo que esse engajamento ocorra na 

plataforma da rede social. Se conseguem engajar ou não os usuários do Facebook é algo 

que esta pesquisa buscou responder, por meio de reflexões sobre as respostas que os 

usuários da rede dava a essas postagens. Considera-se essas postagens de interesse 

coletivo em um estágio intermediário, alocadas entre as postagens de interesse coletivo 
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que tratam de maneira velada a sua temática e as postagens de interesse coletivo que 

divulgam mobilizações reais fora do Facebook. 

Descrito o processo preparatório para esta pesquisa, a seguir analisam-se os 

dados obtidos a partir da pesquisa sobre as postagens que visam a difusão da mensagem, 

reconhecendo as convergências e disparidades nas interações dos usuários Facebook 

com estas postagens de interesse coletivo, levando à considerações importantes sobre a 

questão levantada.  

 

4 Análise 

O grupo de postagens estudado a seguir intenciona mobilizar os usuários do 

Facebook por meio dos possíveis compartilhamentos, dando visibilidade maior para 

essas causas no espaço da rede social.  

 

Na postagem acima faz-se uma comparação entre o humorista brasileiro Rafael 

Bastos e o político Paulo Maluf. Colocadas as fotos lado a lado, afirma-se sobre o 

humorista: “Fez uma piada de mau gosto com uma celebridade. Pode ter que pagar R$ 

100 mil de indenização e pegar 3 anos de prisão.” Os enunciados verbais referem-se ao 

episódio no ano de 2011, em que o humorista, no programa que fazia parte, fez um 

comentário de baixo calão sobre a beleza da cantora Wanessa Camargo. A cantora não 

gostou do comentário e, na época, entrou com um processo contra o humorista. Ao lado 

da afirmação sobre Rafael Bastos, afirma-se sobre Paulo Maluf que: “Acusado de 

superfaturar obras no valor de R$ 786 milhões e é procurado pela Interpol. Foi eleito 

deputado federal em 2010 com 497 mil votos.”. Paulo Maluf tem um histórico vasto de 
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denúncias, incluindo não só o caso relatado pela postagem, como de denúncias de 

lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção. A postagem completa-se com 

os seguintes dizeres abaixo das imagens: “BRASIL País onde os humoristas são levados 

a sério mas os políticos são levados na brincadeira” (sic). E destaca: “Se você concorda, 

curta e compartilhe essa imagem”. 

Essa postagem do dia 11 de junho de 2012 compara duas personalidades, 

porém há um clamor para os usuários da rede social não só curtirem a postagem, mas 

também compartilhá-la nas suas redes. O sujeito da pesquisa selecionado agiu, pelo 

menos no que se pode acessar, da forma que a postagem sugere, compartilhando a 

imagem no seu perfil para os membros da sua rede de relações pessoais. Outros três 

sujeitos da rede de relações pessoais do sujeito da pesquisa em debate curtiram e três 

sujeitos compartilharam a postagem, ou seja, seis usuários distintos. 

Os usuários não se propuseram a comentar a postagem, debater sobre a 

relevância do assunto, a veracidade da comparação, sobre uma possível indignação para 

a situação colocada, resumindo-se a agir do modo proposto pela postagem. A ação de 

compartilhar a postagem com certeza contribui para a maior amplitude da difusão da 

imagem, mas não há um debate de fato que aponte para um engajamento com a causa, 

agindo de uma forma mecânica ao contribuir para essa mobilização. 

Das 48 postagens classificadas nesse grupo, em 27 a ação proposta pela 

postagem com ações de compartilhamento no Facebook é efetivada e tematizam sobre 

direitos humanos, maus tratos a animais, questões de saúde, casos de fraudes e 

ilegalidades. As outras 21 postagens solicitam também o compartilhamento dos usuários 

da rede, mas elas não recebem nenhum, apenas curtidas, e tratam de modo geral de 

temáticas como meio ambiente, copa, golpes, ideias propostas por artistas e eleições. 

Quatro dessas postagens se repetiram, sendo que um dos sujeitos da pesquisa publicou 

duas vezes a mesma postagem por três vezes em um espaço de tempo de, no mínimo, 

dois meses a, no máximo, um ano. A outra postagem que se repetiu foi publicada por 

dois sujeitos da pesquisa distintos numa diferença de tempo de dois dias, em que a 

última a ser publicada obteve compartilhamentos, porém a primeira recebeu apenas 

curtidas.  

Entende-se a partir desse balanço que as postagens compartilhadas, mesmo as 

repetidas em espaços de tempo diferentes, são mais relevantes para os usuários do 

Facebook Por exemplo, uma postagem que trata sobre a violência conseguiu 
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compartilhamentos, ao contrário de uma postagem que reprova o nome da mascote da 

copa de 2014, que obteve nenhum. A relevância de uma postagem pode modificar-se a 

depender de uma rede de relações pessoais, postagens que podem ser relevantes para 

uma, para outra pode não ser. 

Em uma das postagens que tiveram compartilhamentos, uma se destaca pelo 

grande número que obteve: 

 

 

A postagem acima obteve 137 compartilhamentos. Nenhuma das postagens do 

grupo analisado teve tantos compartilhamentos como essa e ela tem o intuito de alertar 

para um golpe realizado no Facebook. Não se tem notícia se esse golpe de fato ocorreu, 

mas 137 usuários difundiram essa postagem nas suas redes tanto para preservar o seus 

perfis quanto para alertar os participantes da sua rede de relações pessoais sobre o 

ocorrido. Houve uma grande adesão à causa que, segundo a postagem, poderia atingir 

qualquer um no Facebook, porém uma causa divulgada pelo mesmo usuário não teve 

nenhum compartilhamento e diz respeito à escolha dos representantes da população, 

exigindo que nenhum dos condenados no caso do Mensalão seja elegível nas próximas 

eleições. Uma causa que atinge as pessoas apenas na rede social é considerada de maior 

relevância pelos usuários da rede do que uma problemática que atinge a vida social de 

todos de modo geral. 

O tipo de postagem enquadrado nesse grupo recebe poucos comentários por 

parte dos participantes da rede de relações pessoais dos sujeitos da pesquisa, porém oito 

delas tiveram comentários que levantam possíveis causas para a problemática, falam 
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mal, criticam, fazem questionamentos, afirmações confirmando a insatisfação diante da 

causa divulgada ou validando a pertinência da postagem, etc. 

Em meio às postagens comentadas por usuários do Facebook, encontra-se a 

seguinte postagem que trata do caso em que duas advogadas, filhas de ministros dos 

poderes da nação, foram indicadas como desembargadoras, o que equivale a juiz de 

segunda instância, desconfiando-se de um caso de nepotismo: 

 

 

O comentário feito nessa postagem mostra um usuário participante da rede de 

relações pessoais do sujeito da pesquisa mobilizando outros três usuários da rede que 

provavelmente moram no Rio de Janeiro, local onde a situação descrita ocorreu, para 

compartilharem a postagem. Não foi possível saber se estes usuários de fato 

compartilharam a postagem, mas reconhece-se o engajamento do participante da rede de 

relações pessoais do sujeito da pesquisa em possibilitar que a postagem circule entre 

outras redes para que aquela situação seja divulgada, convidando diretamente os 

usuários da rede.  

Esse tipo de postagem explora o modo de difusão do Facebook por meio dos 

compartilhamentos para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse tipo de atividade 
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eleva o nível de mobilização dos usuários, apontando para um engajamento latente em 

ajudar a tornar a causa mais visível. Apesar de ser uma ação mecânica de engajamento, 

percebe-se que alguns usuários vão além e mobilizam outros de sua rede, tratando 

diretamente com cada um por meio de um chamado nos comentários.  

Em contraste com as postagens de interesse pessoal que circularam neste 

mesmo dia na rede do sujeito da pesquisa, esta postagem foi a única de interesse 

coletivo e que teve compartilhamentos.  As postagens de interesse coletivo apresentam 

uma difusão maior na rede social. Esse tipo de postagem consegue utilizar a facilidade 

particular proporcionada pelas redes sociais em compartilhar conteúdos. Entretanto, não 

se percebe que os usuários se sentem tocados a fazer isso e manterem uma busca 

constante por mudanças, apenas compartilham e deixam no seu perfil para que os seus 

amigos também compartilhem, sem encorajá-los de forma ativa a se mobilizarem na 

rede 

 

5 Considerações finais 

 

Após a descrição da análise dos dados, reconhece-se que a maioria dentre as 

postagens analisadas consegue gerar ações de divulgação da causa divulgada. Entre 

essas postagens, o efeito de sentido gerado aproxima-se da intenção inicial da postagem, 

divulgar a causa, mesmo que seja por um ou dois compartilhamentos ou curtidas, sem 

qualquer comentário, exceto pelo caso relatado. 

Porém, esse efeito de sentido gerado acusa um distanciamento por parte dos 

usuários do Facebook com a causa divulgada, limitando-se apenas a compartilhá-la ou 

curti-la sem agir ativamente para o reconhecimento e mobilização para a causa. A 

grande maioria das postagens de interesse coletivo que visam a difusão da causa social 

suscita nos usuários uma ação, ainda que mecânica, em relação a causa social, porém 

ainda não é uma ação transformadora da realidade social.  

Não se deve ignorar, entretanto, que, mesmo em um espaço que se baseia 

primariamente em relações pessoais, as postagens reflexivas analisadas conseguem 

gerar sentidos de engajamento no Facebook. Em poucos casos, vemos uma atitude de 

ação ativa de engajamento ocorrendo, em que o usuário da rede social mobiliza 

diretamente outros usuários.  
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Assim, compreende-se que esse tipo de postagem de interesse coletivo coloca-

se em um espaço intermediário, gerando um efeito de sentido de engajamento e 

satisfatório às intenções na produção da postagem, mas que limita-se a um rápido 

período de relevância na rede social. 

Este artigo se reservou a análise de apenas um tipo de postagens de interesse 

coletivo, aquelas que visam a difusão da causa social evocada pelas palavras curta, 

compartilhe e divulgue. Outros tipos de postagens de interesse coletivo, como as de 

caráter reflexivo e as de mobilizações reais, que possuem outras construções específicas 

verbais e não verbais, podem contribuir para este estudo, ampliando o escopo de 

postagens e obtendo respostas mais abrangentes. 

 

REFERÊNCIAS 

 

MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos discursos. Trad. S. Possenti. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. 

MUSSALIM, Fernanda. Análise do discurso. In.: BENTES, A. C.; MUSSALIM, 

Fernanda (org.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras, volume 2. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

PÊCHEUX, M & FUCHS, C. A propósito da análise automática do discurso: 

atualização e perspectivas. 1969. In.: GADET, T. e HAK, T. (orgs). Por uma análise 

automática do discurso: uma introdução À obra de Michel Pêcheux. Campinas: Editora 

da Unicamp, 1990. 

POSSENTI, Sírio. Sobre as noções de sentido e de efeito de sentido. In.: 

______________. Os limites do discurso: ensaios sobre discurso e sujeito. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2009. p. 129-147. 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; JACKSON, D. D. Pragmática da Comunicação 

Humana. 11ª ed. São Paulo: Cultrix, 2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 2051 

PROCESSOS SINTAGMÁTICOS DA TITULAÇÃO DO GÊNERO 

DISSERTAÇÃO 

Rebeca Fernandes Penha 

Medianeira Souza 

 

RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar uma análise sintagmático-funcionalista dos 

títulos das dissertações de Linguística e Teoria da Literatura, publicadas na primeira 

década do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da UFPE, 1978 a 1987, 

contabilizando um total de 67 títulos. Para constituição desse corpus, levantamos os 

títulos das dissertações publicadas nesse período no website do Projeto Letras Digitais, 

responsável por criar um acervo digital das teses e dissertações escritas no PPGL para 

publicá-lo no http://letrasdigitaisufpe.blogspot.com.br. Constituído o corpus, fizemos 

uso da classificação de títulos proposta por Marcuschi (1986), que compreende os 

títulos como sendo Temáticos e Não-Temáticos; também recorremos às definições de 

Gênero Textual proposta por este autor (MARCUSCHI, 2002) e de categorias 

sintagmáticas de base funcional (CASTILHO, 2010; NEVES, 2012). Na análise, 

observamos os tipos de títulos e sua organização sintagmática bem como a relação dos 

títulos com subtítulos, a partir das áreas de estudo das dissertações. Os resultados 

obtidos permitiram compreender que os títulos Temáticos atuam como um prenúncio da 

dissertação, aproximando o leitor do conteúdo a ser explorado; já os Não-Temáticos, 

apontam para a intenção autoral de que os leitores descubram o que está subjacente ao 

título apresentado. Os subtítulos, por sua vez, além de acrescentar informações sobre o 

texto, atuam restringindo o tema apresentado. Dos 67 títulos analisados, 59 foram 

classificados como Título Temático, evidenciando que a construção dos títulos segue a 

principal característica do gênero dissertação, ou seja, a argumentação, já apresentando 

elementos abordados no decorrer do estudo, almejando, dessa forma, conquistar a 

adesão do leitor, pois os títulos constituem-se um link introdutório para: o tema ou área 

de estudo da dissertação; a teoria adotada; o corpus escolhido; por vezes, as conclusões 

obtidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Título. Dissertação. Sintaxe. 

 

 

 



 

 

 2052 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por finalidade apresentar uma análise de títulos de 

dissertações de mestrado publicadas no Programa de Pós-graduação em Letras da 

UFPE, a fim de compreender como se dá o processo de titulação de dissertações de 

mestrado. Para atingir este objetivo, pretendemos investigar a textualidade desses 

títulos, observando a relação com a área temática (Linguística e Teoria da Literatura) 

através dos sintagmas que os constituem; pretendemos, também, verificar os tipos de 

títulos utilizados, Temáticos e Não-temáticos, nas dissertações selecionadas das áreas de 

Linguística e Teoria da Literatura, visando não só a averiguar seu encaixamento, ou não, 

ao conteúdo do texto, como também possíveis preferências de uso das áreas 

investigadas. 

A importância do desenvolvimento dessa pesquisa se dá pelo fato de essa servir 

de fonte de reflexão sobre o processo de titulação de dissertações, como também poderá 

servir de base para outros estudos que investiguem os títulos em outros gêneros 

acadêmicos como artigos, resenhas etc.  

Nessa linha de pensamento, passamos a apresentar a fundamentação teórica da 

qual nos embasamos, seguida da metodologia que norteou essa pesquisa, das análises 

que efetuamos e, por fim, as conclusões que nossas análises nos permitiram obter. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma importante meio para compreender a composição do título de algum 

texto, é observar o gênero textual a que ele pertence. Os gêneros textuais são, de acordo 

com Marcuschi (2002), fenômenos históricos, profundamente vinculados à cultura e à 

vida social. Por isso, no processo de construção de diversos gêneros textuais estão 

envolvidos aspectos do contexto social em que o autor está situado e as ideologias, 

concepções de mundo, crenças e valores desse autor. Esses fatores são identificados 

através das escolhas linguísticas feitas na elaboração de um texto, seja ele oral ou 

escrito. Esses valores vão desde o título escolhido, até a finalização de um texto. Com o 

gênero dissertação não é diferente. Esses fatores poderão ser localizados em todo o 

texto.  
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O gênero dissertação possui como principal característica a argumentação. 

Nele, os autores lançam mão de uma série de argumentos convincentes, a fim de 

persuadir o leitor a aceitar suas ideias. E, como afirma Souza (2007, p. 172), “o plano 

discursivo da dissertação é fundamentado pelo elemento argumentativo, uma vez que o 

propósito comunicativo desse gênero é a obtenção da adesão do leitor a um determinado 

juízo de valor por intermédio da persuasão.”. 

E um importante elemento na construção e na recepção da dissertação de 

mestrado, assim como de diversos outros gêneros textuais, é o título. É a partir do título 

de uma obra que os leitores podem decidir se irão lê-la ou não. Ele serve como um 

anúncio do texto, concedendo pistas sobre o que o leitor encontrará. É através dele que 

os autores buscam chamar a atenção de seus leitores, pois é o responsável pelo primeiro 

contato do leitor com o texto.  

A partir da leitura do título, os leitores estabelecem diversas expectativas sobre 

o texto intitulado; ao mesmo tempo, o título serve para diminuir ou orientar essas 

expectativas. Como aponta Travassos (2007, p. 57): “cognitivamente, a função do título 

é ativar, na memória do leitor, o conhecimento necessário para a compreensão do 

texto”. Com o título é permitido, ao leitor, prevê o que o texto abordará, apesar do fato 

de existirem títulos que intencionalmente, ou não, servem para “iludir” o leitor quanto 

ao conteúdo do texto. Athayde (2002) orienta que o título deve buscar a objetividade e 

conter apenas as palavras essenciais, sem que haja prejuízo da clareza e do 

entendimento da natureza do trabalho. 

O título exercer função estratégica na configuração textual, apresentando ao 

leitor as primeiras informações sobre o texto. E, apesar de não fazer parte do texto 

propriamente dito, o título é responsável, em grande parte, pelo seu entendimento, uma 

vez que, une os conhecimentos presentes no texto a conhecimentos prévios do leitor. 

Através do título de uma obra esses conhecimentos pré-existentes são ativados na 

memória do leitor. Esses conhecimentos serão necessários à compreensão do próprio 

título e do texto que o segue, tendo em vista que “compreender um discurso é operação 

que ultrapassa o reconhecimento da estrutura do significado de suas partes; vai além da 

assimilação passiva das informações nele contida” (COMASSETTO, 2003, p. 17). Mas, 

quando nos deparamos com um título, ou com outro enunciado de nossa língua, 

trazemos a esse nossas expectativas sobre o que é dito, ou seja, os conhecimentos 

prévios que são ativados no momento da leitura.  
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Seguindo orientação de Ballstaedt, Mandl e Tergan, Marcuschi (1986) 

subdivide os títulos em temáticos e não-temáticos. Ele classifica os títulos em 

Temáticos e Não-temáticos. Os Títulos Temáticos são encaixados na estrutura do texto 

e representam macroproposições textuais. Eles fornecem ao leitor uma visão dos 

conteúdos tratados e propiciam uma entrada seletiva, ativando esquemas importantes 

que correspondem às intenções do autor.  Já os títulos Não-temáticos, possuem 

proposições que não se encaixam na base temática do conteúdo do texto. Dentre os 

vários Títulos Temáticos de nosso corpus, citamos o título a seguir: 

  

Exemplo 01: Neologismos na Linguagem Jornalística Recifense (T. 15)  

 

A comprovação do título como Temático pode ser feita também a partir da 

leitura do resumo da obra, nela o autor expõe: “O presente trabalho busca mostrar o 

aspecto inovador da linguagem da imprensa diária [...] e, através do vocabulário 

atualizado, patentear sua atualização de pensamento, informação e noticiário. [...] Para a 

formação do nosso corpus, tomamos três jornais diários recifenses: O Diário de 

Pernambuco, o Jornal do Commercio e o Diário da Noite que foram analisados.”. 

Através desse exceto, podemos perceber que as informações expostas no título são 

diversas vezes retomadas. E, como os Títulos Temáticos são aqueles que estão presentes 

na estrutura do texto, podemos identificar a retomada de vocábulos específicos do título, 

assim como do título como um todo. Assim sendo, percebemos que o vocábulo 

neologismo, presente no título, é retomado no resumo, através das expressões aspecto 

inovador da linguagem e o vocabulário atualizado. Dentre os títulos Não-temáticos de 

nosso corpus, podemos citar o seguinte:  

 

Exemplo 02: Fonte de Conhecimento (T. 39) 

 

Esse título possibilita diversas interpretações. Se partirmos do ponto de vista de 

que fonte de conhecimento é algo a que recorremos quando queremos conhecer alguma 

coisa, poderíamos pensar: a que fonte de conhecimento a autora se refere? Às obras 

teóricas, à internet, ao conhecimento popular? A resposta para essa pergunta é dada pela 

autora no resumo de sua dissertação: “fonte de conhecimento é uma resposta que se dá à 

pergunta: o que é a literatura?”. Essas diversas interpretações nos possibilita classificar 
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esse título como Não-temático, pois percebemos que ele não se encaixa diretamente nos 

temas da dissertação e não direciona o leitor para uma interpretação objetiva. 

Os títulos, assim como outros enunciados da língua portuguesa, ao serem 

construídos, obedecem a determinados princípios da língua. Não se constituindo como 

um ajuste aleatório de palavras. Todavia, as palavras se combinam em unidades formais 

e de sentidos, em torno de um núcleo. A essa combinação de palavras que, juntas, 

desempenha uma função nas sentenças da língua, chamamos sintagma. Os sintagmas e 

os núcleos dos sintagmas 

 

“são os constituintes de uma sentença e definem a estrutura sintática de 

uma língua não mais em termos de linearidade, mas em relação a uma 

estrutura hierárquica, da qual o resultado linear é o reflexo superficial de 

um arranjo mais abstrato, situado num nível mais profundo de análise da 

língua em que as relações sintáticas são elaboradas.”. (BATISTA 2011, p. 

83)  

 

Os vocábulos que compõem os sintagmas são organizados em torno de um 

núcleo. Esse núcleo determinará a classificação dos sintagmas. De acordo com Batista 

(2011), o que permite que as categorias lexicais sejam núcleo de sintagmas é o fato de 

que eles são capazes de selecionar outras palavras que irão lhe servir de complementos. 

Ainda de acordo com o autor, a língua portuguesa possui cinco tipos de sintagmas: 

Sintagma Nominal (SN), Sintagma Verbal (SV), Sintagma Adjetival (SADJ), Sintagma 

Adverbial (SADV) e Sintagma Preposicionado (SP). 

Revelaram-se de grande destaque, entre os títulos de nosso corpus, os 

Sintagmas Nominal, Adjetival e Preposicionado. Por isso, nos deteremos em falar 

apenas sobre essas três categorias. Os Sintagmas Nominais possuem como núcleo um 

nome (substantivo) que pode constituir o sintagma sozinho ou ser acompanhado de 

determinantes, quantificadores ou modificadores. Os Sintagmas Adjetivais, como o 

próprio nome indica, são organizados a partir de um adjetivo. Eles podem funcionar 

como modificador de SN ou podem agir juntamente com um verbo de ligação. Os 

Sintagmas Preposicionados possuem como núcleo uma preposição que segue 

acompanhada por um SN. De acordo com classificação de Batista (2011, p.85), os 

Sintagmas Preposicionados podem apresentar-se de duas formas:  

1) Como construção independente, não pertencendo a nenhum outro sintagma. Esse tipo de 

SP introduz a sentença um adjunto adverbial, desse modo poderemos chamá-lo de SP 

adjunto adverbial.  
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2) Como construção dependente de outro sintagma. Esse tipo de SP pode introduzir na 

sentença um adjunto adnominal, complemento nominal ou verbal. A introdução desses 

elementos vai ser determinada pelo elemento que antecede a preposição. Denominamos o 

SP responsável por introduzir um complemento nominal de SP complemento nominal
132

. 

 

Exemplificando essas categorias sintagmáticas com um título pertencente ao 

nosso corpus, temos o título a seguir, de uma dissertação do ano de 1981:  

 

Exemplo 03: Desempenho Linguístico do Pré-Escolar (T.11)  

 

Nele temos como núcleo o vocábulo Desempenho, assim podemos classificar o 

sintagma como SN, tendo em vista que, dentre a classe de palavras da língua 

portuguesa, esse vocábulo se classifica como substantivo. Dentro desse SN há duas 

outras categorias de sintagmas. Um SADJ, Linguístico, que modifica e especifica o 

núcleo da sentença, ou seja, pretende-se abordar sobre o desempenho linguístico e não 

outro desempenho. Em seguida, temos um SP Adjunto Adnominal que, a partir da 

preposição de, indica em que nível escolar será analisado o desempenho linguístico na 

dissertação em questão, o Pré-Escolar.  

As noções teóricas até então apresentadas fundamentaram as análises dos 

títulos das dissertações selecionados para essa pesquisa, associadas aos procedimentos 

metodológicos que descrevemos a seguir.  

 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO  

 

Para a constituição dos dados que compõe o corpus dessa pesquisa, fizemos 

um levantamento dos títulos das dissertações publicadas PPGL – UFPE entre os anos de 

1978 a 1987. Esses títulos estão disponíveis no website do Projeto Letras Digitais 

(http://letrasdigitaisufpe.blogspot. com/).  

Esse Projeto foi responsável por criar um acervo digital das teses e dissertações 

apresentadas pelo PPGL – UFPE, desde 1978 até 2006, e publicá-lo no citado website a 

fim de que fosse possibilitado um maior acesso a essas publicações. Com isso, foi 

possível localizarmos os títulos das obras publicadas.  

                                                 
132

 Em nossa pesquisa não localizamos os SP adjunto adverbial e complemento verbal, uma vez que todos 

os títulos são compostos por SNs, modificados por outros sintagmas como os Adjetivais, os SP adjunto 

adnominal ou os SP complemento nominal, não havendo, portanto, nenhuma ocorrência de títulos 

oracionais. 
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Foi construído um corpus composto de 67 títulos que foram analisados e 

classificados entre Temáticos e Não-temáticos e Mistos
133

, para isso empregamos a base 

teórica já apresentada e construímos tabelas de acordo com a área de cada dissertação. 

Essa separação teve como objetivo a uma análise comparatória entre os títulos de ambas 

as áreas. Segue um exemplo da tabela de Teoria da Literatura que foi elaborada. 

Tabela 1 

Classificação dos títulos das dissertações 

Área de concentração: Teoria da literatura 

Ano de 

publicação 

N° Título Classificação dos títulos 

   Títulos 

Temáticos 

Títulos Não-

temáticos 

Títulos 

Mistos 

1978 

39. Fonte de Conhecimento  X  

40. O Signo Poético X    

1979 42. Níveis Estruturais na Obra Literária X   

1980 

44. Tambor Cósmico: Uma Visão do Poético 

Absoluto 

  X 

45. Reflexões sobre um modo de Narrar “São 

Bernardo”, de Graciliano Ramos 

X   

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Realizados os procedimentos até então expostos, passamos a analisar os 

elementos constituintes dos títulos, isto é, passamos a analisar quais eram os Sintagmas 

que se destacavam na composição dos títulos de nosso corpus. Percebemos que todos os 

títulos eram compostos por SN e como esse Sintagma permite que outros sintagmas 

estejam presentes em sua composição, elaboramos uma tabela a fim de classificarmos 

esses outros Sintagmas, como podemos ver a seguir.  

Tabela 2 

Classificação dos Sintagmas dos Títulos das Dissertações de Linguística 

N° (det) Núcleo SADJ SP Compl. Nom. SP Adj. Adn. SP Adj. Adn. SP Adj. Adn. 

4. Desempenho  Linguístico   do Pré-Escolar   

8. O Processo   de Referência  na Redação de Alunos  do Segundo Grau 

                                                 
133

 Essa categoria foi criada pelo fato de alguns títulos não se encaixarem especificamente nas categorias 

estabelecidas por Marcuschi (1986), mas apresentavam características que as permeavam. Decidimos 

nomeá-la de Títulos Mistos porque os títulos pertencentes a essa nova categoria possuem características 

dos Títulos Temáticos e dos Títulos Não-temáticos, como explicaremos mais detalhadamente na seção 

Análise dos títulos.  



 

 

 2058 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Vale dizer que criamos uma tabela para os títulos de Linguística, uma para os 

de Teoria da Literatura e uma para os títulos com subtítulos. Nessa última, destacamos 

os títulos, os subtítulos e o elemento gráfico que introduzia o subtítulo, assim, foi 

possível estudar esses dois elementos, título e subtítulo, em conjunto, observando a 

relação entre ambos. Segue um exemplo da tabela dos subtítulos. 

 

 

 

Tabela 3 

Classificação dos Sintagmas dos Títulos com Subtítulo das Dissertações de Linguística 

  Títulos: Linguística  Elemento 

Gráfico 

Subtítulos: Linguística 

N° (Det) 

Núcleo 

SADJ SP 

Compl. 

Nom. 

SP Adj. 

Adn. 

SP Adj. 

Adn. 

 (Det) 

Núcleo 

SADJ SP 

Compl. 

Nom. 

SP 

Adj. 

Adn.  

04. O Es-

tudo 

 da 

Frase 

no Pri-

meiro 

Grau 

 : uma 

pro-

posta  

didá-

tica 

  

10. O en-

sino 

 da 

língua 

ma-

terna 

como 

inte-

gração 

de 

conhe-

cimen-

tos lin-

guísti-

cos 

( ) Ele-

mentos 

 de pro-

postas 

para 

o 1° 

grau 

me-

nor 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Com este aparato teórico-metodológico, obtivemos os resultados, cuja análise 

apresentamos, de modo ilustrativo, na sequência.  

 

3. ANÁLISE DOS TÍTULOS  

 

A análise dos títulos pertencentes ao corpus de nossa pesquisa nos permitiu 

perceber como os mestrandos intitulam suas obras e como a construção dos títulos é 

realizada. A partir das análises, podemos afirmar, primeiramente, que os títulos das 

dissertações estudadas obedecem às características do gênero ao qual é atribuído. Isto é, 

cada gênero textual tem suas características próprias. Se um determinado gênero exige 
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que lhe seja atribuído um título, esse deve seguir as características correspondentes a 

esse gênero. Por isso, podemos afirmar que os títulos das dissertações estudadas seguem 

as principais características do gênero a que pertence, ou seja, a dissertação. Logo, 

tendo em vista o caráter argumentativo desse gênero, podemos perceber que os 

mestrandos tentam persuadir seus leitores desde o título de sua dissertação. Por 

exemplo, analisaremos o título n° 41 de nosso corpus.  

 

Exemplo 04: O Demonismo em Grande Sertão Veredas (T. 41) 

Como podemos ver, o título aponta que será abordado o demonismo presente 

na obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. A partir do momento que o 

mestrando se propõe a abordar o demonismo presente nessa obra, e expõe isso no título 

de sua dissertação, já está afirmando aos seus leitores que existe um demonismo na obra 

de Guimarães Rosa, e a partir de então, começará a utilizar diversos argumentos que 

venham a corroborar com o que é dito, através das abordagens teóricas e das análises, 

no decorrer da dissertação.  

Dentre os títulos de nosso corpus, 20 deles possuem subtítulos. Um fato que 

observamos é que os mestrandos não utilizavam uma única forma para introduzirem, no 

título, um subtítulo. Encontramos em nosso corpus subtítulos sendo introduzidos por 

um traço [-], por parênteses [()] e por dois pontos [:]. Isso nos mostra que não havia uma 

padronização sobre o elemento gráfico que deveria ser usado ao se introduzir um 

subtítulo. Entretanto, foi predominante o uso de dois pontos [:], indicando que, 

possivelmente, já havia uma consciência dos autores para que elemento gráfico fosse 

mais adequando para introdução de subtítulos. Vale dizer que atualmente os dois pontos 

[:] é o sinal de pontuação utilizado pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas 

(ABNT). A tabela que segue indica a quantidade de ocorrência de cada um desses 

elementos gráficos. 

Tabela 4 

Quantificação dos elementos gráficos usado nos subtítulos das dissertações 

Elemento Gráfico / Área de concentração - (  ) : Total 

Linguística 2 1 7 10 

Teoria da Literatura 0 2 8 10 

Total 2 3 15 20 

Fonte: Elaborada pelas autoras  

Os subtítulos são uma forma de o autor especificar aquilo que é dito no título. 

Alguns dos títulos com subtítulos de nossa pesquisa, mas especificamente, 04 títulos das 
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dissertações de Teoria da Literatura, apresentavam o nome de uma obra literária e o 

subtítulo que lhe seguia apresentava o que seria abordado na dissertação sobre essa 

obra, como no título n° 44 que segue. 

 

Exemplo 05: Tambor Cósmico: Uma Visão do Poético Absoluto (T. 44) 

 

A análise desse título, com subtítulo, e de outros semelhantes, nos permitiu 

perceber que apenas a exposição do nome de uma obra literária no título da dissertação 

não seria suficiente para a compreensão do leitor. A utilização de um subtítulo permite 

que a sua leitura seja direcionada e suas expectativas diminuídas, assim, o subtítulo 

serve para reduzir diversas possíveis interpretações. Considerando que o título exposto 

no exemplo acima aborda a obra Tambor Cósmico de César Leal, podemos afirmar que 

os conhecimentos prévios do leitor sobre essa obra são ativados no momento de sua 

leitura. Em seguida, é introduzido o subtítulo Uma Visão do Poético Absoluto, servindo 

como especificador do título. Com ele, o autor mostra que, dentre diversos aspectos que 

poderiam ser abordados sobre a obra de César Leal, será dada ênfase À Visão do Poético 

Absoluto, presente na obra. 

A classificação dos títulos em Temáticos e Não-temáticos, de acordo com a 

proposta de Marcuschi (1986), nos levou aos seguintes dados: 

Tabela 6 

Classificação dos títulos das dissertações 

Tipo de Título / Área de 

Concentração  

Títulos 

Temáticos 

Títulos Não-

temáticos 

Títulos 

Mistos 

Total 

Linguística 38 0 0 38 

Teoria da Literatura 21 5 3 29 

Total 59 5 3 67 

Fonte: Elaborada pelas palavras 

A leitura desses dados, em correlação com a fundamentação teórica aqui 

apresentada, nos permitiu chegar a algumas conclusões. Primeiramente, percebemos que 

os autores das dissertações em foco nesse projeto, ao intitularem suas obras, utilizam 

com maior frequência os Títulos Temáticos. Isso foi percebido pelo fato de obtermos 59 

Títulos Temáticos e apenas 5 Títulos Não-temático. Com isso, podemos concluir que os 

autores do gênero dissertação, a partir do título escolhido, preferem mostrar com clareza 

aos leitores o tema a ser abordado em suas obras. Algumas vezes, devido a essa clareza, 
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é possível perceber, não só o tema a ser discutido, mas também o que será analisado e 

em que aspecto essa análise será feita, Como é o caso título a seguir:  

 

Exemplo 06: O fantástico em O Pirotécnico Zacarias de Murilo Rubião (T. 29) 

 

Sobre esse título, que pertence a uma dissertação do ano de 1986, podemos 

inferir que o autor tratará dos aspectos do gênero fantástico presentes na obra O 

Pirotécnico Zacarias de Murilo Rubião. Isso é confirmado com a leitura do resumo da 

obra. Apesar de ter sido predominante o uso de Títulos Temáticos, as dissertações 

também apresentaram Títulos Não-temáticos, como no caso do título n° 39, que foi 

abordado anteriormente. 

Fazendo agora um paralelo entre os títulos das obras pertencentes à área de 

Linguística e os pertencentes à área de Teoria da Literatura, podemos dizer que as 

observações dos dados nos mostraram que os autores da primeira área, em sua 

totalidade, preferem intitular suas obras com Títulos Temáticos. Sendo a Linguística 

uma ciência que estuda a linguagem humana e como toda a ciência, baseia-se em 

observações conduzidas através de métodos, com fundamentação em uma teoria, parece 

ser essencial que os títulos das obras dessa área deixem explícito ao leitor o tema que 

será abordado no texto.  

Os autores da segunda área, por sua vez, utilizam ambos os tipos de título para 

nomear suas dissertações. A teoria da literatura é uma área em que os autores têm uma 

maior liberdade para utilizarem, nas construções de seus títulos, uma linguagem 

construída por metáforas, permitindo ao leitor o prazer da descoberta do que “está por 

trás” do título. Essa liberdade não impede que os autores também utilizem os Títulos 

Temáticos em suas obras, como ficou comprovado com a descrição de nossos dados. 

Isso confirma o que foi dito por Haggan (2003), quando comenta que os títulos da área 

de Ciências são uma apresentação precisa sobre o assunto tratado no texto e os títulos da 

área de Literatura são uma espécie de flerte verbal que seduz o leitor com insinuações 

de deleite. Os títulos, aqui analisados, das áreas de Linguística e Teoria da Literatura 

corroboram essa afirmação. 

 Percebemos ainda, durante a análise, que nem sempre os títulos, por si mesmo, 

permitem-nos classificá-los em Títulos Temáticos ou em Títulos Não-temáticos, por 

isso, muitas vezes precisamos recorrer aos resumos e até mesmo à introdução das 

dissertações; com a leitura deles, pudemos compreender, de maneira mais clara, o que o 
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autor da dissertação gostaria de apontar com o título de seu trabalho. Esses elementos 

nos permitem fazer maiores inferências sobre os títulos, pois apresentavam o contexto 

em que eles estão inseridos. 

A categoria Títulos Mistos apontada na tabela diz respeito às dissertações de 

Teoria da Literatura que apresentavam em seu título o nome de uma obra literária. Essa 

categoria recebeu esse nome pelo fato de esses títulos não permitirem que o 

classifiquemos em Temático ou Não-temático. Observemos o título n° 50:  

 

Exemplo 07: Mudança: romance-limite 

 

De acordo com Marcuschi (1986), os Títulos Temáticos são assim 

denominados por estarem na composição do texto. E, analisando o título apresentado no 

exemplo 07, juntamente com o resumo da dissertação, podemos perceber que se trata de 

uma obra de Vergílio Ferreira, como podemos observar no trecho do resumo que segue: 

“Interpreta-se neste ensaio a obra ficcional de Vergílio Ferreira, dedicando-se atenção 

especial a ‘Mudança’, romance que assinala a viagem do escritor da ficção de 

preocupações sociais para o romance de ideias.”. Assim, podemos dizer que esse título 

está presente no desenrolar da dissertação e por isso poderia ser classificado como 

Título Temático. 

Entretanto, se pararmos para analisar esse título, sem acompanhamento do 

resumo da dissertação, percebemos que ele pode suscitar no leitor uma ampla 

interpretação, pois não há uma clara e específica referência à obra de Vergílio Ferreira. 

E, como os Títulos Não-temáticos são aqueles que não possuem uma clara alusão ao 

que será abordado no texto, poderíamos classificar também esse título como Não-

temático. Devido ao fato de esses títulos permearem as duas categorizações feitas por 

Marcuschi (1986), optamos por classificá-los como Títulos Mistos. Isso também 

ocorreu nos títulos: Tambor Cósmico: Uma Visão do Poético Absoluto e O Limite das 

Águas: da Literatura Infantil. 

Partindo agora para a análise dos elementos constituintes gramaticais dos 

títulos das dissertações, podemos afirmar que todos os títulos analisados são 

constituídos por Sintagmas Nominais. Esses Sintagmas, quando subdivididos, 

apresentam os Sintagmas Adjetivais e os Sintagmas Preposicionados Complemento 

Nominal e Sintagmas Preposicionados Adjunto Adnominal. Observemos a tabela que 

segue com a quantidade de ocorrência de cada um desses sintagmas.  
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Tabela 7 

Quantificação dos Sintagmas 

Sintagma / Área de Concentração SADJ SP Compl. Nom. SP Adj. Adn. 

Linguística 11 25 71 

Teoria da Literatura 10 09 21 

Total 21 34 92 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Durante a análise dos Sintagmas Nominais que constituíram os títulos de nosso 

corpus, percebemos a importância dos núcleos desse sintagma para a sua compreensão. 

E, na maioria dos títulos analisados, o núcleo do sintagma, servia para indicar ao leitor o 

principal elemento que norteou a pesquisa, seu objeto de estudo e conclusões que 

seriam apontados na dissertação. Como é o caso do título exibido no exemplo 08. 

Através dele, podemos perceber que o autor tratará em seu texto de Arcaísmos, ou seja, 

do elemento que teve maior destaque no desenrolar da pesquisa e que, possivelmente, a 

originou.  

 

Exemplo 08: Arcaísmos na Fala do Pescador do Litoral Sul de Pernambuco 

(T. 02) 

 

Parando para observar os elementos que se apresentam após o núcleo do SN e 

considerando que os núcleos são capazes de selecionar outras palavras que irão lhe 

servir de complementos (BATISTA, 2011), podemos notar o seguinte: (i) quando esses 

núcleos eram seguidos de um SADJ, eles atuavam como especificador ou complemento 

para esse núcleo; e, (ii) quando esses núcleos eram seguidos de um SP, independente de 

ser SP Complemento Nominal ou SP Adjunto Adnominal, eles serviam para introduzir o 

elemento que seria estudado na dissertação, no caso do exemplo 08, a Fala do Pescador 

do Litoral Sul de Pernambuco.  

Podemos destacar que os SPs tiveram papel fundamental na adição desses 

elementos. Esses SPs atuaram como introdutores dos termos da pesquisa adotados em 

cada dissertação, de modo que, quanto mais específica fosse a pesquisa, maior o número 

de SPs utilizados. E vale dizer que, os títulos das dissertações da área de Linguística 

utilizaram maior número de desses sintagmas que os da área de Teoria da Literatura, 

como aponta a tabela 7. Isso nos mostra, mais uma vez que, sendo a Linguística uma 

ciência que tem como objetivo demostrar ao leitor clareza quanto aos fatos analisados, 
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cabe aos mestrandos, desde o título de sua obra, demostrar, de forma clara, para o leitor 

aquilo que será abordado no decorrer da dissertação.  

De outra forma, percebemos que a mesma preocupação não é compartilhada 

pelos mestrandos de Teoria da Literatura, pois, podemos comprovar que a utilização de 

SPs se deu em menor número. Nos títulos dessa área, o núcleo, geralmente, era seguido 

de até 03 sintagmas. Enquanto que nos títulos de Linguística, o núcleo poderia ser 

seguido de até 08 sintagmas. 

CONCLUSÕES 

 

A análise efetivada nos títulos das dissertações publicadas no Programa de Pós-

Graduação em Letras da UFPE, entre 1978 e 1987, nos permite concluir que sua 

construção segue a principal característica do gênero em questão, a argumentação, 

apresentando ao leitor elementos que serão abordados na dissertação e já tentando 

convencê-lo da veracidade desses argumentos. Quando seguidos de subtítulos, novas 

informações eram oferecidas ao leitor. Tais subtítulos eram acompanhados de um traço, 

parênteses ou com dois pontos, o que pode indicar a falta de padronização durante o 

período de publicação dessas dissertações. 

Concluímos, ainda, que o título escolhido para cada dissertação serve para 

introduzir o leitor no universo a ser abordado na dissertação, atuando como um anúncio 

da teoria, do corpus escolhido para a dissertação e, até, das conclusões obtidas. Por isso, 

59, dos 67 títulos pertencentes ao nosso corpus, foram classificados como Título 

Temático, seguindo a classificação de Marcuschi (1986). Por outro lado, 05 títulos 

foram classificados como Não-Temático. Nesses os preferiram que seus leitores 

“descobrissem” o que estaria por traz do título apresentado. Foi acrescentada a essas 

duas categorias os Títulos Mistos, tendo em vista que a forma com que algumas 

dissertações foram nomeadas permitiu que ora o leitor compreendesse, de forma clara, o 

conteúdo da dissertação, ora o interpretasse de maneira distinta da intenção do autor. 

Assim, a compreensão dos Títulos Mistos pode variar de acordo com a interpretação do 

leitor. 

Todos os títulos analisados eram compostos de, pelo menos, Sintagma 

Nominal. Os núcleos desses sintagmas indicavam o elemento que teve maior destaque 

na dissertação e na pesquisa nela apresentada. Esses núcleos eram seguidos por um 

SADJ, por um SP ou por ambos os sintagmas. Cada um desses Sintagmas possuía 
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função específica quando utilizado. Os SADJ serviam para especificar o nome exposto 

no núcleo dos sintagmas, enquanto que os SP, seja ele SP Complemento Nominal ou SP 

Adjunto Adnominal, serviam para introduzir elementos que seriam analisados durante a 

dissertação. 

Por fim, podemos afirmar que a análise dos títulos das dissertações nos 

possibilitou obter um quadro descritivo, que nos permitiu compreender como os 

mestrandos constroem esse elemento fundamental para a conquista de leitores para sua 

dissertação. 
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A VARIAÇÃO DO ITEM GALINHA D’ANGOLA NOS DADOS DO ALIPA, ALiB 

E ALSLIB 

Regis José da Cunha GUEDES
134
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135

 

 

RESUMO: O presente trabalho estuda a variação lexical do item Galinha D’angola nos 

dados de três projetos de atlas linguísticos que mapeiam a fala de informantes da zona 

rural do estado do Pará, quais sejam: o Atlas Geossociolinguístico do Pará (ALIPA), o 

Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) e o Atlas Linguístico Sonoro das Línguas Indígenas 

do Brasil (ALSLIB), a partir do mapeamento de dados lexicais que fazem parte dos 

corpora desses três projetos. Os pressupostos teórico-metodológicos da Dialetologia, da 

Geografia Linguística e da Sociolinguística norteiam a discussão dos dados. A moderna 

Dialetologia estuda as variáveis Diastrática, Diagenérica, Diageracional e outras, além 

da Diatópica, tradicionalmente estudada pela Geolinguística, como mostram os estudos 

de Razky (2008), Aragão (2009), Cardoso (2010) e Isquerdo (2010). Isso se deve à 

influência da Sociolinguística Laboviana a partir de sua gênese na década de 1960. Os 

dados foram coletados a partir da aplicação de questionários semântico-lexicais que 

comungam de uma mesma pergunta, cuja resposta esperada é “galinha d’angola”. Os 

resultados apresentados demonstram a diversidade linguística na zona rural do Estado 

do Pará, na medida em que apresentam a configuração da distribuição geográfica das 

lexias obtidas para este item dos questionários pelo território paraense, além das 

variantes sociais, como sexo, idade e escolaridade. A distribuição geolinguística dessas 

lexias pelo território paraense demostra a existência de agrupamentos lexicais de dois 

tipos, o primeiro (Agrupamento 1) compreende as mesorregiões de ocupação mais 

antiga do estado (Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana de Belém e Nordeste) e o 

segundo (Agrupamento 2) compreende as mesorregiões de povoamento mais recente 

(Sudoeste e Sudeste). 

PALAVRAS-CHAVE: Agrupamentos lexicais. Dialetologia. Geossociolinguística 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo mapeia dados lexicais pertencentes aos corpora coletados 

para a elaboração de três atlas linguísticos em andamento: o Atlas Geossociolinguístico 
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do Pará (ALIPA), o Atlas Linguístico Sonoro das Línguas Indígenas do Brasil 

(ALSLIB) e o Atlas Linguístico do Brasil
136

 (ALiB). O mapeamento seguiu o modelo 

teórico da Dialetologia e o método Geolinguístico, sob a perspectiva da Dialetologia 

Pluridimensional, demonstrando a variação diatópica, diagenérica e diageracional do 

item galinha d’angola, que é comum aos Questionários Semântico-Lexicais dos três 

atlas em questão. 

O projeto ALIPA
137

 foi criado em 1996 objetivando mapear a variação 

linguística do português paraense, sob a ótica da geossociolinguística, esta que é por 

assim dizer, uma Geolinguística preocupada em controlar variantes sociais como sexo, 

idade, escolaridade, renda, dentre outras, além da variante geográfica, tradicionalmente 

estudada, na linha do que disseram Radthe e Thun (1996). 

O projeto ALiB recebeu novo impulso a partir da criação do Comitê Nacional 

para sua elaboração no ano de 1996. O projeto é realizado em parceria entre a UFBA e 

outras universidades brasileiras como a UFPA.  A perspectiva Pluridimensional da 

variação permeia a metodologia adotada para o ALiB, uma vez que esse controla as 

variáveis sexo, idade, escolaridade além da diatópica. 

  Já o projeto ALSLIB é, entre os três, o mais recente, e foi formatado inspirado 

na metodologia do ALIPA e embasado na necessidade de complementar os já amplos 

estudos realizados pelo ALiB, focado na grande lacuna que permaneceu após a 

conclusão da coleta de dados desse: o mapeamento das línguas faladas pelos indígenas 

brasileiros (o português e as línguas indígenas). Assim como os dois anteriormente 

citados, o projeto ALSLIB mapeia as variáveis sociais: sexo, idade, escolaridade além 

da perspectiva geográfica. 

  Assim, pretende-se observar a imagem projetada pelo mapeamento dos dados 

lexicais desses três atlas linguísticos, no intuito de compreender o processo dos 

agrupamentos lexicais diatópicos presentes na distribuição geográfica de lexias 

registradas na zona rural do estado do Pará, apresentados por Guedes (2012) nos dados 

do ALIPA. 

                                                 
136
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  Para tanto, adotou-se a abordagem da Dialetologia Pluridimensional, que 

observa os fatores sociais inter-relacionados ao espaço geográfico. É portando um 

estudo Geossociolinguístico ou Sociodialetal. 

  Na interface entre a Geolinguística e a Sociolinguística, Razky (2010, p. 172) 

ressalta que uma perspectiva geossociolinguística é necessária para compensar os 

limites de cada uma das duas disciplinas: A Sociolinguística cuja maior parte dos 

trabalhos no Brasil se detém na dimensão social e local; e a Geolinguística, que se 

ocupa com o aspecto espacial com uma estratificação social mínima. 

  A imagem pluridimensional projetada por um atlas linguístico pode ser 

observada, estudada, interpretada sob diversos pontos de vista, e áreas da linguística, 

como a própria Dialetologia, a Sociolinguística Variacionista, a Linguística Histórica, a 

Lexicografia, etc, e inclusive por pesquisadores de áreas do conhecimento relacionais, 

como a antropologia, a genética e a historiografia.   

  Por exemplo,  Isquerdo (2010) e Aguilera (2012) demonstram como o 

mapeamento da variação fonética e lexical em um território constitui um registro 

histórico do povoamento de uma região. 

  Fazendo um balanço das produções de estudos realizados com dados do ALiB, 

Aguilera (2012, p. 877) mostra que muitos desses estudos dialetológicos demonstram 

como a história do povoamento de uma região pode ser contada a partir de estudos 

geolinguísticos. 

  Foi sob essa perspectiva que nos detivemos a registrar e discutir uma parcela dos 

dados lexicais pertencentes aos corpora coletados por pesquisadores dos projetos 

ALIPA, ALiB e ALSLIB na zona rural do estado do Pará, sem perder de vista as 

influências do contato linguístico entre as normas urbana e rural, via meios de 

comunicação, escola e processos migratórios, esses que definiram o perfil dos falantes 

paraenses do português. 

 

2. CONTEXTO E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

  

Para este trabalho, foram cartografados dados de 23 pontos de inquérito 

pertencentes às seis mesorregiões do Pará, controlando as variáveis diatópicas, 

diagenéricas e diageracionais. Os pontos de inquérito enumerados de 1 a 20 são 
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referentes aos dados lexicais do projeto ALIPA, no ponto 21 (Jacareacanga) foram 

mapeados do projeto ALiB e nos pontos 22 (Terra Indígena Sororó, povo Surui-

Aiquewara) e 23 (Terra indígena Alto Rio Guamá, povo Tembé) foram mapeados dados 

do projeto ALSLIB sobre o português falado pelos indígenas. 

Os informantes estão estratificados da seguinte forma: são quatro informantes 

por localidade; todos têm escolaridade igual ou inferior ao quarto ano do ensino 

fundamental; um informante do sexo masculino e outro do sexo feminino, entre 18 e 30 

anos, e um informante do sexo masculino e outro do sexo feminino, entre 40 e 70 anos, 

para cada uma das localidades. 

O item investigado (galinha d’angola) é comum aos Questionários Semântico-

lexicais dos três atlas linguísticos: ALIPA (questão 123), ALiB (questão 67),  e 

ALSLIB (questão 67). 

 Para facilitar a leitura das cartas, atente-se para as seguintes siglas presentes na 

cruz de estratificação social e nas caixas de legendas:  

 MA – Sexo Masculino/ Primeira Faixa Etária (A) 

 MB – Sexo Masculino/Segunda Faixa Etária (B)  

 FA – Sexo Feminino/Primeira Faixa Etária (A) 

 FB – Sexo Feminino/Segunda Faixa Etária (B) 

 Ocor. – Número de ocorrências das lexias 

 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Na Carta Experimental 1 a seguir (Figura 1) obtivemos 7 variantes lexicais, 

sendo a lexia picota a mais recorrente (37 ocorrências), seguida de galinha d’angola (12 

ocorrências), catraia (11 ocorrências) e angolista (10 ocorrências).  
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Figura 1: Carta Experimental 1 

Fonte: o autor 

A carta demonstra que, nesse caso, os fatores sociais como sexo e idade não 

exerceram papel relevante no mapeamento do uso das 7 lexias cartografadas, 

observando-se apenas uma tendência de uso na segunda faixa etária (70%) em oposição 

à primeira (30%) para a lexia angolista. O mesmo processo foi observado para a lexia 

galinha d’angola, para a qual os percentuais foram de 66,6% para a segunda faixa etária 

e de 33,3% para a primeira. 

Contudo, é a distribuição diatópica (geográfica) das lexias cartografadas na 

Carta Experimental 1 que demonstra os dados mais interessantes, observou-se que o 

mapeamento dos dados apresentou agrupamentos lexicais para seis lexias. No entanto, 

ressaltamos que esses agrupamentos não constituem isoglossas devido ao caráter 

multimodal da metodologia deste trabalho, os dados apontam apenas para fenômenos 

que suscitam alguns agrupamentos de determinadas lexias em zonas diferentes do 

estado, isto é, há predominância de algumas lexias em uma ou em outra zona do estado.  
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A lexia mais recorrente (picota) ocorre na zona noroeste do estado, sua 

distribuição geográfica espraia-se pelo percurso do rio amazonas e de seus mais 

importantes afluentes. A lexia foi cartografada nos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 

e 21. Compreendendo as mesorregiões Sudoeste, Baixo Amazonas, Marajó, 

Metropolitana e Nordeste do estado do Pará, isto é, somente na mesorregião Sudeste a 

lexia não foi registrada. 

De outro lado, as lexias angolista, capote, cocar e guiné foram registradas 

justamente na mesorregião Sudeste, apresentando baixa ou nenhuma ocorrência nas 

demais mesorregiões. O que projeta outro fluxo de entrada dessas lexias no estado a 

partir da mesorregião Sudeste. 

Já a lexia catraia foi cartografada nos pontos 9, 10, 11 e 23, que compõem uma 

zona limítrofe ao estado do Maranhão, donde provavelmente a lexia deve ter sido 

trazida pelo fluxo migratório constante de pessoas do estado vizinho.  

Observando-se paralelamente os dados dos três atlas em questão, pode-se dizer 

que os dados do ALiB, no município de Jacareacanga (ponto 21), e os do ALSLIB, 

coletados nas terras indígenas (ponto 22 e 23), complementam a imagem de 

agrupamentos lexicais nas zonas 1 e 2, como se pode observar na Figura 2, fenômeno 

este apresentado nos dados do ALIPA em Guedes (2012). 

Figura 2: Agrupamentos Lexicais nos dados do ALIPA 
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Fonte: o autor 

Ressaltamos a forma como a fala dos indígenas entrevistados (pontos 22 e 23) 

tende a seguir uma norma lexical regional, e não uma diferenciada como se poderia 

esperar em função do bilinguísmo (português/Surui, português/Tembé) dos informantes, 

o que configuraria uma influência do substrato das línguas da Família Tupi-Guarani no 

português falado por esses indivíduos. Ao contrário as lexias registradas no ponto 22 

(angolista, galinha d’angola e guiné) e no ponto 23 (catraia) também foram registradas 

nos pontos de inquérito circunvizinhos, na fala de não-indígenas.  

É valido observar que a mesorregião Sudeste está localizada na confluência de 

duas regiões distintas do Brasil: Centro-oeste e Nordeste, fazendo fronteiras ao sul com 

o Estado de Mato Grasso, ao Sudeste com o Tocantins, e a Leste com o Maranhão. Os 

municípios dessa mesorregião receberam e ainda recebem fluxos de imigrantes vindos 

dessas e de outras regiões motivados por diversos fatores, dentre eles os investimentos e 

incentivos fiscais do governo em diversos seguimentos da economia, como: agricultura, 

pecuária e mineração. 

A partir da observação de fatores histórico-sociais, pode-se concluir que a 

distribuição diatópica das lexias cartografadas nesta pesquisa, que configuram os 

agrupamentos lexicais supracitados, está diretamente relacionada às formas de 

povoamento da região. Assim seria possível traçar duas setas imaginárias (Figura 3) 

representativas das principais correntes migratórias ocorridas para o estado em épocas 

diferentes, que apresentam dois pontos irradiadores donde partem os principais fluxos 

migratórios ocorridos no Estado: i) (seta vermelha) os fluxos migratórios ocorridos 

entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, por conta do ciclo da 

borracha; ii) (seta azul) os fluxos migratórios ocorridos a partir década de 60 do século 

XX, em virtude da política de povoamento da Amazônia realizada pelos governos 

militares por meio da implementação dos chamados Grandes Projetos na área de 

mineração no Sudeste e Sudoeste do Estado e da construção da Rodovia 

Transamazônica que corta o estado de Sudeste a Sudoeste. 

  Figura 3: Correntes Migratórias 
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Fonte: o autor 

 

A partir do comportamento observado na distribuição dessas lexias poder-se-ia 

levantar a hipótese de que no passado havia uma divisão do Estado em duas grandes 

Zonas Isoléxicas, a saber: Zona Norte/Noroeste e Zona Sudeste/Sudoeste. A primeira 

zona (Norte/Noroeste) estaria representada pelas mesorregiões Nordeste, Metropolitana 

de Belém e Marajó, e, em algumas cartas, tomaria parte da Mesorregião Baixo 

Amazonas, num fluxo similar ao do curso do Rio Amazonas no sentido Oceano 

Atlântico/Baixo Amazonas, e uma segunda zona (Sudeste/Sudoeste) que seria composta 

essencialmente pela mesorregião Sudeste, e que, em algumas cartas, comportaria 

também a Mesorregião Sudoeste, e parte do Baixo Amazonas, com fluxo no sentido 

Sudeste/Baixo Amazonas. Contudo, hoje, com o processo de mudança em curso a favor 

de uma variação lexical não estável devido aos fatores de ordem diagenérica, 

diageracional que foram levados em conta aqui, essa hipótese permanece num campo de 

pouca probabilidade empírica. Acredita-se, inclusive que o fator diastrático, se levado 

em conta nessa metodologia, acentuaria a variação no mesmo espaço geográfico.  

Ressaltamos ainda que os dados tratados nesse estudo são origem rural, assim 

sendo, muito provavelmente as hipotéticas zonas isoléxicas não refletiriam a realidade 



 

 

 2075 

do português falado na zona urbana do estado, em virtude da configuração linguística 

mais complexa dos centros urbanos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo ratifica a relação intrínseca existente entre fatores de ordem 

histórica, como o povoamento de uma região, e os fatos linguísticos encontrados nela. A 

configuração de ordem diatópica da variação lexical mapeada nessa parcela de dados 

dos corpora do ALIPA, ALiB e ALSLIB demostrou a existência de agrupamentos 

lexicais que opõem a mesorregião Sudeste e um conjunto formado pelas demais 

mesorregiões do estado. 

O mapeamento dos dados lexicais propiciou a projeção de uma imagem mais 

ampliada da variação no léxico no Pará. Nesta imagem, nota-se que a diversidade 

lexical mapeada no Estado não é totalmente estratificada como vêm mostrando outros 

atlas regionais monodimensionais e bidimensionais. 

As cartas apresentadas neste estudo apesar de projetarem alguns agrupamentos 

lexicais que poderiam sustentar uma hipótese de zonas isoléxicas mostram que as 

dimensões diatópica, diageracional e diagenérica vêm derrubando o mito da 

homogeneidade lexical em zonas rurais, essas que tradicionalmente apresentavam esse 

caráter. 

Acredita-se que a mobilidade social constante e os contatos frequentes entre a 

zona rural e a zona urbana, além do fluxo crescente de informações que atingem a zona 

rural contribuem para essa mudança em curso nas grandes áreas dialetais. 
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PESQUISA ETNOGRÁFICA NO CONTEXTO DIGITAL: NARRATIVAS E 

SELF EMOCIONAL DE BRASILEIRAS COM CÂNCER DE MAMA 

Renata Martins Amaral 

 

 

RESUMO: Modos de interação atuais, reconfigurados pelas novas tecnologias 

(TURKLE, 1995; BENWELL & STOKOE, 2006), representam um fecundo cenário no 

que tange aos discursos que propagam-se no ciberespaço e à representação cultural das 

comunidades digitais. A etnografia no ciberespaço tem destaque no dinamismo e 

liquidez (BAUMAN, 2005) do mundo pós-moderno porque na era da Internet as 

pessoas utilizam novos espaços para se relacionarem, (co)construirem identidades e 

realizarem encontros sociais (BARBER & HELLETT, 2014). Neste cenário, este 

estudo, de natureza qualitativa e interpretativa (DENZIN & LINCOLN, 2006) e cunho 

netnográfico (THOMSEN, STRAUBHAAR & BOLYARD, 1998), investiga a interface 

entre narrativas e self emocional (LUPTON, 1998; SHIFFRIN, 1996) de brasileiras que 

utilizam o contexto digital para compartilharem suas expectativas e histórias de vida 

enquanto pacientes em tratamento oncológico com carcinoma localizado na mama, 

alinhando-se às perspectivas contemporâneas sobre a construção do sujeito, e 

coletivizando a experiência individual de sofrimento através de narrativas de doença 

(BÜLOW, 2004). No que diz respeito às narrativas de doença, compartilho a visão de 

Riessman (2002) para quem estas são representativas de um self performativo e 

agentivo, em contraste com um self essencialista e unificado, numa perspectiva de 

narrativa como ação. Neste viés, procuro compreender (i) como o self emocional se 

manifesta através das narrativas das brasileiras; (ii) como as participantes constroem um 

self agentivo, enquanto pacientes com câncer de mama após o diagnóstico da doença. 

Percebo que (a) em relação às emoções, as mulheres as veiculam em suas narrativas 

para aproximarem ainda mais o interagente digital de suas vidas, possivelmente como 

um modo de reduzir os limites do virtual; (b) as histórias de vida narradas não se 

resumem à prática de representar experiências de lamentação, mas de ressignificação, 

tornando as narrativas fonte de inspiração para outros sujeitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativas. Self emocional. Pesquisa etnográfica. Contexto 

Digital. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O advento das novas tecnologias de informação e comunicação, doravante 

denominadas NTICs, tem (re)configurado as formas de interação e comunicação através 

da linguagem nas sociedades pós-modernas no ciberespaço (TURKLE, 1995). Neste 

cenário, o trabalho em tela investiga a (co)construção do self emocional e agentivo 

(LUPTON, 1998; SHIFFRIN, 1996) em narrativas de pacientes com câncer de mama 

(LANGELLIER, 2001) no contexto digital, alinhando-se às perspectivas 

contemporâneas sobre a construção do sujeito na pós-modernidade (BAUMAN, 2005).  
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Este estudo, de natureza qualitativa e interpretativa (DENZIN & LINCOLN, 

2006) e cunho netnográfico (THOMSEN, STRAUBHAAR & BOLYARD, 1998), a 

respeito da interface entre narrativas e self emocional, analisa o discurso de brasileiras 

que utilizam o contexto digital para compartilharem suas expectativas e histórias de vida 

enquanto pacientes em tratamento oncológico com carcinoma localizado na mama, 

alinhando-se às perspectivas contemporâneas sobre a construção do sujeito, e 

coletivizando a experiência individual de sofrimento através de narrativas de doença 

(BÜLOW, 2004). No que diz respeito às narrativas de doença, compartilho a visão de 

Riessman (2002) para quem estas são representativas de um self performativo e 

agentivo, em contraste com um self essencialista e unificado, numa perspectiva de 

narrativa como ação. 

No que tange às narrativas de modo geral, compartilhamos a visão de Bastos 

(2008) para quem elas representam a forma básica da organização da experiência 

humana. Lupton (1998) ainda destaca o papel desempenhado pela linguagem e outros 

artefatos culturais na construção e experiência das emoções em narrativas. Embora 

cientes das particularidades do universo digital e peculiaridades das narrativas escritas, 

para fins de Análise do Discurso, adotamos, principalmente, o preceito acerca da 

dinâmica interacional da narração de histórias (GOFFMAN, [1979] 2002), que 

compreende a narrativa como uma recapitulação de experiências passadas, um 

replaying que envolve e emociona o ouvinte, que neste caso, é o interactante digital.  

Partindo das premissas indicadas, procuramos compreender (i) como o self 

emocional se manifesta através da linguagem nas narrativas das pacientes; (ii) como as 

mulheres constroem um self agentivo, enquanto pacientes com câncer de mama após o 

diagnóstico da doença. Percebemos, então, que que (a) em relação às emoções, as 

mulheres as veiculam em suas narrativas para aproximarem ainda mais o interagente 

digital de suas vidas, possivelmente como um modo de reduzir os limites do virtual; (b) 

as histórias de vida narradas por pacientes em tratamento oncológico em ambiente 

online são construídas por discursos que não se resumem à prática de representar 

experiências de lamentação, mas de ressignificação, tornando as narrativas fonte de 

inspiração para outros sujeitos. 

As narrativas no contexto digital, na maior parte dos casos analisados, são de 

coconstrução de selves de mulheres com suas dificuldades durante as fases do 

tratamento oncológico, mas sobretudo, com suas superações e conquistas. 

A composição deste trabalho se caracteriza por, em primeira instância, 

apresentar os aspectos teóricos assim como os metodológicos que embasam esta 

investigação. Em seguida, expor os dados da pesquisa e sua análise, e, na seção 

seguinte, tecer as considerações finais referentes ao estudo até aqui desenvolvido.  

 

 

2 ASCPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  

 

Neste estudo, tencionamos analisar a construção do self emocional e agentivo de 

mulheres em tratamento de câncer de mama através de suas narrativas nas quais 
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sobressaem emoções em proferimentos realizados no contexto digital. Propomos 

desenvolver este estudo através da análise de narrativas desenvolvidas em um suporte 

digital, a saber: o site do Instituto Oncoguia de Tratamento e Prevenção ao Câncer. 

 

2.1 Aspectos Teóricos 

 

 O posicionamento teórico dessa pesquisa mobiliza três campos de interlocução 

que se complementam para compreendermos a interface entre narrativas e self 

emocional, a saber: (a) Narrativas, por Labov (1972), Bruner (2002), Moita Lopes 

(2001), Starosky (2009), Bastos & Fabrício (2009), Pereira & Santos (2009), Bastos & 

Santos (2013), Linde (1997), Pereira, Lima & Bastos (2013) e Bastos (2008); (b) As 

Construções Identitárias relacionadas às Narrativas, segundo Moita Lopes (2001), Linde 

(1997), Rollemberg (2013), Magalhães & Nóbrega (2012) e Pereira & Santos (2009); e 

(c) as Emoções e o Self , discutidos por Lupton (1998) 2012; Shiffrin (1996); McCarthy 

(2002) e Rezende e Coelho (2010). 

 

2.1.1 Narrativas 

 

A visão precursora de Labov (1972 apud Bastos & Fabrício 2009) – referente a 

constituição da narrativa predominantemente em seu caráter estrutural, composta de seis 

elementos: resumo, orientação, ações complicadoras (elementos essenciais à narrativa), 

avaliação, resolução e coda – tem sido reconfigurada sob a ótica de estudiosos que 

focalizam os discursos construídos na ordem das narrativas como centrais para a 

produção dos sentidos que perpassam a visão Laboviana e as compreendem por meio 

das interações e construções de sentidos nas relações micro/macro. Nesse sentido, 

Bastos e Fabrício (2009) criticam o modelo estrutural de Labov e compreendem as 

narrativas como “uma prática discursivo-identitária que não pode ser estudada desligada 

de aspectos contextuais e locais, nem em separado das relações sociais” (p.45). Deste 

modo e alinhando-nos às ideias defendidas pelas autoras supracitadas, compreendemos 

que a interface das narrativas com o self emocional das participantes deste estudo estão 

engendradas às questões identitárias (re)construídas à medida que os discursos são 

proferidos no contexto digital.  

De acordo com Bruner (2002) “(...) estamos tão acostumados à narrativa que 

esta parece ser tão natural como a própria linguagem” (p.03), o que nos permite estudá-

la em diversos contextos, ou seja, em múltiplos espaços sociais, com base nas 

experiências de vida individuais e coletivas. No caso das narrativas desenvolvidas pelas 

participantes desta investigação, suas experiências individuais de vida passam a ser 

compartilhadas na rede mundial de computadores com outros interagentes que, 

geralmente, têm a mesma doença, ou são próximos de alguém que também tem câncer 

de mama. 

Os estudos desenvolvidos por Moita Lopes (2001), Starosky (2009), Bastos & 

Fabrício (2009), Pereira & Santos (2009), e Bastos & Santos (2013), que têm uma visão 

socioconstrutivista da narrativa, também se preocupam com outros aspectos nelas 
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contemplados que vão além da forma tradicional de análise estrutural laboviana, já que 

todos consideram a narrativa dentro de um fenômeno social, que são coconstruídas 

dentro de um processo interacional.  

Linde (1997) valoriza o uso das narrativas com finalidades específicas, pois 

segundo a autora, “em um nível pessoal nós utilizamos a narrativa para descrever – para 

nós mesmos e para outras pessoas – quem somos, onde estivemos, e onde iremos: 

nossas histórias de vida.” (p.283) (tradução minha). Partindo dessa premissa, os tipos 

de narrativa estão diretamente ligados às histórias de vida de cada participante, o que 

garante propriedade a cada indivíduo para narrar suas experiências, sejam elas boas ou 

más, de felicidade ou de sofrimento, de alegria ou de dor, de frustração ou de emoção. 

Nesse sentido, ao investigar as narrativas pelos discursos dos profissionais de saúde, 

Bastos (2008), por exemplo, voltou seu interesse para narrativas de sofrimento. 

Em uma outra perspectiva, este estudo tem a pretensão de contribuir em termos 

teóricos e analíticos no que tange a temática do estudo do discurso em postagens das 

redes sociais digitais contemporâneas, mais especificamente das narrativas de emoção 

das pacientes que contam suas histórias de vida (LINDE, 1993) a respeito de seus 

tratamentos oncológicos, assim como projetam suas expectativas de vida em narrativas 

que contemplam o seu futuro.  

 

2.1.2 Construções Identitárias em Narrativas 

 

O interesse sobre a questão da identidade aparece com maior veemência em 

linhas de pesquisa da Antropologia, Psicologia e Sociologia. Nesse contexto, 

observamos que as contribuições advindas da Linguística Aplicada nos remetem à 

relação entre a (re)construção das identidades e às narrativas. De acordo com Moita 

Lopes (2001), “o papel que as narrativas desempenham na construção de identidades 

sociais nas práticas narrativas onde as pessoas relatam a vida social e, em tal 

engajamento discursivo, se constroem e constroem os outros” (p. 63). São, portanto, as 

histórias de vida (Linde, 1997) que orientam as identidades pessoais, já que ao contar e 

recontar histórias, os narradores se constroem e reconstroem o mundo a sua volta. 

Gubrium & Holstein (2003 apud Rollemberg, 2013, p. 40) acrescentam que “na 

vida cotidiana, estamos constantemente envolvidos em práticas sociais de construção de 

significados e de (re)construção de nossas identidades”. Logo, como sugerem 

Magalhães & Nóbrega (2012), “nada mais natural do que compreender a narrativa como 

forma de (re-)construção constante de identidades sociais” (p.72).  

No que tange às constuções identitárias em conflito de um emigrante brasileiro 

mineiro nos Estados Unidos, Pereira & Santos (2009) consideram que as narrativas são 

um “lugar especial para a emergência e expressão de construções identitárias na relação 

com o outro em contextos discursivos locais, com relações de ordem macro no 

discurso” (p.138), parafraseando (Bucholtz & Hall, 2005:585-86; Bamberg, De Fina & 

Schiffrin, 2007:4-5). 

As identidades não se limitam a questões relacionadas a nascença, uma vez que 

devem ser compreendidas como construções que são permanentemente reconstituídas 
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de maneira flexível, dinâmica e não-essencialista, conforme descreve Velho (1994) que 

“os indivíduos vivem múltiplos papéis, em função dos diferentes planos em que se 

movem, que podem parecer incompatíveis sob o ponto de vista de uma ética linear” (p. 

26). 

No que diz respeito aos conflitos de (re)construção identitária das mulheres com 

câncer de mama, as transformações no corpo são frequentemente relatadas nas 

narrativas dessas pacientes Langellier (2001). A retirada de parte da mama assim como 

da mama por completo no procedimento da mastectomia é um assunto que gera 

controvérsias nos discursos das mulheres. Davis (2008) sinaliza a preocupação em 

“como a saúde e a doença serão percebidos na sociedade e como as experiências de 

doença e morte serão incorporadas em nossas práticas diárias de vida” (tradução minha) 

(p.75), e são questões referentes à identidade que este estudo pretende também observar. 

Questões identitárias estão imbricadas, de certa forma a múltiplos tipos de 

narrativas. No caso das narrativas de doença investigadas por Riessman (2002), estas 

podem servir para corrigir o modo como a biomedicina trata o corpo com objetividade, 

assim como fazerem com que o sujeito humano tenha agência e voz. 

 

2.1.3 O Self emocional 

 

As emoções sempre estiveram mais presentes nos estudos de sociólogos e 

antropólogos tais como Émile Durkheim, Georg Simmel e Marcel Mauss do que 

efetivamente nos estudos desenvolvidos por linguistas. Entretanto, o caráter 

interdisciplinar dos estudos contemporâneos da linguagem tem sido propício à 

investigação de questões referentes às emoções pelo viés linguístico em confluência 

com as referidas áreas do conhecimento humano. Nesse sentido, autoras como Rezende 

e Coelho (2010) e Lupton (1998) têm discutido com propriedade a temática das 

emoções, enfatizando primordialmente a oposição entre emoções inerentes aos seres 

humanos, numa perspectiva essencialista e universal, e uma visão que as autoras se 

alinham, de emoções socioconstruídas, levando em conta as correntes historicista, 

relativista e contextualista.  

Com relação ao self, Shiffrin (1996:168) destaca a “habilidade da narrativa para 

verbalizar e situar experiências em forma de texto fornece um recurso para a 

apresentação do self.’ A autora ainda se vale das palavras de Polkinghorne (1988) para 

explicar que a estrutura da narrativa é uma maneira de chegar até a compreensão do self 

como um todo. Desse modo, as ações e experiências que temos em nossas vidas 

potencializam seus significados ao nos relacionarmos com os outros. De acordo com 

Linde (1993 apud Shiffrin, 1996), “narrativas formam uma parte integral da coerência 

abrangente de toda a nossa história de vida e da nossa apresentação do self como uma 

pessoa moral’. Vale ressaltar o caráter agentivo do self em narrativas nas quais há 

emoção exacerbada, como sugerem os dados do estudo. 

 

2.2 Aspectos Metodológicos 
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Nesta sessão, apresentamos o design da pesquisa, isto é, o conjunto de critérios 

metodológicos selecionados para desenvolver o estudo. Os procedimentos utilizados 

para a coleta e o entendimento dos dados da pesquisa, seus métodos e técnicas são o 

alicerce do trabalho acadêmico, uma vez que viabilizam a investigação.  

 

2.2.1 Netnografia 

Podemos identificar a natureza desta pesquisa como qualitativa, cujo 

posicionamento epistemológico é o interpretativismo (Schwandt, 2006), dentro de uma 

perspectiva êmica (Coulon, 1995). O contexto de pesquisa é digital, contando com duas 

participantes brasileiras em tratamento oncológico da mama. A fonte dos dados, 

narrativas escritas é o sítio http://oncoguia.org.br/ 

Em 2006, Gergen & Gergen já apontavam uma mudança nos métodos de fazer 

pesquisa qualitativa em um futuro breve, dado que a revolução tecnológica com a 

inserção e popularização do computador e da comunicação via internet serviu como um 

divisor de águas tecnológico (TURKLE, 1995; BENWELL & STOKOE, 2006). Desta 

forma, novas maneiras de imaginar as pesquisas e métodos passaram a ser pensadas 

partindo da inquietude a respeito da utilização de métodos tradicionais na realização de 

pesquisas contemporâneas. 

Esta pesquisa está pautada na metodologia qualitativa e no trabalho etnográfico 

online ou netnografia (HALLET & BARBER, 2013), termo utilizado no estudo, e 

nomenclatura adotada por Domínguez, Beaulieu, Estalella, Gómez, Schnettlerand & 

Read (2007), que reconhecem outras, tais como, etnografia digital, etnografia 

em/através da Internet, etnografia conectiva, etnografia da rede e ciber-etnografia. A 

valorização se deu por meio da observação participante que aconteceu em ambiente 

digital no próprio site do Instituto Oncoguia. 

 O estudo etnográfico tradicional requer a presença dos participantes de um grupo 

no mesmo espaço físico, para que a qualidade de análise das interações seja legitimada 

ao considerar não só o discurso verbal, mas também o contexto situacional. No entanto, 

Cerulo (1997) preconiza a abrangência da etnografia ao pesquisar comunidades ou 

grupos online, levando em consideração o nível de intimidade e legitimidade das 

interações. O pesquisador supracitado afirma que o fato dos participantes de um evento 

compartilharem o mesmo espaço físico não é o suficiente para estabelecer que haverá 

uma interação íntima que tenha qualidade para ser analisada, contradizendo o contexto 

padrão.  

 Com o advento das TICs, passamos a experimentar inovações nas formas de 

agrupamento social, comportamentos, culturas e manifestações discursivas. Essas 

mudanças geram pesquisas que demandam novas metodologias ou adaptações das 

metodologias tradicionais para o ambiente digital, uma vez que instaurou-se a 

possibilidade de investigar as práticas sociais que perpassam as limitações físicas e 

adentram o mundo virtual. Sendo assim, Frenso (2011) afirma que o surgimento da 

netnografia acontece à medida que está ocorrendo um hibridismo contínuo das práticas 

sociais das pessoas, comunidades e culturas nos contextos on e offline, e já não parece 

mais significativa e nem oportuna uma separação entre esses dois mundos. Frenso ainda 
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reconhece que o termo netnografia foi popularizado inicialmente por Robert V. 

Kozinets, mas critica o referido autor, que, segundo ele, utiliza o termo por meio de um 

conceito reducionista. 

 Diante da perspectiva de um estudo netnográfico, no qual se busca respostas 

através da análise de dados via textos e dados audiovisuais, há inúmeras considerações a 

serem feitas. Dentre elas, está a facilidade de acesso aos dados registrados, e a 

dificuldade de participação do pesquisador e complexidade de análise desses dados. 

Desse modo, como apontam Thomsen, Straubhaar & Bolyard (1998), é necessário uma 

atenção minuciosa e desafiadora face ao discurso escrito, tendo em vista que, segundo 

esses autores, todo comportamento é verbal em forma de texto. Porém, em uma 

perspectiva mais abrangente das interações discursivas, é possível considerar as visões 

de Paiva & Rodrigues Júnior (2004) e Domínguez, Beaulieu, Estalella, Gómez, 

Schnettlerand & Read (2007), que consideram como dados para análise em um estudo 

netnográfico, além do texto, pistas discursivas, sabendo que os primeiros destacam os 

elementos para-linguísticos enquanto os segundos, os elementos audiovisuais. 

 Em consonância com as características do estudo netnográfico, podemos 

ratificar a importância do engajamento do pesquisador no campo de estudo através da 

explicação de Goffman (1989), ao sugerir que o pesquisador se torne “membro” da 

comunidade a ponto de fazer, inclusive, piadas com os participantes, devido ao grau de 

intimidade com o grupo. Logo, o pesquisador deve compreender que, conforme Lincoln 

e Guba (1985, p. 84) afirmam, que “se o engajamento contínuo promove o escopo, a 

observação persistente promove profundidade na análise dos dados”. 

 

 

3 ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Conforme apresentado em sessões anteriores, os dados que compõem o corpus 

desta investigação correspondem a narrativas de duas brasileiras
138

: Débora Rodrigues, 

de Santo André/SP e Luciana Peres, de Taubaté/SP, ambas pacientes em tratamento 

oncológico com câncer localizado na mama.  

Inicialmente, apresentaremos uma das histórias contadas na primeira narrativa 

(excerto 01), que apresenta um episódio intitulado “Cacá, você está aqui de passagem 

pelo meu corpo, ok?”, e após, o (excerto 02) com o episódio “Nunca pensei em 

morrer e nem penso.”, respectivamente construídas por Débora e Luciana. 

 

Excerto 1: “Cacá, você está aqui de passagem pelo meu corpo, ok?”  

 

(...) 

                                                 
138

 As brasileiras se apresentam no site do Instituto Oncoguia através de seus nomes e fotos 

voluntariamente postadas em domínio público. Por esta razão, optamos por manter suas identificações 

originais. 
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Minha intuição não falhou, eu tinha certeza que em 2013 teria uma missão totalmente 

nova em minha vida. Quis ir sozinha buscar o resultado e ao chegar na calçada, já abri, 

vi o resultado e pensei: é, realmente é câncer. Um filme relâmpago da minha vida se 

passou em minha mente. Silêncio absoluto e total. 

 

Curioso, mas não tive medo, nem revolta. Na hora, ACEITEI O CÂNCER. Senti que, a 

partir daquele momento, eu tinha que ser forte, que teria um longo caminho a 

percorrer  e esse caminho seria só meu. Deus tinha seu propósito para mim e eu não era 

vítima da situação.  Pelo contrário, a vida estava me dando uma grande oportunidade de 

mudança. Vim para casa pensando em como falar para os filhos e família. Pedi 

serenidade a Deus e coragem e que dali em diante, eu faria a minha parte diante do 

diagnóstico. 

 

Tive FÉ EM MIM, passei a chamar o câncer de "Cacá” e conversava sempre com ele: 

"olha, "Cacá”, você está aqui de passagem pelo meu corpo, ok? Aprenderei com você, 

não entrarei em guerra. Simplesmente, prometo que farei o melhor por mim! 

 

O uso da dêixis de pessoa através do pronome pessoal você sinalizou um amplo 

nível de intimidade com sua doença, assim como a naturalização do câncer de mama.  

Débora profere sua enunciação ao câncer, apelidado de Cacá num tom de 

camaradagem, por meio do discurso direto. Seu nível de intimidade com a doença pôde 

ser observado também através do dêitico de lugar aqui, estabelecendo um ponto de 

ancoragem bem proximal desse advérbio, uma vez que essa palavra faz referência ao 

interior de seu corpo.  

Nesse trecho da enunciação, o dêitico de 1ª pessoa, eu (tive, passei, conversava, 

aprenderei, entrarei, prometo, e farei), que se refere a paciente, aparentemente, tem 

menos relevo do que o pronome de 2ª pessoa você, referente ao câncer, uma vez que 

causa-se estranheza que um proferimento performativo no modo imperativo (AUSTIN, 

1990:61) seja direcionado a um ser inanimado, nesse contexto, o câncer.  

As formas verbais no futuro do presente aprenderei, (não) entrarei e farei 

indicam uma projeção otimista para o futuro. No entanto, não se sabe quando 

exatamente as ações ocorrerão se não considerarmos o contexto da enunciação como 

referencial. Ainda nessa perspectiva de análise, um verbo que merece destaque é o 

prometer, que aparece na 1ª pessoa do singular no presente do indicativo da voz passiva, 

prometo, forma essa que está associada a um “ingrediente especial de todo proferimento 

performativo”, segundo Austin (1990:59).  

Ao penetrar em outro nível de análise do excerto acima mais voltado à análise da 

narrativa em si, identificamos que os grifos em FÉ EM MIM trazem à tona a discussão 

acerca da valorização do “eu”, dando agência à participante e a construindo como uma 

pessoa forte, capaz de driblar a doença e articular uma narrativa cheia de emoção 

através de sentimentos como “medo”, “revolta”, “serenidade” e “coragem”, emoções 

(LUPTON, 1998) estas que de acordo com a construção social de brasileiros, são típicas 

de bravura.  
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Além disso, percebemos que ao proferir “...passei a chamar o câncer de ‘Cacá’”, 

Débora traz à baila a ressignificação da doença através da narrativa (RIESSMAN, 

2006), uma vez que ao invés de sofrimento, há uma naturalização do fato.  

A propriedade com que a participante descreve a cena “Um filme relâmpago da 

minha vida se passou em minha mente. Silêncio absoluto e total.” leva o interagente 

virtual a penetrar na narrativa teatral (GOFFMAN, 1979) e experienciar a história de 

vida (LINDE, 1997) de Débora com profundidade.  

 

 

Excerto 2: “Nunca pensei em morrer e nem penso.” 

(...) 

Instituto Oncoguia - Como você ficou quando recebeu o diagnóstico?  

 Luciana Peres- A certeza veio depois de uma semana, fiz uma core biopsy e foi 

desespero, não acreditei que era comigo, acabei de passar num concurso público, fiquei 

revoltada, com ódio, etc... 

Obs: fiquei uns 3 dias apenas remoendo essa revolta. Foquei em outros aspectos como 

comprar uma peruca, pensar num carro novo - foi minha válvula de escape para não 

pirar e ocupar a minha cabeça com outra coisa, valeu a pena ! 

 Instituto Oncoguia - Qual foi a sua maior preocupação neste momento? 

 Luciana Peres- Sinceramente, o emprego, depois os cabelos. Nunca pensei em morrer e 

nem penso. 

No excerto 2, o fato de Luciana construir sua narrativa com base em declarações 

negativas me chamou bastante atenção. Embora Austin (1990) previsse os 

proferimentos performativos em frases no modo imperativo, por consistirem na 

realização de uma ação, o referido autor não se atém às declarações negativas 

especificamente. Os advérbios de negação não e nunca aparecem neste excerto dando 

ênfase ao self agentivo de Luciana, através do dêitico de pessoa eu (através da 

desinência de pessoa), acompanhados dos verbos acreditar e pensar, respectivamente.  

 De acordo com Riessman (2006), o trecho “Sinceramente, o emprego, depois os 

cabelos. Nunca pensei em morrer e nem penso.” nos aponta que houve por parte de 

Luciana uma ressignificação da doença, uma vez que apesar dos aparentes problemas, a 

participante teve força para reagir e viver. 

 Além disso, com relação às emoções articuladas na narrativa, há construção 

social (MCCARTHY, 2002) dos sentimentos de “ódio”, “desespero” e “revolta”, 

característicos de um self emocional marcado por emoções fortes.  

 No que tange a avaliação como parte da narrativa (GOFFMAN, 1979), a 

passagem “...foi minha válvula de escape para não pirar e ocupar a minha cabeça com 

outra coisa, valeu a pena !” nos sugere a reflexão de Luciana quanto aos fatos por ela 

narrados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao analisarmos as narrativas das participantes com câncer de mama percebemos 

que a primeira narrativa alinha-se às ideias defendidas por Riessman (2006), para quem 

as narrativas ligadas à doença representam uma oportunidade de dar voz e agência à 

participante, mesmo que sobressaiam emoções nas narrativas contadas pelas pacientes 

com câncer de mama, como é o caso do estudo em tela. 

No que tange às emoções, elas estão presentes em ambas narrativas (1) e (2), 

construídas socialmente, como sugerem Lupton (1998) e McCarthy (2002). Nesse 

sentido, entendemos que as histórias de vida narradas por pacientes em tratamento 

oncológico em ambiente online são construídas por discursos que não se resumem à 

prática de representar experiências emocionais de lamentação, mas de ressignificá-las.  

 As narrativas no contexto digital, na maior parte dos casos analisados, são de 

coconstruções de selves de mulheres com suas dificuldades durante as fases do 

tratamento oncológico, mas sobretudo, com suas superações e conquistas, fatores 

importantes que tendem a empoderar os interagentes virtuais que compartilham de 

histórias de vida semelhantes. 
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QUADRO 1: INFORMAÇÕES SOBRE AS PARTICIPANTES DA PESQUISA
139

                                                      

 

 

Participan

te 

 

Idade 

 

Mora em 

 

Descobri

u o 

Câncer 

de Mama 

em 

 

 

Interesses⁄Hobbie

s 

 

Profissão 

 

                                                 
139

 As duas participantes dessa pesquisa são pacientes oncológicas com tumor localizado na mama. Os 

dados do quadro acima foram obtidos a partir das entrevistas e⁄ou depoimentos que poderão ser lidos na 

íntegra acessando o próprio site do Instituto Oncoguia, que nos autorizou a utilizar os referidos dados para 

fins acadêmicos. 
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A INFLUÊNCIA DO FATOR “EXTENSÃO DE S” NAS CONSTRUÇÕES (X)VS 

DO INGLÊS ACADÊMICO DE BRASILEIROS: INTERLÍNGUA, 

TRANSFERÊNCIA E FUNÇÃO 

 

Roberto de Freitas Junior
140

 

 

 

RESUMO: O trabalho visa a retratar um achado importante da pesquisa de doutorado de 

Freitas (2011): a longa extensão do item 'sujeito' de construções (X)VS com verbos 

inacusativos e estruturas passivas emergentes no inglês acadêmico de brasileiros 

usuários desta L2. Baseado em estudo anterior (FREITAS, 2006), na pesquisa presente, 

o autor ratifica uma tendência verificada naquele trabalho: a de que o sujeito da ordem 

VS, indevidamente produzida no inglês como L2 por rum processo de transferência do 

PB como L1, tende a ser extenso em orações ativas e passivas nesse contexto. A 

abordagem funcionalista é utilizada como parte da base teórica desta pesquisa por 

apresentar o Princípio da Marcação como possível resposta para um reflexo de um 

fenômeno maior de transferência L1-L2 na formação da interlíngua. 

PALAVRAS-CHAVE: Interlíngua. Transferência. Função. Extensão. Sujeito 

 

 

1. Introdução  

 

O presente trabalho tem como finalidade descrever e explicar uma característica do 

sujeito de orações com sujeito invertido, produzidas por brasileiros falantes de inglês 

como segunda língua (EL2), a saber: sua extensão, fator, por sua vez, correlacionado ao 

status informacional do SN em questão (c.f.: FREITAS, 2011). 

Postulamos que a explicação para a emergência da ordem (X)VS por brasileiros, já 

apontada no trabalho de Freitas (2006), possa ser melhor desenvolvida se consideramos, 

dentre outras hipóteses, que a ordem (X)VS, embora possível no inglês, seria uma 

instância de transferência, no nível discursivo, de uma estrutura do PB como L1, 

relacionada a questão de veiculação de SN [focal].  

A aquisição de uma L2 é um ambiente de interface em que podem atuar, ao mesmo 

tempo, fatores relacionados à LA e à L1. Interagindo, estes fatores podem formar 

estruturas de natureza híbrida, com características dos dois sistemas em questão. Tais 

estruturas tornam-se, então, evidências a favor da hipótese sobre a formação de um 

sistema intermediário, a interlíngua (SELINKER, 1972). 

Embora possa surgir em determinados textos de maior formalidade, a ordem XVS é 

tida no inglês como uma estrutura marcada nos diferentes gêneros discursivos. Não é 

ela, portanto, uma ordenação frequente nesta língua, apresentando características 

gramaticais e discursivas bastante específicas e geradas, principalmente, a partir de uma 

predicação verbal cujo sujeito não possui papel semântico [+agente]. Sua baixa 
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frequência no discurso nativo evidencia, entretanto, que não seria ela de uso comum nas 

configurações formais de ensino de idiomas.  

Se, por um lado, verificamos a restrição da ordenação em inglês, por outro, em 

termos sincrônicos, como mencionado, observamos estar o uso da ordem VS no 

Português do Brasil (PB) intimamente relacionado a contextos de inacusatividade e 

determinado a partir de pressões discursivas ligadas à questão da distribuição da carga 

informacional.   

Estudos, como o de Duarte (1995), mostram que o PB estaria passando por um 

processo de mudança, que coloca a ordem SV como a ordem padrão, inibindo outras 

ordenações. No que diz respeito à ordem VS de construções monoargumentais 

inacusativas, está também evidenciada a tendência de que essa se constitua em um 

contexto de resistência ao uso da ordem SV, (cf. SPANO (2002, 2008)), quando seu 

sujeito representa uma informação de menor grau de referenciação no nível do discurso, 

desempenhando papel mais [+focal]. Esta tendência é observada de modo particular nas 

orações existenciais, embora não esteja restrita a este tipo de predicação.  

As construções (X)VS aqui estudadas seriam a priori agramaticais na LA, já que, 

por ser esta uma língua que restringe a ordem VS, o inglês apenas licencia a quebra da 

ordenação SV em contextos específicos e em configurações estruturais próprias. 

Exemplificando, as orações aqui tratadas apresentam SN sujeito pleno em sua 

constituição, o que seria um fator inibido pelo sistema da LA, em grande parte das 

orações XVS possíveis dessa língua. 

Em resumo, a emergência desse tipo de ordenação estaria então relacionada ao seu 

uso no PB como L1, segundo as motivações sintático-discursivas a ele relacionadas, 

ocorrendo via processo de transferência, fenômeno comum no contexto de aquisição de 

uma L2.  

2.  A visão funcional da linguagem  

Seguimos neste trabalho alguns pressupostos da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, para a qual a língua é um objeto dependente da situação em que ocorre, já que a 

organização das estruturas refletirá o papel discursivo e funcional relacionada às 

necessidades comunicativas do usuário.  

Nas palavras de Votre (1991:39), a linguística funcionalista seria a corrente de 

estudos acerca do “uso interativo da língua, que busca explicar as regularidades 

observadas nesse uso a partir da análise das condições discursivas em que o mesmo se 

verifica”.  Portanto, a análise de estruturas linguísticas pode e deve acontecer 

concomitantemente ao estudo da situação comunicativa global, por sua vez, composta 

pelos seguintes fatores: a) o contexto discursivo: nível em que são consideradas as 

informações processadas no discurso para a veiculação de subsequentes informações 

proeminentes e periféricas; b) os aspectos sociointerativos: nível em que levamos em 

consideração a interação estabelecida entre os participantes do ato de fala, suas relações 
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sociais, o conhecimento partilhado, além de fatores externos como idade, sexo e gênero 

e c) os propósitos do ato de fala: nível em que se articulam funções semânticas e 

pragmáticas, as quais, em nível cognitivo, mostram que os indivíduos comunicam 

proposições para além do nível sentencial.  

A ideia central é a de que a língua é usada para satisfazer necessidades 

comunicativas e que, portanto, é necessário que a investigação linguística aconteça 

dentro do escopo das circunstâncias discursivas e de uso em que se encerram as 

estruturas gramaticais. Nesta visão, a linguagem, e em última instância a gramática, não 

é vista, em termos absolutos, como objeto autônomo e independente, mas explicada a 

partir das diferentes sortes de motivações que a definem, dão forma e perpassam os 

processos de mudança das línguas. Em outras palavras, na visão funcionalista, a língua 

é tida como um rico sistema de significados e usos expressos por formas que, ao mesmo 

tempo, a eles impõem possibilidades e restrições, e são também por eles modificada.  

Sendo a presente pesquisa sobre um fenômeno sintático emergente em contexto de 

aquisição de L2, resumidamente, adotamos uma visão de gramática no uso por entender 

que a sintaxe seja, em boa dose, discursivamente motivada e, portanto, há de ser 

explicada em função de seu papel no nível comunicativo-interacional.  

2.1.  Princípios Funcionalistas -1 O princípio da Iconicidade 

Dos princípios apontados por Givón (1991) como os definidores da gramática do 

uso, cabe neste trabalho enfatizarmos o papel da iconicidade. De acordo com ele, a 

forma linguística tem um propósito comunicativo específico que a ativa, sendo ela 

determinada por sua adequação para expressá-lo na organização pragmática geral da 

comunicação. Em outras palavras, a iconicidade relaciona a forma linguística a uma 

função que a determina, já que, ao produzir uma situação discursiva, fazemos escolhas 

lexicais e estruturais de acordo com os nossos objetivos comunicativos e de atuação 

sobre os interlocutores. Referimo-nos aqui a qualquer tipo de manifestação linguística, 

seja ela oral ou escrita.  

O princípio da iconicidade diz respeito, assim, a alguma motivação existente entre a 

relação entre o plano da expressão e o do conteúdo. A codificação morfossintática é 

tida, assim, como resultado do uso da língua, o que implica a pressuposição da 

maleabilidade linguística, no sentido de ser sujeita ao uso e, portanto, ser menos 

arbitrária do que muitos supõem. A estrutura linguística é concebida como resultado de 

processos cognitivos e interacionais não apenas necessariamente linguísticos.  

Os subprincípios icônicos relacionados ao princípio de iconicidade são: (i) o 

princípio da quantidade, (ii) o princípio da adjacência e (iii) o princípio da ordenação 

linear. Givón (1991) considera que a gramática é construída a partir desses princípios, 

os quais se combinam com convenções estruturalmente mais arbitrárias e estão assim 

descritos:  

 (i) – Subprincípio da quantidade  
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Segundo o subprincípio da quantidade, quanto maior a quantidade, a 

imprevisibilidade e a importância da informação, maior será o material de codificação 

envolvido, de tal modo que a estrutura de uma construção gramatical indica a 

complexidade do conceito que ela expressa. O viés cognitivo que justifica o princípio da 

quantidade está relacionado à questão da atenção e do esforço mental frente à 

complexidade cognitiva relacionada às estruturas. Nessa perspectiva, por exemplo, a 

noção de imprevisibilidade e relevância das estruturas processadas está relacionada à 

possibilidade de ocorrência de estruturas mais marcadas, posto serem menos frequentes 

e, por demandarem maior atenção por parte dos interlocutores, mais complexas e mais 

extensas.  

Por exemplo, ao analisarmos a estrutura argumental dos verbos, ao menos no que 

tange à quantidade de palavras e à extensão dos argumentos, percebemos a tendência de 

que o argumento que figura na posição de sujeito, elemento, muitas vezes, de menor 

grau de novidade no nível do discurso, tenda a ser [-extenso], se comparado ao 

argumento complemento do verbo, o qual, por tender a ser informação nova, ou mesmo 

menos recuperável no constructo discursivo, tende a ser mais focalizado e, portanto, 

mais extenso.  

A formulação mais branda do princípio de iconicidade, embora não refute 

radicalmente a noção da arbitrariedade linguística saussuriana, prevê a tendência de 

relação direta entre a função e a forma de sua manifestação, o que significa dizer, em 

última análise, que não existem duas ou mais formas de se dizer “a mesma coisa”, já 

que cada elemento da oração, além dela mesma, há de exercer alguma função 

comunicativa própria no conjunto discursivo. 

Quanto à ordem VS, por exemplo, estudos sobre o SN pós verbal do PB mostram 

que, por tender a ser uma informação [ - tópica ], ele também  tende a ser apresentado 

com um número maior de palavras, devido a sua baixa previsibilidade e consequente 

necessidade de proeminência no nível do discurso, tal como ocorre com o objeto de 

cláusulas transitivas prototípicas. Por outro lado, o sujeito de construções SV, por tender 

a ser [+Tópico], entidade dada no nível do discurso, e a apresentar menos conteúdo 

morfofonológico em sua codificação.  

 (ii) – Subprincípio da adjacência  

O subprincípio da adjacência prevê que conteúdos cognitivamente mais próximos 

também estarão mais integrados no nível da codificação.   

No que concerne à integração do SN sujeito ao verbo da cláusula VS, podemos 

dizer que este princípio parece se confirmar. Chafe (1976) mostra, por exemplo, que o 

papel semântico dos SN é estabelecido na unidade verbo-nome, a qual parece guardar 

relação “mais fundamental do que quaisquer outras, um papel que se vincula à 

especificação básica de um verbo como estado, processo, ação ou ação/processo”. 

Segundo o autor, estas relações semânticas estão relacionadas ao “universo conceptual 
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do humano”, dicotomizado inicialmente em duas grandes áreas: a do verbo, que engloba 

estados e eventos, e a do nome, que engloba coisas (físicas ou abstrações coisificadas), 

de forma que um nome possa, além de cobrir a categoria sintática de sujeito, também 

corresponder a um complemento (no caso dos objetos) ou um lugar (no caso dos 

circunstanciais).  

Muitos estudos sobre a oração VS do PB defendem que os SN pós-verbais dessas 

construções, apesar de sujeitos da oração, por deterem características prototípicas de 

complemento do verbo transitivo, tendam a figurar mais na posição pósverbal.  

Podemos dizer, grosso modo, que o sujeito prototípico apresenta o traço 

morfossintático de concordância, além de tender a ser tópico (informação dada no nível 

do discurso), agentivo (em termos semânticos) e animado (considerando-se o evento 

transitivo prototípico em que um ser controla a ação verbal e causa mudança de estado 

de outro). Podemos dizer, ainda, que o elemento sujeito tende a figurar, no PB, 

conforme o padrão canônico SVO, ou seja, à esquerda do verbo. Por outro lado, o 

‘nome’ que figure com características sintáticas, semânticas e discursivas mais 

próximas do elemento complemento, tenderá a cumprir semelhante função do dito 

objeto direto, tendendo a representar informação nova no nível do discurso, além de 

estar numa posição mais típica desse elemento, à direita do verbo, uma posição de maior 

grau de adjacência a este elemento verbal.   

Assumo aqui que o complemento e o verbo mantém entre si uma relação de 

adjacência maior e anterior à existente entre o verbo e o sujeito
141

. Em alguma medida, 

tal fato explica a possibilidade de emergência da ordem VS: o fato de, na verdade, ser 

este sujeito um SN de características prototípicas de SN complementos, restando-nos, 

no entanto, identificar as explicações acerca das motivações pelas quais os falantes do 

PB optam pelo uso da ordem VS ou SV no nível do discurso
142

.  

 (iii) – Subprincípio da ordenação linear  

O subprincípio da ordenação linear mostra que a informação mais importante, a 

mais previsível e a que desempenha função discursiva de contraste (por ser menos 

previsível ou menos acessível) tende a ocupar o primeiro lugar da cadeia sintática. Em 

outras palavras, a ordem dos elementos no enunciado revela a sua ordem de importância 

para o falante (MARTELLOTA, VOTRE e CEZARIO, 1996). De acordo com Givón, a 

informação mais importante, ao demandar mais atenção, tende a ser colocada em 

primeiro lugar na cadeia linguística, pois o elemento inicial do fluxo discursivo é o que 

controla maior atenção e é melhor percebido e memorizado pelos interlocutores.  

No que diz respeito a esta pesquisa, trazendo à tona, novamente, a questão da 

ordenação vocabular, podemos dizer que o falante da língua portuguesa, ao usar a 

                                                 
141 Trabalhos sobre estruturas argumentais mostram que a relação [V-Complemento] tende a ser primária em relação à estrutura 

[Sujeito – V] devido à possibilidade de aquela definir o papel temático do SN sujeito das orações transitivas.  
142 Tarefa também já desenvolvida em diferentes pesquisas, tal como a de Naro & Votre (1999).  
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ordem sujeito-verbo (SV) em seu discurso, pode apresentar um elemento [+tópico], 

informação mais importante ou previsível, no discurso. Este elemento será 

sintaticamente realizado como sujeito da sentença e, ao mesmo tempo, como depositário 

das informações do fluxo narrativo, mantendo a coesão referencial e a continuidade do 

discurso, ora com elementos plenos, ora pronominais, ora elípticos. Do mesmo modo, 

ao selecionar a ordem VS, ele produz uma estrutura marcada, menos frequente, com SN 

com maior quantidade de forma/massa fônica ([+extenso]) e que introduz alguma 

informação relevante para esta narrativa sem, obrigatoriamente, interferir no fluxo de 

informatividade.   

Nesse sentido, o subprincípio da ordenação linear parece explicar a distribuição do 

uso das ordens SV e VS no PB, pois, podemos dizer que, pela ordem, o falante organiza 

discursivamente as informações de acordo com a importância, que é cognitiva e 

comunicativamente estabelecida por ele dentro da situação comunicativa global.  

 2.2.  Princípios Funcionalistas - O Princípio da Marcação  

De acordo com Givón (1991), o princípio da marcação envolve a relação existente 

entre a noção de complexidade cognitiva e estrutural. Para Givón, se as categorias são 

cognitivamente complexas, elas também tendem a ser estruturalmente complexas, com 

características próprias, diferentes do que é mais facilmente recuperável e percebido 

pelos interlocutores no processo comunicativo.   

A noção acerca do que é mais ou menos complexo dentro de um determinado 

universo comunicativo define, assim, o conceito de marcação, o que também significa 

dizer que tal noção seja dependente do contexto em que as estruturas linguísticas 

emergem, posto que uma estrutura marcada em dado ambiente pode não ser marcada em 

outro, devido a uma série de questões que podem garantir sua previsibilidade em dada 

situação comunicativa.  

Podemos definir estruturas marcadas, ainda segundo Givón, pelos critérios de: a) 

complexidade estrutural, pois, por corresponderem a uma estrutura cognitiva complexa, 

elas tendem a ser maiores do que estruturas não marcadas; b) distribuição de frequência, 

já que a estrutura marcada tende a ser menos frequente que as correspondentes não 

marcadas e  c) complexidade cognitiva, o que significa dizer que a estrutura marcada 

tende a ser cognitivamente mais complexa e, portanto, demandar mais atenção, esforço 

mental e consequente tempo de processamento por parte do interlocutor, fato refletido 

em fatores tais como um maior número de palavras na constituição das estruturas, por 

exemplo.  

Quanto à ocorrência da ordem VS no PB, os principais estudos a seu respeito 

mostram que esta se trata de uma ordem marcada, por ser de baixa frequência, 

apresentando ainda uma estruturação sintática mais complexa, dado que o SN sujeito 

dessa construção tende a ser mais extenso do que o SN sujeito das orações SV 

correspondentes. A motivação cognitiva associada a este fenômeno está relacionada ao 
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fato de que, por tender a ser uma informação nova no nível do discurso e, portanto, sem 

possibilidades de referenciação e de difícil processamento, o usuário da língua utiliza 

um maior número de palavras para equilibrar as forças de atenção na interação (NARO 

& VOTRE, 1999). 

2.3.  Informatividade  

A informatividade, ou estrutura informacional, tendo-se em conta seu fundamento 

cognitivo, é uma propriedade que diz respeito àquilo que interlocutores compartilham, 

ou supõem que compartilham, e ao que eles criam e recriam durante a interação 

discursiva (VOTRE, 1991), levando-se em consideração, principalmente, 

conhecimentos de mundo e do nível linguístico-textual. No processo de interação 

verbal, o usuário da língua informa sobre algo interno ou externo ao seu mundo, 

tentando exercer algum tipo de manipulação sobre o interlocutor. No mesmo caminho, 

seguem as estratégias de construção coesiva, via principalmente processos de 

referenciação das entidades do texto. Estas seriam consideradas, no âmbito da 

linguística aplicada, em nível de conhecimento linguístico-sistêmico, por exemplo, 

algumas propriedades que apontam para a negociação de significados e sentidos que 

fundamentalmente sintetizam a práxis da interação verbal.  

Assim, numa abordagem funcionalista, a questão da informatividade é 

compreendida por motivações pragmáticas. Sua fundamentação data da questão já tão 

debatida na literatura sobre a distribuição tema/rema, informação nova/ informação 

dada, relação tópico-comentário, que retomam a Escola de Praga e a Perspectiva 

Funcional da Sentença (PFS) e desembocam nas mais recentes teorias acerca dos 

esquemas e frames cognitivos, diretamente relacionados à forma como os constituintes 

emergem no discurso dentro de uma situação comunicativa específica. Ao menos em 

nível cognitivo, tratamos aqui de algo comum às línguas humanas: a relação de ajuste 

comunicativo subentendida no artigo de Chafe (1976) e que aponta para a constante 

adaptação que o discurso de locutores e interlocutores reflete, já que “[a] mensagem só 

é realmente assimilada pelo ouvinte se o falante ajustar o que diz ao que ele assume que 

o ouvinte está pensando naquele momento” (PEZATTI, 2004,181).   

As entidades, assumimos aqui, podem ser classificadas segundo a seguinte 

taxonomia da informação de referentes nominais, com base em Prince (1981) e em Naro 

& Votre (1999), como:  

a) novas, quando introduzidos pela primeira vez no discurso,  

b) inferíveis/disponíveis, quando, por algum motivo, são facilmente 

acessados pelo interlocutor e  

c) evocadas/dadas (ou velhas), quando já mencionadas no texto.  

Neste artigo, apresentamos resultados referentes à relação do status informacional 

dos SN sujeitos das construções (X)VS produzidas no discurso em EL2 e sua extensão 

(FREITAS, 2011). Por ser uma construção marcada no sistema da L1, o PB, o brasileiro 
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falante de inglês como L2 apresenta características morfossintáticas comuns do sujeito 

posposto em PB, [+ extenso], tal como proposto em Freitas (2006) e em outros estudos. 

 3.  O Corpus   

Os resultados aqui apresentados dizem respeito a uma pesquisa desenvolvida com a 

utilização de uma amostra de textos acadêmicos escritos por alunos do 5º período do 

curso de Letras – PortuguêsInglês da UFRJ. Tais textos foram apresentados como 

trabalho final do curso Inglês V – English Phonology – do curso de Português - Inglês 

da UFRJ. Neste trabalho, os alunos redigem uma análise de sua produção oral em inglês 

como L2, levando em consideração o nível fonético-fonológico. Os alunos tinham por 

objetivo apontar e explicar, a partir de seu discurso em L2, usos convergentes e 

divergentes dos padrões da LA. Apresentaremos alguns dados retirados da amostra e 

suas traduções, respeitando-se marcas diversas de registro, agramaticalidades, dentre 

outros fatores, ali emergentes. 

4.  Análise do fator Extensão do SN  

Os resultados da pesquisa de Freitas (2011), tal como a de Freitas (2006), também 

mostram a tendência de que os sujeitos das cláusulas (X)VS sejam extensos. Em termos 

de números de palavras, considerando-se o limite de 3 palavras para a classificação de 

SN [ - extensos ], os SN de cláusulas (X)VS tenderam a ser maiores se comparados aos 

SN de cláusulas SV, como vemos na Tabela 1:  

Tabela 1 – Ordem VS/SV X Extensão do SN 

Ordem X Extensão SN [ + extenso ] [ - extenso ] Total 

N/% N % N % N % 

SV 324 19% 1388 81% 1712 100% 

VS 39 70% 17 30% 56 100% 

Totais 363 20% 1405 80% 1768 100% 

  

Os resultados referentes mostram que 70% dos 56 SN sujeitos das orações (X)VS 

analisadas foram considerados extensos, em oposição aos 19% dos SN das 1712 orações 

SV que apresentaram tal característica.   

Novamente, tal fenômeno estaria relacionado a pressões discursivas ligadas à 

distribuição de informação nova/dada. Estudos sugerem que ao apresentar informação 

nova no discurso o usuário utiliza maior quantidade de forma. Esta seria também uma 
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estratégia discursiva de tornar mais proeminente, no nível do discurso, um elemento que 

não detém caráter tópico e, portanto, é de baixa recuperação referencial.   

Claramente, observamos a atuação do princípio funcional da marcação e da 

iconicidade em seus desdobramentos acerca da quantidade das formas, relacionados ao 

equilíbrio informacional da ordenação vocabular, além do próprio princípio da 

marcação.   

De certo, o observado estaria relacionado ao subprincípio da quantidade, tanto no 

que se refere à quantidade de informação quanto à relevância da informação naquele 

contexto. Na medida em que o SN de orações (X)VS tende a ser informação nova ou 

mesmo inferível, ele também tende e ser mais extenso, ao apresentar maior número de 

constituintes em sua composição. Por outro lado, os SN tópicos das orações SV tendem 

a apresentar menos massa fônica, podendo mesmo se tornar elípticos quando de sua 

clara referencialidade no conjunto discursivo. Acrescente-se o próprio caráter marcado 

da ordenação VS que espelha a possibilidade de maior quantidade de forma relacionada 

a sua menor frequência de uso.  

Os dados mostram, ainda, certa tendência de que a presença de sujeitos extensos 

ocorra ainda mais em contextos de passividade do que em orações ativas, como 

podemos ver na Tabela 2, na sequência:  

                                           Tabela 2 – Voz X Extensão do SN 

Voz X Extensão do SN [ + extenso ] [ + extenso ] Total 

N/% N % N % N % 

Ativa 39 67% 19 33% 58 100% 

Passiva 74 80% 19 20% 93 100% 

Totais 113 75% 38 25% 152 100% 

 

Como vemos, do total de 58 orações VS ativas, 67% dos dados apresentaram SN 

sujeitos extensos, ou seja, com mais de 3 palavras em sua composição. Consoante ao 

que já fora mostrado nas pesquisas de VS no PB, tal fenômeno é fortemente associado a 

esse tipo de cláusula e está relacionado, segundo a proposta de Naro & Votre (1999), à 

baixa carga informacional desse SN, o qual, por não se constituir em um elemento 

tópico, carece de maior número de palavras para auxiliar sua percepção, o que favorece 

a textualidade. 

Da mesma forma, o uso do SN sujeito em posição pós-verbal na construção (X)VS 

passiva parece ser orientado por esse princípio. De 93 sentenças passivas, 80% dos SN 
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sujeitos foram considerados extensos, o que sugere, novamente, que a estratégia de uso 

do sujeito invertido esteja associada à questão da distribuição da carga informacional, 

em particular no que diz respeito à veiculação de informação [+focal]. 

Cabe apontar, ainda, que 65,5% dos SN extensos - 74 do total de 113 dados - 

ocorreram na construção VS passiva.  

Atribuímos ao papel exercido pela voz passiva (X)VS nos textos acadêmicos em 

inglês uma explicação que associa sua maior frequência com SN sujeitos inferíveis e a 

função de construção de uma estrutura de suporte à argumentação e estruturação típica 

desse tipo de textos. Mais do que a função apresentativa a qual parece estar mais 

fortemente vinculado o uso da ordem (X)VS lexical, a motivação de uso para a voz 

passiva consistiria não apenas na veiculação de informações focais no discurso, via 

introdução de referentes novos, mas também pela recuperação de referentes já 

previamente existentes na situação comunicativa e que apresentam a necessidade de se 

tornarem, novamente, centrais.   

Ora, a reintrodução de um elemento no discurso também requer estratégias de 

manutenção da textualidade e, portanto, explica-se a tendência de os SN sujeitos da 

passiva, novos ou inferíveis, serem [+extensos]. Ao reposicionar o SN paciente na 

posição pós-verbal, originalmente a mesma em que fora gerado na construção transitiva, 

o usuário apresenta uma estratégia de refocalização do SN, retirando sua topicidade, em 

função de uma argumentação, típica desse gênero no PB como L1, e que não 

necessariamente coloca sob um novo sujeito a centralidade, o que o torna provável 

depositário do fluxo informacional vigente.  

Apesar da tentativa, legítima, atrevo-me a dizer, de compor a textualidade dos 

textos acadêmicos pelo uso de uma estrutura/estratégia da língua materna, o usuário 

produz uma sentença agramatical, podendo comprometer, é bem verdade, seus objetivos 

comunicativos. 

Encontramos em ( 1 - 2 ) alguns exemplos de construções (X)VS com sujeitos 

extensos na voz ativa:  

 (1) Talking about the consonant clusters, our work had a positive result, the students 

did not have trouble to produce initial clusters starting with [s], for example on 

“street”. Many students, however, could face this problem because it does not exist in 

Portuguese a similar sequence of consonants in the beginning of a word 
143144

   

(2) Some optional processes are presented in our report such as flapping of alveolar 

stops, weakening of unstressed vowels of function words, deletion of voiceless alveolar 

stops and the aspiration of final stops. […] In our data appears aspiration of final 

voiceless stops in some words such as work, Arabic and group but all the rest are not 

                                                 
143 Consideramos os SAdvs como parte dos SNs aqui em consideração 
144 (1) Falando sobre os consonantais, nosso trabalho teve um resultado positivo, os alunos não tiveram dificuldade para produzir 

encontros iniciais começando com [s], por exemplo, "rua". Muitos alunos, porém, puderam enfrentar esse problema porque não 

existe em Português uma sequência semelhante de consoantes no início de uma palavra.   
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marked since this process does not exist in Portuguese so it is very difficult to produce 

it in English.
145

   

Como vemos nos exemplos, a tendência de que o sujeito posposto seja mais 

extenso do que o sujeito anteposto é um dos atributos mais importantes do fenômeno da 

inversão do sujeito no PB. Estudos sugerem que o baixo grau de topicidade do SN e sua 

consequente baixa, ou mesmo nula, possibilidade de recuperação no discurso faz com 

que o interlocutor atribua mais ‘peso’ a esse SN para que o torne proeminente no 

contexto (cf.: NARO & VOTRE, 1999). Mais uma vez, a respeito do uso de VS com 

verbos inacusativos em inglês, essa tendência também se verifica.  

Os sujeitos ‘a similar sequence of consonants in the beginning of a word’ e 

‘aspiration of final voiceless stops in some words such as work, Arabic and group’ 

servem de exemplos na medida em que apresentam, respectivamente, 11 e 14 palavras 

cada um. Se comparados aos SN sujeitos plenos das orações SV correspondentes, 

percebemos essa diferenciação, já também atestada em Naro & Votre (1999), Spano 

(2002 e 2008) e Freitas (2006). Vale salientar o fato de serem SN com características de 

sujeitos focais, caracterizados, dentre outros fatores, por seus baixos graus de 

definitude.  

Abaixo, em ( 3 - 4 ) apresentamos exemplos de orações (X)VS passivas que 

também refletem essa tendência:  

 (3)This study will discuss the obligatory phonological processes and the Brazilian 

Portuguese influence on English pronunciation. To do that, it was made two 

transcriptions of students’ readings.
146

 

(4) Concerning the obligatory processes, most of the times I apply them well as much as 

could notice but the pronunciation of the –s morpheme, which is still problematic 

sometimes for me. It was noticed any problem with the pronunciation of the regular 

past and the past participle in this text – all the assimilations and/or dissimilations 

important were applied in each case as in “recognized” [zd], “rated” [tid], 

“influenced” [ct] and in “affected” [id].
147

  

As orações passivas destacadas em (3 - 4) mostram que também nesse tipo de 

construção a ordem (X)VS em EL2 tende a ocorrer com um número mais elevado de 

palavras do que em construções com sujeitos antepostos. Os SN em questão possuem 5 

e 16 palavras em sua constituição, o que é, novamente, evidência para a confirmação 

                                                 
145 (2) Alguns processos opcionais são apresentados em nosso relatório como a vibração simples o bater de oclusivas alveolares, 
enfraquecimento das vogais átonas das palavras funcionais, supressão de oclusivas alveolares surdas e a aspiração de oclusivas 

finais. [...] Em nossos dados aparece aspiração de oclusivas finais surdas em algumas palavras, como ‘work’, ‘Arabic’ e ‘group’, 

mas todo o resto não são marcadas uma vez que este processo não existe em Português por isso é muito difícil produzi-lo em Inglês.   
146 (3) Este estudo discutirá os processos fonológicos obrigatórios e a influência do Português brasileiro na pronúncia do Inglês. Para 

fazer isso, foi feita duas transcrições das leituras dos alunos. 
147 (4) No caso dos processos obrigatórios, na maioria das vezes eu as apliquei, bem tanto quanto pude perceber, mas a pronúncia do 
morfema -s, que ainda é problemática, por vezes, para mim. Foi notado qualquer problema com a pronúncia do passado regular e do 

particípio passado no presente texto - todas as assimilações e / ou dissimilações importantes foram aplicadas em cada caso, como em 

‘recognized’ [zd], ‘rated’ [td], ‘influenced’ [st] e em ‘afected’ [kt]. 
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desse princípio tão importante relacionado à cláusula (X)VS que é transferido para seu 

uso em EL2.  

Ratificamos a tendência de menor aceitabilidade dessas estruturas na LA, em que o 

sujeito seja um SN pleno. Embora, seja possível encontrarmos orações passivas com SN 

sujeitos dessa natureza, pospostos, novos e extensos, estes seriam restritos a certos 

contextos, provavelmente diacronicamente herdados e, portanto, não presentes no 

conjunto de dados do input comum. Ou seja, a explicação mais econômica para sua 

emergência no processo de aquisição estaria relacionada à influência do discurso da L1.  

Os dados da Tabela 3 mostram como os fatores extensão e status informacional 

estão fortemente associados também nesse ambiente:  

 

Tabela 3 - Status Informacional X Extensão do SN das orações VS 

Extensão SN X Status [ + extenso] [ - extenso] Total 

N/% N % N % N % 
Novo  83 77% 25 23% 107 100% 

Inferível 26 76,5% 8 23,5% 34 100% 
Dado 5 50% 5 50% 10 100% 
Total 114 75% 38 25% 152 100% 

 

Os resultados do cruzamento entre os fatores extensão do SN e seu status 

informacional parecem ratificar os achados de pesquisas anteriores que apontam para a 

tendência de que a informação focal, veiculada pelo SN sujeito, se apresente na forma 

de um SN com maior número de palavras. 

Os números mostram, por exemplo, que do total de 107 construções analisadas com 

SN novos e do total de 34 construções com SN disponíveis, 77% e 76,5% dessas, 

respectivamente, veiculavam informação contida em SN [ + extensos ].  

Percebemos que, das 10 cláusulas (X)VS que veicularam SN dados, 50% 

apresentaram sujeitos [ + extensos ]. Esse resultado foi contra nossas expectativas, pois 

esperávamos mais sujeitos dados [-extensos]. Mas sabemos que os sujeitos dados, [ - 

extensos ], tendem a aparecer na ordem SV. De qualquer modo, na ordem VS, há 

tendência maior para os sujeitos serem novos ou inferíveis e serem [+extensos].  

Confirma-se a hipótese geral de que o uso de estruturas (X)VS no contexto 

aquisitivo do EL2 por alunos brasileiros estaria, tal como fora sugerido em Freitas 

(2006), diretamente relacionado a sua motivação discursiva de uso no PB como L1. A 

emergência dessas construções nesse contexto, longe de representar apenas uma 

instância de transferência da sintaxe da L1, também revela uma estratégia de 
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referenciação e retomada da carga informacional, associada a adaptações linguístico-

cognitivas específicas.  

Percebemos a tendência de associação entre a extensão do sujeito posposto e seu 

status informacional [-velho], também, nos exemplos ( 5 – 6 ) abaixo:  

(5) In memorial, it might have occurred a change of the nature of the vowel, 

influenced by the previous and following consonants, as the [m] is bilabial, they 

produce a [i] so that the vowel can be in a fronter and higher position, something that 

is frequently done in Brazilian Portuguese.
148

  

(6) According to Prator and Robinett’s “Manual of American English Pronunciation”, 

a consonant cluster in final position in the English language can present up to four 

different sounds. The most commonly used word to express this kind of cluster is the 

word “strengths” [strengths]. Such structure is not common in many other languages, 

Portuguese included. In our native language, is allowed only one consonant sound in 

final position as on “maldade”, “legal”, “batata”, “girafa”, “banana”
149

  

Mais uma vez, encontramos no SN ‘a change of the nature of the vowel’ um 

constituinte novo no nível de discurso, evidenciado pelo traço de indefinitude e pela 

própria extensão típica de elementos [-dados]. O mesmo parece ocorrer em ‘only one 

consonant sound in final position’, tanto em termos de grau de novidade como de 

extensão e de definitude.  

5.  Considerações Finais  

Os estudos referentes à interlíngua revelam a alta incidência da transferência, de 

diferentes naturezas, na aquisição de uma L2. A formação da interlíngua ainda é 

complementada pela atuação de hipercorreções, generalizações e supergeneralizações, 

que podem colocar em cheque a questão da aquisição de L2 em favor da noção de 

aprendizado. Posto isso, seriam os ‘erros’, e não apenas os acertos dos aprendizes, que 

evidenciariam melhor os diferentes níveis de fluência/fases de aquisição.  

O presente trabalho adotou por principal hipótese a ideia de que a ordem (X)VS do 

EL2 seria uma construção de natureza discursiva transferida da L1 e indício favorável 

ao conceito de interlíngua. A base teórica adotada para o desenvolvimento do trabalho 

parte de princípios da Linguística Funcional Centrada no Uso sobre a questão da 

distribuição da carga informacional, referenciação tópica e veiculação de informação 

focal na ordem VS.Com base em estudos anteriores, verificamos que no PB, ao 

apresentarmos informação [+foco], na posição à direita do verbo, o SN sujeito tende a 

                                                 
148  (5) Em ‘memorial’, pode ter ocorrido uma mudança da natureza da vogal, influenciada pelas consoantes anteriores e seguintes, 
como o [m] é bilabial, eles produzem um [i], de modo que a vogal possa estar em uma posição mais anterior e mais elevada, algo 

que é feito com frequência no Português Brasileiro.   
149 (6) De acordo com o "Manual of American English Pronunciation’ de  Prator e Robinett, um encontro consonantal em posição 
final no idioma Inglês pode apresentar até quatro sons diferentes. A palavra mais comumente usada para expressar esse tipo de 

encontro é a palavra ‘strenghts’. Essa estrutura não é comum em muitas outras línguas, incluído-se o Português. Em nossa língua 

nativa, é permitido apenas um som consonantal em posição final como em "maldade", "legal", "batata", "Girafa", "banana"   
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ser composto por maior quantidade de forma, tornando-se mais proeminente, no nível 

do discurso. Assim também ocorre nos dados do EL2 aqui observados, apesar de esta, a 

ordem VS, não ser o padrão de ordem mais frequente neste sistema. Vimos, assim, a 

tendência de que o SN sujeito seja extenso, apresente maior número de palavras em sua 

composição, particularmente na voz passiva, seguindo os princípios da iconicidade e, 

principalmente, o da marcação.  
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BREVE GENEALOGIA
150

 DA ADULTERAÇÃO E APAGAMENTO DE UMA 

PEQUENA FRASE POLÊMICA NA MÍDIA BRASILEIRA
151

 

 

Roberto Leiser Baronas 

Samuel Ponsoni 

 

RESUMO: Neste texto, com base na proposta de uma análise discursiva da 

comunicação, concebida por Alice Krieg-Planque (2006; 2009 e 2011) e na teoria das 

frases sem texto, perscrutada por Dominique Maingueneau (2010; 2011; 2012 e 2014), 

buscamos compreender o funcionamento discursivo da comunicação política brasileira. 

Para tanto, frequentamos um pequeno conjunto de reportagens dadas a circular pelos 

sites da BBC, da UOL e do Contexto Livre, nos dias 07 e 08 de outubro de 2014, sobre 

uma critica feita pelo ex-presidente Lula a internautas, que atacaram os nordestinos, 

cujos comentários os designavam como ignorantes e desinformados em razão de estes 

terem votado de maneira expressiva na candidata do Partido dos Trabalhadores – PT – 

Dilma Rousseff, no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras de 2014. A 

crítica em questão foi publicada em sua versão original pela BBC na noite de 07 de 

outubro e trazia no título ‘atacar’ e ‘criticar’ em posições alteradas. O título original 

dizia: “Lula critica internautas que atacaram nordestinos”. O título foi alterado e 

republicado pelo site da UOL no dia 08/10 como: “Lula ataca internautas que criticaram 

nordestinos”. Exploramos essa alteração discursiva com o objetivo de refletir, por um 

lado, acerca da tensão ideológica, que se estabelece entre textos outros que circulam no 

interdiscurso e as pequenas frases que foram postas a circular nos diversos ambientes 

midiáticos selecionados, e, por outro, refletir sobre os quadros de restrição e de fonte 

sócio-históricos que exercem sobre os enunciados de curta extensão selecionados uma 

pressão forte. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação política. Aforização e discurso. 

 

1. As condições de emergência do acontecimento discursivo 

 O evento discursivo que trataremos brevemente nesta comunicação emergiu no 

início do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, em outubro de 2014. As 

eleições presidenciais brasileiras deste ano foram disputadas em dois turnos. Do 

primeiro turno participaram onze candidatos. Como prevê a legislação eleitoral 

brasileira, o segundo turno foi disputado pelos candidatos mais votados no primeiro 

turno. Esse pleito, o sétimo depois do processo de redemocratização do país, concluído 

em 1988, pode ser considerado extremamente atípico em relação aos seis anteriores. 

Atipicidade que se deu não só pela morte de um dos principais candidatos, Eduardo 

Campos, em um acidente aéreo na cidade de Santos, no litoral paulista, no início do 

                                                 
150

 O termo genealogia está sendo tomado neste artigo em seu sentido mais literal, isto é, “conjunto de 

antepassados segundo uma linha de filiação” e não no sentido foucaultiano: “investigação da história com 

o objetivo de identificar as relações de poder que deram origem a ideias, valores ou crenças”. 
151

 Uma versão modificada deste texto foi publicada em dezembro de 2014 na Revista de Letras 

Norte@mentos da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – Campus de Sinop e pode ser 

acessada no endereço: http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/index 



 

 

 2106 

primeiro turno, mas principalmente, por conta das constantes reviravoltas em relação 

aos candidatos, que ocuparam os primeiros lugares nas pesquisas de intenção de votos, 

bem como por conta da extrema beligerância verbal entre os diferentes candidatos, ao 

longo dos dois turnos do pleito eleitoral. Essa beligerância verbal foi amplamente 

explorada pela grande mídia brasileira. Muitas dessas falas se tornaram objeto de 

acaloradas polêmicas.  

Nessa conjuntura histórica beligerante, no dia 7 de outubro, o site da BBC - 

Brasil publicou uma reportagem com título “Lula critica internautas que atacaram os 

nordestinos”. Essa reportagem evoca um texto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, postado na sua própria página do Facebook, no qual Lula lamentava o 

posicionamento preconceituoso espalhado pela internet acerca de sua região natal. O 

post de Lula criticava, por um lado, os comentários divulgados nas redes sociais como: 

“Médicos do Nordeste, causem um holocausto por aí. Temos de mudar essa realidade” e 

“A prova de que o nordestino é vagabundo é quando entraram em pânico com o boato 

de que o bolsa família ia acabar...” e, por outro, a entrevista concedida pelo ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso ao site do UOL, no dia 6 de outubro, na qual 

afirmou  que "O PT está fincado nos menos informados, que coincide de ser os mais 

pobres. Não é porque são pobres que apoiam o PT, é porque são menos informados" (...) 

“Essa caminhada do PT dos centros urbanos para os grotões é um sinal preocupante do 

ponto de vista do PT porque é um sinal de perda de seiva ele estar apoiado em setores 

da sociedade que são, sobretudo, menos informados"
152

. A seguir destacamos a imagem 

da reportagem da BBC – Brasil, cujo título é “Lula critica internautas que atacaram 

nordestinos”. 

 

Imagem 01 

 A matéria da BBC, no entanto, ao ser divulgada no site do UOL, no dia 08 de 

outubro, sofre uma adulteração na sua versão primeira e passa a circular como “Lula 

                                                 
152

 Esta reportagem está disponível em áudio e vídeo em 

<http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/06/fhc-pt-cresceu-nos-grotoes-porque-tem-voto-dos-

pobres-menos-informados.htm. Acesso em 24/10/14. 
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ataca internautas que criticaram nordestinos”. Essa alteração pode ser constatada na 

imagem a seguir: 

 

Imagem 02 

No mesmo dia, o site Contexto Livre
153

 denuncia a alteração engendrada pelo 

UOL, colocando as telas das notícias lado a lado e indicando didaticamente com um 

círculo em vermelho e uma flecha em cor preta os elementos verbais que foram trocados 

nas duas reportagens. Essa alteração pode ser visualizada na imagem a seguir. 

 

 

Imagem 03 

Após a alteração ser denunciada não só pelo site Contexto Livre, mas por 

diversos outros suportes midiáticos, o próprio BBC- Brasil redige uma nota explicativa 

na qual faz menção ao ocorrido
154

, o que faz com que site do UOL publique outra 

                                                 
153

 O texto completo do qual a imagem faz parte foi publicado no site 

http://www.contextolivre.com.br/2014/10/na-bbc-lula-critica-no-uol-lula-ataca.html em 08 de outubro de 

2014. 
154

 “Nota da redação: A versão original desta reportagem, publicada na noite de terça-feira e distribuída 

para sites parceiros no Brasil, trazia no título ‘atacar’ e ‘criticar’ em posições trocadas. O título original 

dizia: “Lula critica internautas que atacaram nordestinos”. O título foi revisto e republicado como: “Lula 

ataca internautas que criticaram nordestinos”. A mudança foi vista pela BBC Brasil como fundamental 

para refletir corretamente o tom da resposta de Lula, apenas de crítica e não de ataque”. 
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matéria com o mesmo título ao que foi atribuído à matéria da BBC-Brasil, ou seja, 

“Lula critica internautas que atacaram nordestinos”. A imagem a seguir mostra a 

(re)publicação da UOL sobre a crítica de Lula
155

. Essa (re)publicação, todavia, não faz 

nenhuma menção à publicação primeira muito menos às críticas que foram postadas em 

outros sites por tal alteração. 

 

 

Imagem 04 

A alteração engendrada pelo site do UOL na divulgação da matéria da BBC – 

Brasil e o consequente apagamento dessa alteração com a publicação de outra matéria 

com o mesmo título da reportagem da BBC-Brasil, atribuindo às duas reportagens os 

mesmos créditos de autoria, local, dia e horário de publicação (“Ricardo Senra da BBC-

Brasil, em São Paulo às 10 h:33”) traz à tona uma recorrente e importante questão sobre 

o papel da mídia na divulgação da comunicação política, especialmente em momentos 

de tomada de decisão política, como é caso das eleições presidenciais brasileiras de 

2014. Com efeito, como esses suportes dão a circular a comunicação política em 

momentos cruciais da história do país? Até que ponto tais suportes atuam com base em 

interesses escusos? 

2. Da abordagem comunicacional à abordagem discursiva da comunicação 

política
156

 

                                                 
155

 Ao acessar a página da UOL, o leitor encontrará somente a reportagem com o mesmo título do site da 

matéria da BBC-Brasil, a matéria alterada foi completamente apagada pelo UOL. Cumpre destacar que 

tanto a matéria alterada quanto a matéria republicada com a versão da BBC-Brasil possuem os mesmos 

créditos de autoria, local, dia e o mesmo horário de publicação: “Ricardo Senra da BBC-Brasil, em São 

Paulo às 10 h:33”.  Disponível em < 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/10/141006_salasocial_eleicoes2014_lula_rs>. Acesso em 

24/10/2014.  
156

 Pensar a comunicação política no âmbito dos estudos do discurso não é um empreendimento 

intelectual estranho à Análise de Discurso. Michel Pêcheux em Semântica e discurso: uma crítica à 

afirmação do óbvio, mais especificamente, no anexo 01 deste livro, cujo título é “Uma teoria científica da 

propaganda?”, publicado originalmente em 1975, discute com base no filósofo e lógico marxista Georg 

Klaus, 1971, em sua Sprache der Politik, a necessidade premente de se compreender o papel fundamental 

da língua política no aprisionamento das massas na caverna capitalista da sociedade atual. 
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Uma das possibilidades de resposta à questão anterior pode ser buscada no 

âmbito dos estudos da própria comunicação política. Esse modo compreender como a 

política circula nos meios de comunicação é entendido pelos profissionais desse campo 

como tipicamente argumentativo, uma vez que se apresenta enquanto um conjunto de 

trocas informativas de conteúdo e propósito político carregadas de intencionalidade, ou 

seja, esse tipo de comunicação visa levar os destinatários a votar nos candidatos ou na 

legenda de um determinado partido político. Sobre essa prática de linguagem Fernandes 

(2010, p. 123) nos diz o seguinte 

Tradicionalmente, entende-se a comunicação política pelo 

sistema composto por três elementos: ao centro os media e, 

numa relação biunívoca com estes os cidadãos e as organizações 

políticas (McNair, 2003, p.6). Numa lógica de marketing 

informativo (Enríquez, 2001) todas as partes procuram emitir e 

receber mensagens informativas graças às quais se posicionam 

perante o elemento externo. Na arena política, essas trocas 

informativas estão carregadas de intencionalidade, o seu 

conteúdo e propósito são sobre política (Denton e Woodward, 

1990 apud McNair, 2003, p. 4) e com o intuito de persuadir o 

interlocutor. Assim, o que caracteriza a comunicação é 

precisamente esta intencionalidade, incluindo a comunicação 

dos agentes políticos para os eleitores, e vice-versa, e toda a 

comunicação sobre estes dois, contida nos media. O centro 

nevrálgico deste modelo está situado nos media, como dissemos, 

e todas as actividades de comunicação desenvolvidas são 

orientadas para resultarem na geração de efeitos positivos aí. 

Este modelo caracteriza-se ainda por um desequilíbrio na 

medida em que sugere que a persuasão ocorre essencialmente a 

partir dos agentes políticos e para os restantes dois elementos, 

numa lógica de difusão informativa assimétrica. Este modelo 

considera ainda os media enquanto actor político já que “not 

only the media report politics; they are a crucial part of the 

environment in which politics is pursued (…) the media are 

active in defining political ‘reality’” (MCNAIR, 2003, p. 74).  

 

 Cremos, todavia, que, para além de seu pertinente caráter persuasivo, em que um 

locutor tenta convencer seus destinatários da relevância de sua proposição, levando-os a 

aderir aos seus postulados, essa prática de linguagem deveria ser pensada, sobretudo, à 

luz de suas especificidades discursivas como “um conjunto de saberes e habilidades 

relativos à antecipação de práticas de retomada, de transformação e de reformulação de 

enunciados e de seus conteúdos” - Krieg-Planque (2006; 2009 e 2011), que ao entrarem 

em circulação no espaço público, pautam os mais diferentes tipos de debate político.  
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Para dar conta dessa visada discursiva da comunicação política, além de buscar 

respaldo em Krieg-Planque (2006; 2009 e 2011), cremos também ser necessário buscar 

subsídios teórico-metodológicos em Dominique Maingueneau (2010; 2011; 2012 e 

2014), principalmente em suas teorizações  sobre enunciação aforizante.  

Segundo este autor existe uma prática corriqueira na comunicação midiática 

contemporânea – a prática de destacar enunciados e fazê-los circular (transformados ou 

não) em novas arenas discursivas. O estudioso francês afirma que os textos, atualmente, 

são a base de referência para diversas pessoas e distintos meios compreenderem os 

fenômenos de linguagem, sejam eles quais forem. Ainda de acordo com Maingueneau 

(2010, p.9) “poucas pessoas hoje contestariam a ideia de que o texto constitui a única 

realidade empírica com a qual o linguista lida: unidades como a frase ou a palavra são 

necessariamente retiradas de textos”. E os textos, por sua vez, remetem-se a gêneros de 

discurso, que funcionam como quadros de referência para toda a comunicação pensável 

numa dada formação sócio-histórica. Maingueneau mobiliza o termo “gênero do 

discurso” para atividades como a participação de nascimento, o debate televisivo, a 

conversação, entre outros.  

Todavia, a assunção de que o texto é a unidade básica de estudo não é imune a 

questionamentos quando o que se investiga são as práticas discursivas da mídia, esfera 

de comunicação em que abundam enunciados curtos, geralmente constituídos de uma 

única frase e que circulam fora do texto. Maingueneau (2010) chama essas pequenas 

frases de “enunciados destacados”, incluindo slogans, máximas, provérbios, títulos de 

artigos da imprensa, intertítulos, citações célebres etc. O autor distingue duas classes de 

enunciados, segundo a natureza de seu “destacamento”: a) o constitutivo: trata-se do 

enunciado naturalmente independente de um contexto e cotexto (fórmulas sentenciosas, 

provérbios, slogans, divisas etc.) e b) o destacado por extração de um fragmento de 

texto, segundo a lógica de citação. 

Essa extração não se exerce de maneira indiferenciada sobre todos os 

constituintes de um texto, pois, frequentemente, o enunciador sobreassevera alguns de 

seus fragmentos e os apresenta como destacáveis. A sobreasseveração é uma modulação 

enunciativa que habilita formalmente um fragmento como candidato a uma 

destextualização, ou seja, é 

[...] uma operação de destaque do trecho que é operada em 

relação ao restante dos enunciados, por meio de marcadores 

diversos: de ordem aspectual (genericidade), tipográfica 
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(posição de destaque dentro uma unidade textual), prosódica 

(insistência), sintática (construção de uma forma pregnante), 

semântica (recurso aos tropos), lexical (utilização de conectores 

de reformulação)... (MAINGUENEAU, 2010, p. 11) 

 

Num trabalho diligente de afinação dos conceitos, Maingueneau (2008, p. 92) 

distingue a sobreasseveração da aforização, uma vez que cada uma delas funciona 

segundo uma lógica enunciativa própria. Enquanto a sobreasseveração se dá no texto, 

pela acentuação de uma sequência contra um fundo textual, a aforização extrai os 

enunciados do texto e põe-nos a circular fora dele, em outras cenas de enunciação. 

Assim, a aforização ressignifica a citação, uma vez que não se trata mais de representar 

a voz do Outro, mas sim de apresentar a Verdade ou a Lei, produzida alhures a partir do 

contato com uma Fonte Transcendente, como se elas mesmas se apresentassem. 

Segundo Maingueneau, o enunciado fonte e o enunciado destacado divergem 

quanto a seu estatuto pragmático. Os enunciados destacados estão sujeitos a um regime 

de enunciação denominado “enunciação aforizante”. Entre uma “aforização” e um texto, 

as diferenças não são apenas de tamanho, de forma, de sistematicidade linguística, mas 

sim de ordem enunciativa. O esquema a seguir representa as duas ordens enunciativas 

propostas pelo autor. 

             Enunciação 

 

 

 

                                  Aforizante                          Textualizante 

 

 

 

Destacada por natureza           Destacada de um texto 

Figura 1: Esquema vetorial das ordens enunciativas (MAINGUENEAU, 2010, p.13). 

Como podemos visualizar no esquema precedente, Maingueneau propõe duas 

ordens de enunciação: a enunciação textualizante e a enunciação aforizante. A 

enunciação aforizante, por sua vez, se organiza em enunciação aforizante destacada por 

natureza e enunciação aforizante destacada de um texto. Elas se diferenciam da 

enunciação textualizante em vários aspectos. Enquanto a enunciação textualizante 

define posições correlativas de produção, recepção e papéis específicos para o 
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enunciador e o enunciatário, negociados em conformidade com a cena genérica, a 

enunciação aforizante prescinde de posições correlativas, definindo uma cena onde o 

locutor, um Sujeito jurídico e moral, fala a uma espécie de auditório universal. 

Enquanto a enunciação textualizante envolve jogos de linguagem de diversas ordens 

como argumentar, narrar, perguntar, responder etc., a aforizante pretende apresentar o 

pensamento do locutor como a verdade soberana, para além dos jogos da linguagem. 

Enquanto a enunciação textualizante estratifica os planos enunciativos, a aforizante 

tende à homogeneização. Se, por um lado, a enunciação textualizante varia segundo os 

gêneros, suportes e modos de circulação, a aforizante, por outro,  não é afetada por tais 

condicionantes. Enquanto a enunciação textualizante ultrapassa a dimensão 

propriamente verbal, a aforizante pretende ser pura fala. Se a enunciação textualizante 

desfavorece a memorização, a aforizante “implica a utopia de uma fala viva sempre 

disponível” e repetível. Por meio da aforização, o locutor busca se colocar além dos 

limites, condicionantes e restrições específicas de um determinado gênero do discurso. 

Nesse sentido, 

[O] « aforizador » assume o ethos do locutor que fala do alto, de 

um indivíduo em contato com uma Fonte transcendente. (...) 

Trata-se, fundamentalmente de fazer coincidir sujeito da 

enunciação e Sujeito no sentido jurídico e moral: alguém se 

coloca como responsável, afirma valores e princípios perante o 

mundo, dirige-se a uma comunidade que está além dos alocutários 

empíricos que são seus destinatários. (MAINGUENEAU, 2010, 

p.14-15). 

 

Desse modo, quando se extrai um fragmento de texto para fazer uma aforização, 

um título de uma matéria na imprensa, por exemplo, converte-se ipso facto seu locutor 

original em aforizador. E o aforizador, como Sujeito, “diz o que é, não no instante, mas 

na duração atemporal do valor” (MAINGUENEAU, 2010, p.14-15). 

Para o teórico francês, a ideia central da problemática da aforização é a de que as 

“frases sem texto” prescindem de textos e gêneros para circular o que significa que as 

primeiras sejam completamente independentes dos segundos. No entendimento de 

Maingueneau, o essencial é que a enunciação aforizante tem um modo de 

funcionamento enunciativo próprio, que difere da ordem textualizante na qual estão 

inscritos os textos e os gêneros e que essas diferentes ordens estão em constante tensão, 

que pode ser mais ou menos forte. O essencial é, então, a tensão mais ou menos forte 

que se estabelece entre a aforização e o todo textual que a acolhe. 
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Algumas propostas de análises discursivas da comunicação política 

Ao tomarmos como objeto de análise a primeira reportagem, cujo título é “Lula 

critica internautas que atacaram nordestinos”, podemos constar que este enunciado é 

produzido pelo próprio autor da matéria, a partir de declarações do ex-presidente Lula, 

presentes ao longo de toda a reportagem, tais como "É um absurdo que o nordeste e os 

nordestinos sejam caracterizados como ignorantes ou desinformados por seus votos" ou  

"Quem faz afirmações deste tipo, imagina o nordeste da década de 90 ou de antes, onde 

reinavam a fome, o desemprego e a falta de oportunidade. Por isso, muitos, como eu, 

tiveram que abandonar sua terra natal e migrar para outras regiões em busca de 

melhores condições de vida". Essas declarações passaram por um enquadramento 

interpretativo do jornalista e foram sintetizadas no título da matéria como “Lula critica 

internautas que atacaram nordestinos”. Tal sintetização transforma Lula em um 

aforizador, que assume o ethos do locutor que fala do alto, de um indivíduo em contato 

com uma Fonte transcendente. Trata-se, dessa forma, de um processo discursivo que 

fundamentalmente faz coincidir sujeito da enunciação e Sujeito no sentido jurídico e 

moral. Isto é, alguém se coloca como responsável, afirmando valores e princípios 

perante o mundo, dirigindo-se a uma comunidade que está além dos alocutários 

empíricos que são seus destinatários. Uma asserção que visa a um amplo auditório, 

aparentemente sem distinção de rosto e/ou corpo e com múltiplas matizes ideológicas, 

mas que, ao contrário, em um aparente oximoro, carrega em si uma orientação 

ideológica que responde a certos já-ditos em outro espaço-tempo e se sustenta, na 

articulação morfossintática, ao mobilizar elementos de uma memória já construída e 

circulantes interdiscursivamente, uma trilha de sentidos.  

Nesse sentido, então, no momento em que o site da BBC-Brasil elege como 

título da reportagem “Lula critica internautas que atacaram nordestinos”, o leitor é 

interpelado ideologicamente a atribuir a esse enunciado formulaico um sentido que 

extrapola o seu sentido primeiro. A interpretação assume a equação: “Dizendo X, o 

locutor implica Y”, onde Y se constitui num enunciado genérico de valor deôntico: “Os 

ataques dos internautas aos nordestinos na visão de Lula não passam de uma atitude 

passional, estereotipada dos primeiros em relação aos segundos”; “No entendimento de 

Lula, os internautas não deveriam agir passionalmente, atacando os nordestinos, visto 

que os primeiros desconhecem a real situação dos segundos”, “Lula, por ser um sujeito 
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afeito a debates, critica os internautas que tiveram uma atitude beligerante em relação 

aos nordestinos”; ou, ainda, "Lula remonta saberes que circulam circunscritos no corpo 

social os quais residem em elementos já-circulados acerca do preconceito contra os 

nordestinos, preconceitos dos quais ele já foi alvo também" – tal como podemos notar 

com a oração conclusiva "Por isso, muitos, como eu, tiveram (...) – e outros tantos 

enunciados que poderiam derivar. As possíveis interpretações produzidas pelos leitores 

da matéria da BBC-Brasil não são da mesma ordem e profundidade das que 

acompanham os textos literários, filosóficos, ou religiosos, por exemplo. No entanto, 

trata-se de uma verdadeira “atitude hermenêutica” que faz com os leitores mobilizem 

um conjunto de estratégias interpretativas. Ou seja, os leitores são mobilizados a 

interpretar o enunciado aforizado, procurando (re)construir o percurso interpretativo 

desenhado pela enunciação aforizante. Desse modo, no entendimento de Maingueneau 

(2010a, p. 15), 

[...] partindo do postulado de que a aforização resulta de uma 

operação de destacamento [ou de síntese da fala de um locutor 

com destaque para o rosto] que é pertinente, o leitor deve 

construir interpretações que permitam justificar esta pertinência. 

Pouco importa qual seja a interpretação que ele construa, o 

essencial é que ele postule um além do sentido imediato e aja de 

acordo. Fazendo isso, o destinatário é chamado a justificar, pela 

busca hermenêutica, a própria operação de destacamento: o fato 

de esse enunciado ["Lula critica internautas que atacaram os 

nordestinos"] ser apresentado em um regime aforizante leva o 

destinatário a legitimar a totalidade do quadro situacional. 

No fragmento em análise, é possível observar junto à enunciação aforizante a 

presença de uma fotografia de meio corpo de Lula próximo de uma cabina de votação. 

Sobre a relação entre fotografia e aforização, Maingueneau (2010a, p.16) nos diz o 

seguinte: 

A presença muito frequente de fotos do rosto [e/ou de meio 

corpo] dos locutores ao lado das aforizações pessoais aparece 

como a manifestação de algo constitutivo. O rosto tem duas 

propriedades notáveis: 1) é a única parte do corpo considerada 

capaz de identificar o indivíduo como distinto de qualquer outro; 

2) é, no imaginário profundo, a sede do pensamento e dos valores 

transcendentes. A foto autentica a aforização do locutor como 
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sendo sua fala, aquela que faz dele um Sujeito plenamente 

responsável. Ela acompanha naturalmente, portanto, a aforização. 

 A fotografia de Lula sorridente junto a uma cabina de votação, olhando 

provavelmente para os mesários da seção eleitoral em que votou no dia 5 de outubro de 

2014, autentica a aforização do locutor como sendo a sua fala, portadora de valores, 

aquela que vem verdadeiramente de sua boca. Assim, como a aforização, a foto do rosto 

é o produto de um destacamento que elimina estes ou aqueles elementos do contexto 

(vestimenta, local, momento etc.) que mostrariam a foto de uma pessoa toda. Tais 

destacamentos  – o da aforização, do rosto – se reforçam mutuamente: o rosto é o do 

sujeito que se mantêm estável por meio da variação, enquanto a aforização, pelo fato de 

exprimir esse sujeito, diz o que é válido para além desta ou daquela circunstância. Como 

dissemos, a foto de Lula não se reduz ao seu rosto; vê-se também metade de seu corpo e 

seus braços e mãos parecem estar em posição de bater palmas como forma de 

agradecimento por algo que supostamente mesários e outras pessoas presentes a seção 

disseram. Na matéria em questão, esse alargamento para além do rosto sofre uma 

restrição contextual, produzindo uma interação imediata com os destinatários. Tal 

restrição produz como um de seus efeitos, por um lado, uma relação do aforizador com 

um iterlocutor imediato e, por outro, reforça que este aforizador é o sujeito que está 

exprimindo intensamente o que seria o seu verdadeiro pensamento. De uma forma ou de 

outra, é preciso ressaltar que a foto é, por sua composição e utilização, parte do trabalho 

de aforização, isto é, a fotografia compõe e corrobora ipso facto a narrativa da 

aforização.  

Já o site da UOL, ao adulterar o título da matéria da BBC-Brasil, publicando  a 

reportagem como “Lula ataca internautas que criticaram nordestinos”, muda 

completamente o sentido da primeira reportagem. Se, de um lado, no primeiro caso, 

tínhamos um aforizador afeito a debates, que critica os internautas beligerantes, e com 

isso "prepara" o interlocutor do jornal a compreender o debate por meio da crítica, 

palavra esta que, lexicalmente, primeiro se liga a conteúdos significativos de 

argumentação, avaliação, debates analíticos de fatos etc., no segundo caso, de outro 

lado, temos um aforizador beligerante que ataca esses internautas afeitos a debates, em 

que atacar capta um interlocutor que se prepara para aderir a um discurso agressivo, 

gritado, violento e sem ponderação e argumentações propositivas. Com efeito, o ato de 

atacar, que no primeiro caso era atribuído aos internautas, passa a ser atribuído ao 
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aforizador Lula. Desse modo, o leitor é interpelado a atribuir a esse enunciado 

formulaico um sentido que extrapola o seu sentido primeiro. A interpretação assume a 

equação: “Dizendo X, o locutor implica Y”, onde Y se constitui num enunciado 

genérico de valor deôntico: “Lula numa atitude passional, pouco afeito a debates, atacou 

os internautas que criticaram os nordestinos”; “Lula parte o ataque, pois não consegue 

conviver com as críticas que são feitas aos nordestinos”; “Lula com sua atitude 

beligerante em relação aos internautas que, afeitos ao debate, criticaram os nordestinos, 

mostra despreparo intelectual”, ou, além disso, "Lula, pela tática do ataque, comum aos 

militantes petistas, quer desconstruir a imagem seus adversários atacando-os, etc. 

Ademais, o site do UOL, muda também a fotografia que acompanha a aforização. Se no 

site da BBC-Brasil, junto ao enunciado “Lula critica internautas que atacaram 

nordestinos”, havia a fotografia de meio corpo, com destaque para o rosto de Lula junto 

a uma cabina de votação, no site do UOL, há uma fotografia totalmente diferente 

acompanhando a aforização “Lula ataca internautas que criticaram os nordestinos”. 

Neste site, Lula aparece em fotografia de meio corpo com microfone na mão direita, 

supostamente, falando a trabalhadores de uma empresa. Tanto o enunciado quanto a 

fotografia publicada no UOL não condizem com o enunciado e a fotografia publicada 

no site da BBC-Brasil. Essas adulterações engendradas pelo site da UOL criam uma 

cena enunciativa totalmente distinta daquela materializada no site da BBC-Brasil. 

A matéria veiculada no blog Contexto Livre, diferentemente das anteriormente 

analisadas, se apresenta como uma denúncia da adulteração feita pelo site do UOL na 

matéria da BBC-Brasil. O blog por meio de círculos em vermelho e de flechas em cor 

preta, numa prática, que poderia ser teorizada como uma espécie de heterogeneidade 

detalhadamente mostrada, em que um locutor evidencia exatamente em que lugar outro 

locutor efetuou alterações no discurso de outrem, localiza didaticamente na 

materialidade linguística como o UOL adultera o enunciado da BBC-Brasil. Esse 

trabalho, que à luz de Maingueneau, pode ser compreendido como uma espécie de 

sobreasseveração forte, na qual o locutor destaca exatamente as partes em que o texto da 

UOL adulterou o da BBC-Brasil, serve de argumento para a retomada interdiscursiva do 

discurso no qual a grande mídia, muito longe de sua propalada isenção na veiculação de 

notícias, está a serviço de interesses espúrios. Se nas matérias anteriores a aforização 

gira em torno das pequenas frases “Lula critica internautas que atacaram os nordestinos” 

e “Lula ataca internautas que criticaram nordestinos”, nesta reportagem, publicada pelo 
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blog Contexto Livre, constrói-se outra aforização: “Matéria da BBC e a tradução do 

UOL: a diferença entre a imprensa internacional e a velha mídia brasileira”. Os 

enunciados da BBC-Brasil e o adulterado da UOL servem como evidências para a 

sustentação do conteúdo veiculado na aforização do blog Contexto Livre. São esses 

enunciados em sua versão primeira e em sua retomada adulterada que dão sustentação à 

afirmação de que a mídia tradicional está a serviço de interesses espúrios. O blog em 

questão não faz menção ao fato de que para além da adulteração do enunciado, o site da 

UOL adulterou também a fotografia que estava presente na reportagem primeira da 

BBC-Brasil. É preciso considerar, no entanto, que a discussão empreendida por 

Maingueneau acerca da sobreasseveração (quer seja forte ou fraca) não prevê situações 

como a anteriormente descrita. 

A quarta matéria, por sua vez, acompanhada de uma fotografia de Lula, diferente 

da publicada no site da BBC-Brasil, falando em um contexto totalmente distinto do que 

a matéria induz a interpretar, retoma integralmente, a pequena frase veiculada na 

matéria da BBC-Brasil: “Lula critica internautas que atacaram os nordestinos”. Essa 

retomada, no entanto, não faz nenhuma menção ao fato de que a UOL adulterou em 

matéria anterior a reportagem da BBC-Brasil. Constata-se nesse caso um completo 

silenciamento da atitude da UOL frente à reportagem da BBC-Brasil. Esse 

silenciamento é levado ao paroxismo nas duas matérias, com a repetição das marcas da 

autoria, da data e do horário. Em ambas as reportagens (a adulterada e a que reproduz a 

da BBC-Brasil), a referência ao horário, à autoria e à data da publicação são exatamente 

idênticas. A repetição de tais marcas busca apagar sorrateiramente o fato de o UOL ter 

adulterado completamente a notícia da BBC-Brasil. 

3. Considerações semifinais 

A genealogia da adulteração e apagamento da pequena frase polêmica: “Lula 

critica internautas que atacaram nordestinos”, que circulou na mídia brasileira, durante o 

segundo turno das eleições presidenciais brasileiras de 2014, rapidamente descrita neste 

ensaio, à luz de Krieg-Planque e de Dominique Maingueneau, deixa claro, por um lado, 

que a mídia, muito longe de sua propalada isenção na veiculação de informações, tem 

papel decisivo no direcionamento da tomada de posições políticas e, por outro, que a 

retomada, a transformação e a circulação das aforizações deve ser pensada também com 

base no posicionamento institucional dos veículos que dão a circular tais enunciados. 

São esses posicionamentos institucionais que vão determinar a maneira mesmo como 



 

 

 2118 

uma pequena frase irá circular: se idêntica, transformada, adulterada, apagada ou se 

adulterada e apagada será objeto de polêmica em outras arenas discursivas. Esse aspecto 

demonstra, por um lado, a pertinência da comunicação política para os estudos 

discursivos, uma vez que esse tipo de comunicação se configura numa língua política, 

isto é, um objeto de acirrado embate entre diferentes grupos sociais e, por outro, a 

necessidade de um investimento teórico-analítico ainda maior tanto nas postulações 

teóricas de Krieg-Planque (2006; 2009 e 2011) acerca da comunicação política, quanto 

na teoria das frases sem texto, postulada por Dominique Maingueneau (2010; 2011; 

2012 e 2014).  
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RESUMO: A presente pesquisa objetiva desenvolver um estudo comparativo sobre a 

apropriação do Português como segunda língua (L2), focalizando o processo de 

interlínguas (IL) desenvolvido por alunos surdos portugueses que utilizam usualmente a 

Língua Gestual Portuguesa, comparando-o aos dados de uma pesquisa com surdos 

brasileiros usuários da Língua de Sinais Brasileira, no contexto de apropriação da 

escrita do Português, considerando-se a importância das línguas de sinais como primeira 

língua para o desenvolvimento linguístico dessa população. Identificam-se as 

interlínguas a partir da recolha de produções escritas desses aprendizes e analisam-se 

desvios, com base na gramática em uso do Português. Verificam-se os fatores que os 

determinam, destacando-se a interferência da L1. Sabe-se também que se apresenta um 

panorama mais amplo de possibilidades, além de considerar apenas a L1 como ponto de 

partida. Apontam-se outras probabilidades dentro do arcabouço teórico que abrange o 

processo de aquisição da linguagem nas línguas orais e de sinais, além da apropriação 

de segunda língua, na modalidade escrita, e interlíngua. Assim, ao realizar esta 

comparação há algumas questões que se pretende refletir. As dificuldades detectadas 

nas interlínguas em LGP serão semelhantes às encontradas na escrita de aprendizes 

surdos usuários de LIBRAS? Avalia-se que ao estudar este processo podem ser 

identificadas condições que contribuem para facilitá-lo.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Aprendizes surdos. Aquisição de português como L2. Línguas 

de sinais. Interlíngua. 

 

  

1.INTRODUÇÃO 

 

Focalizamos a apropriação do Português como segunda língua (L2), objetivando 

discutir, neste artigo, a noção de interlíngua e analisar alguns fenômenos linguísticos 

presentes na escrita de aprendizes surdos, considerados desvios do ponto de vista da 

língua portuguesa padrão, a fim de compreender como crianças surdas desenvolvem 

este processo. Verificamos que parte dessas dificuldades são atribuídas à natureza, 

modalidade e estrutura gramatical distintas em ambas as línguas, considerando-se que a 

comunidade surda apresenta a língua de sinais, de natureza espaço-visual, reconhecida 

legalmente e inclusa no currículo dos alunos que optem pelo ensino bilíngue em escolas 

de referência no Brasil, referendadas pela Lei Fed.10.436/2002 e pelo Decreto-Lei 

5.626/2005, e em Portugal pelo Decreto-Lei 03/2008; e a Língua Portuguesa, de 

natureza oral-auditiva. Propomos analisar aspectos da interlíngua (IL) de alunos surdos 

portugueses severos/profundos, usuários da Língua Gestual Portuguesa, que estão 
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aprendendo o Português Europeu, na modalidade escrita, comparando-os aos dados de 

uma pesquisa com usuários da Língua Brasileira de Sinais, em processo de apropriação 

da escrita do Português do Brasil. Consideramos as línguas de sinais como língua 

primeira e garantia da identidade cultural das comunidades surdas. Pretendemos, assim, 

contribuir à compreensão de como crianças surdas estão construindo suas produções 

escritas e com a identificação da interlíngua no processo de aprendizagem de segunda 

língua. 

 Propomos um estudo do tipo qualitativo-interpretativista para identificar a 

interlíngua e analisar alguns fenômenos linguísticos observados, adotando procedimento 

comparativo e a técnica da análise de documentos provenientes da recolha de dados, ou 

seja, a produção escrita de alunos surdos. 

O corpora utilizado neste trabalho é constituído por um corpus com dados de 

alunos surdos brasileiros, usuários de LSB; o outro, com dados de alunos surdos 

portugueses, usuários de LGP. Os informantes foram selecionados encaixam-se no  

seguinte perfil: surdez severa ou profunda;  alunos do Ciclo de Educação Básica; 

usuários competentes nas respectivas língua de sinais; filhos de pais ouvintes.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentro do arcabouço teórico que abrange o processo de aquisição da linguagem, 

Madeira (2008) ressalta que “uma das questões de maior relevo na Aquisição de 

Segunda Língua refere-se à natureza dos processos  responsáveis pela construção do 

conhecimento linguístico” (2008:189). Algumas teorias apontam como um processo de 

aprendizagem explícita e consciente das regras gramaticais, outras afirmam como um 

processo de aquisição, no qual o aprendiz constrói um sistema de conhecimentos 

gramaticais implícitos, a partir da linguagem a que tem acesso.  A autora citada, 

admitindo que os dois processos possam desempenhar um papel no desenvolvimento 

linguístico, examina os modos como essas questões foram abordadas em diferentes 

paradigmas teóricos de Aquisição de Segunda Língua. Ressalta que  há diferentes 

perspectivas quanto ao que constitui o estágio inicial em aquisição de L2 e diferentes 

posições quanto à natureza do desenvolvimento subsequente, desencadeados pela 

exposição ao input da L2, à medida que os aprendizes percebem que as propriedades do 

input não correspondem às propriedades da sua gramática de interlíngua. 

Muitos pesquisadores e professores têm procurado entender as propriedades da 

produção linguística dos alunos surdos na tentativa de descobrir como a L2 é aprendida 

para oportunizar metodologias de ensino de língua segunda adequadas e aprendizagem 

mais eficiente. Os métodos de ensino tradicionais em L2 enfatizavam a eliminação de 

erros, no entanto, mais recentemente, sob orientação de linguistas e psicolinguistas, os 

professores têm tratado dos erros a partir de uma perspectiva diferente. Passaram a 

considerar os desvios como características do sistema de uma interlíngua (IL), isto é, 

parte da gramática transitória do aprendiz, a partir das suas hipóteses e do contexto de 

aprendizagem. Portanto, pode-se conceituar interlíngua como a língua de transição do 
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aluno entre a língua nativa (LN) e a língua alvo (LAL) em determinada altura de 

aprendizagem. 

Gargallo (1999), ao analisar o processo de ensino-aprendizagem de uma segunda 

língua, afirma que é um processo, constituído por etapas que se sucedem no tempo, cujo 

ponto de partida é a língua materna (L1) e o ponto de chegada é a língua meta (L2). 

Cada uma dessas etapas ou estágios de aprendizagem constituem o que se denomina 

interlíngua (IL), termo criado por Selinker (1972) para se referir ao sistema linguístico 

empregado por um falante não nativo. É um sistema que apresenta traços da língua 

materna, traços da língua meta e outros propriamente idiossincráticos, cuja 

complexidade é progressiva em um processo criativo que atravessa sucessivas etapas 

marcadas por novos elementos que o aprendiz interioriza. 

Selinker (1994) sugere que cinco principais processos operam na interlíngua: (1) 

transferência de linguagem, ligada à interferência de L1; (2) hipergeneralização das 

regras da língua alvo; (3) transferência de treinamento; (4) estratégias de aprendizagem 

de L2; e (5) estratégias de comunicação em L2. A interferência da primeira língua (L1) 

é vista como um dos processos responsáveis por interlíngua. Os cinco processos juntos 

constituem as formas pelas quais o aprendiz tenta internalizar o sistema de L2. Ellis 

(1997) conclui que o trabalho de Selinker, em 1972, foi produtivo, pois proporcionou a 

estrutura teórica para interpretar aquisição de segunda língua -AL2 como um processo 

mentalístico e para a investigação empírica da linguagem do aprendiz de línguas.  

Ellis (1997), ao discorrer sobre a interlíngua e o desenvolvimento da língua 

alvo, apresenta como principal objetivo examinar a hipótese de que aprendizes de 

segunda língua adquirem um conhecimento de uma L2, como o resultado de uma 

predisposição para processar os dados linguísticos de um modo altamente específico. 

De acordo com esse autor, o conceito de interlíngua envolve as seguintes premissas 

sobre a aquisição de segunda língua: 

1)A construção de um sistema de regras linguísticas abstratas que constituem a base da 

compreensão e da produção da L2. 

2)A capacidade de a gramática do aprendiz receber influência tanto externa (através de 

input) quanto interna (pela atuação de fenômenos como a omissão, a 

hipergeneralização e a transferência). 

3)A transitoriedade da gramática dos aprendizes, que se vai alterando através da adição 

de regras, supressão de regras ou da reestruturação de todo sistema gramatical pelos 

aprendizes. 

4)A variabilidade dos sistemas de interlínguas construídos pelos aprendizes. 

5)A aplicação de várias estratégias de aprendizagem para desenvolver a interlíngua. Os 

erros que os aprendizes produzem refletem as diferentes estratégias de aprendizagem 

que utilizam. 

6)A probabilidade de a gramática do aprendiz estagnar, algo que não sucede na 

aquisição da L1.(ELLIS, 1997). 

  Entretanto, apesar de os fatores internos do aprendiz serem determinantes 

poderosos de AL2, sugere-se que eles não são responsáveis pelo processo como um 

todo, o que tem sido sustentado por outros estudos.  
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Com essas considerações teóricas, passamos à análise de produções escritas dos 

aprendizes surdos brasileiros e portugueses na modalidade escrita da Língua 

Portuguesa, a fim de identificar características da interlíngua dos participantes no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem da língua alvo.  

 

3. ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Vamos demonstrar que no contato entre a língua gestual e a língua oral dos 

aprendizes, de diferentes modalidades – espacial-visual e oral-auditiva – ocorrem 

fenômenos típicos das situações de interlínguas, os quais passamos a analisar e 

descrever os resultados. Ressaltamos que os desvios são entendidos como hipóteses dos 

aprendizes de uma segunda língua, que poderão avançar ou estagnar (fossilizar), 

conforme a influência de fatores internos ou externos (contexto de interação linguística, 

professor, metodologia, intervenções de ensino adequadas...).Tomamos como base as 

estratégias apontadas por Selinker (1994) e pressupostos de Ellis (1997). 

Interlíngua nas narrativas de alunos surdos brasileiros: 

Chapeuzinho Vermelho (inf.11) 

Chapezinho é vovó fez leite bolo doce.          

cesta vai chapeuzinho vê que árvore.             

muita bonita a flor colorido pegar.              

flor deu depois vovó árvore escuro.                 

lobo mal foi lobo oi Chapeuzinho.               

oi tudo bem lobo porque cesta                    

eu tenho Chapeuzinho falou leite.            

doce bolo e lobo lá de vovó casa.                    

tudo obrigado fingiu lobo foi.                      

rápido ganhou casa vovó bateu.                

porta abriu lobo quieto susto vovó.            

gritou lobo comeu vovó barriga                  

lobo vovó fingiu cega chapeuzinho.        

porta bateu abriu chapeuzinho.                        

mesa a cesta lobo atichim fingiu.                

Chapeuzinho não abraçoeu doença.           

mentroso ela falou óculos maior                  

lobo boca mentroso bulsa lobo. 

comeu chapeuzinho duas barriga.               

dormido lobo cama homem.                         

pegou policia porta abriu queito.                  

cadê vovó eu viu vovó lobo.                         

pegou tesoura queito abriu ganhou.             

vovó e chapeuzinho abaçoe depois.            

amigo tudo. Chá, leite, bolo, pão.                 

vovó pois vai chapeuzinho for                       
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passa não tem lobo acabou                          

ganhou fim                                                    

 

Quanto à textualidade, apresenta truncamento no sentido dos enunciados e 

ordem sintática não definida; ressaltamos desvios sintáticos, divergindo da ordem básica 

da frase SVO do português; predomínio de outras ordens na frase (OSV, VS, SOV): 

cesta vai chapeuzinho; muita bonita a flor colorido pegar;  flor deu depois vovó; porta 

bateu ; abriu chapeuzinho. lobo atichim fingiu; emprega muitos elementos gramaticais 

do português (artigo definido, pronome pessoal, preposição, conjunção); pontua 

aleatoriamente; escrita num fluxo contínuo que dificulta a compreensão do texto; parece 

haver uma mescla entre a gramática da L1 da L2; predomínio de uma estrutura sintática 

em outra ordem, provável interferência da língua de sinais (gestual); aparecem 

construções de tópico-comentário -TC, ex: flor deu depois vovó; emprega apenas artigos 

definidos em a flor e a cesta;  emprega aleatoriamente a preposição de, as conjunções 

que, pois, porque, e  e o verbo ser(é)  como vemos em: doce bolo e lobo lá de vovó 

casa; Chapezinho é vovó fez leite bolo doce cesta vai chapeuzinho; vê que árvore; tudo 

bem lobo porque cesta eu tenho;vovó pois vai chapeuzinho; apresenta alguns erros 

ortográficos abraçoeu, mentroso, queito, Chapezinho, bulsa(?), abaçoe.  

 

Chapeuzinho Vermelho (inf. 12) 

1-A menina foi pra casa da mamãe   

Depois a mamãe falou para Ele. Ele precisa  

cuida no mato. A menina falou esta bom.    

Depois 

2- A Chapeuzinho Vermelho foi passear e   

pula pula e feliz. A Chapeuzinho vermelho   

viu a primavera muito bonito. A menina   

pegou 10 flors.                                           

             Depois 

3- A menina foi pula pula encontrou   

o lobo. A menina falou Porque você           

encontrou . Porque o lobo foi passiar          

no mato. O lobo falou que tem na cesta. A  

menina falou tem bolo 10 flores o lobo        

falou esta bom. O lobo falou a menina vai    

casa da vovó.    

Depois 

O lobo e Chapeuzinho vermelho bater a    

 porta, ele entra na casa da vovó.                  

Depois ele, comeu a vovó ficou o gordo.     

A Chapeuzinho vermelho bater a porta        

O lobo sou [usou] roupa da vovó Depois      

a vovó comeu a menina. O lobo ficou o        
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gordo Depois O homem viu o que                 

tem na casa.                                                    

               Depois 

O homem entra casa da vovó                         

O homem falou:                                             

cade Chapeuzinho vermelho vovó                 

O homem viu o lobo comeu.                          

O homem cortou a faca na barriga                 

do lobo já puxou a Chapeuzinho                   

vermelho vovó.                                                      

Depois. O homem pegou a pedra e                

colocar na barriga Depois. O lobo                 

acordou e o dia. E pessado na                        

barriga doi doi muito e fugiu.                        

a vovó abrancar [abraçar] Chapeuzinho e      

homem a Chapeuzinho vermelho                    

falou eu emborar para a casa.                         

 

Apresenta estrutura completa da narrativa, clareza e progressão textual; 

predomínio de frases na ordem direta SVO, como exemplo: a menina foi pra casa da 

mamãe; a Chapeuzinho Vermelho foi passear; o lobo e Chapeuzinho vermelho bater a   

porta, ele entra na casa da vovó; o homem pegou a pedra e colocar na barriga; 

organiza este texto como um script teatral, em cenas, na sequência temporal dos 

episódios da história; para identificar os fatos da narrativa numera  inicialmente os 

tópicos de 1 a 3, a seguir faz uso do marcador conversacional depois para indicar as 

sequências temporais; a estruturação demonstra espontaneidade e criatividade; 

estabelece o processo coesivo a coesão textual, empregando a referência pessoal, 

temporal e espacial, refletindo-se na coerência textual; narrativa utilizando o diálogo 

indireto, passando a empregar o diálogo direto no último episódio, introduzido pelo 

verbo dicendi falar e dois pontos. Depois retoma o diálogo direto; prevalece no texto a 

ordem canônica dos constituintes SVO; apresenta muitas características da escrita do 

Português: apresenta muitas características da escrita do Português: emprega 

adequadamente o verbo de ligação ficar em O lobo o ficou gordo; flexão verbal na 3
ª
 

pessoa do singular do presente e do pretérito perfeito do indicativo dos verbos precisa, 

está, pula, tem vai, entra, dói, falou, viu, pegou, encontrou, comeu, ficou, cortou, puxou, 

acordou; emprega os artigos definidos; emprega adequadamente as conjunções porque, 

e, que; emprega as preposições para, com marcas da oralidade (pra) e as contrações da, 

na; é interessante notar o aparecimento do termo emborar, que sugere a criação de um 

neologismo verbal,pelo acréscimo de uma desinência verbal –ar à palavra embora, 

revelando uma estratégia de hipergeneralização pelo aprendiz. 

  

Interlíngua nas narrativas de alunos surdos portugueses: 

Narrativa à vista de uma banda (Inf. C) 



 

 

 2126 

Os meninos estão Surdos, andavam a conversar de Língua Gestual Portuguesa. Ali 

vemha no autocarro. que corre entre porta. os pessoas são sentávamos que os surdos 

pararam  comuniar de aparecer arranque, gentes estão baralhas a cair o Surdo disse-ze 

que o homem é um bruto. 

 

No aspecto textual não apresenta estrutura completa da narrativa; não 

desenvolve totalmente e não conclui a narrativa; apresenta dificuldade no 

estabelecimento da coesão textual, pela omissão de alguns elementos de ligação ou uso 

inadequado de conectores, prejudicando o sentido do texto, com se vê em que os surdos 

pararam de comunicar de aparecer arranque (os surdos pararam de comunicar porque 

houve um arranque repentino do autocarro ); quanto à morfossintaxe, observamos a 

omissão e inadequação no uso de elementos funcionais (artigos, preposições, 

conjunções), como se observa em a conversar de LGP (a conversar em LGP); ali vemha 

no autocarro (ali vem o autocarro); que os surdos pararam comunicar (os surdos 

pararam de se comunicar); que corre entre porta (correram e entraram na porta); de 

aparecer arranque (houve um arranque);  os pessoas são sentávamos (as pessoas estão 

sentadas); observamos também  trocas de verbos de cópula, como: ser > estar, em Os 

meninos estão surdos ; estar > andar, em andavam a conversar; estar > ser, em as 

pessoas são sentávamos; desvios  na flexão ou ortografia dos verbos: ali vemha o 

autocarro ; entre > entra; sentávamos > estão sentadas; comuniar > comunicar; uso 

inadequado e aleatório de pontuação. 

 

Narrativa à vista de uma banda (Inf. D) 

Os muídos são Surdos! 

Quando acabaram as aulas. 

Eles estão paragem, estão espera ao vem autocarro. O autocarro já chegou no 

paragem.As gentes entrem no autocarro. 

Os muídos estão a conversar, piada e rir. 

De repente o autocarro foi Pará, os todos das gentes cair no chão. A vez outra foi Pará. 

O Daneil disse ao Léo: 

_ Que fogo! Parece que ele não sabe nada mexer o volante. Acho que autocarro do 

rapaz precisa aprender o condução. Disse o Léo: 

_ Haha! Concordo contigo… Ah. Tenho uma ideia. Tenho um os suspensórios, 

aproveitamos fazer apertem os suspensórios Porque ninguém cair nada no chão… Disse 

o daneil : 

_Boa ideia! 

O Léo respondou ao daneil : 

_ Estou gozar com as pessoas porque ainda estão cair. Disse o daneil: 

 _ Eu também estou gozar. 

 Fim. 

Quanto à textualidade, apresenta um truncamento no enunciado inicial do texto 

Quando acabaram as aula...; a seguir, a narrativa apresenta-se bem estruturada e 

constrói enunciados com sentido; quanto à sintaxe, apresenta inversão na ordem de 
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expressões: A vez outra foi Pará > outra vez...; acho que autocarro do rapaz precisa 

aprender o condução > acho que o rapaz do autocarro...; vontade a conversar há muito 

durante de tempo >...durante muito tempo; omissão de conectores (preposição e 

conjunção): Eles estão paragem, estão espera > Eles estão na paragem, estão a esperar; 

precisa aprender o condução > precisa aprender a conduzir’; falta de concordância do 

determinante com o nome, embora apresente mas uso consistente na maioria dos casos: 

no paragem > na paragem, os todos das gentes…; quanto à morfossintaxe, inadequação 

ou omissão de flexão verbal: espera ao vem autocarro > espera que venha/a vinda; 

gentes cair no chão > pessoas caíram; De repente o autocarro foi Pará > parou; quanto 

aos desvios ortográficos, de origem visual, não fonética: muídos  > miúdos Daneil > 

Daniel (erros visuais ), leo > Léo. 

Comparando-se os resultados das análises das interlínguas empregadas pelos 

informantes surdos brasileiros e portugueses, constatamos desvios semelhantes na 

gramática desses aprendizes da Língua Portuguesa. A partir das estratégias apontadas 

por Selinker (1997), agrupamos alguns desvios encontrados nas interlínguas e 

procuramos identificar a origem do processo, a saber (1) transferência de linguagem, 

ligada à interferência de L1; (2) hipergeneralização das regras da língua alvo; (3) 

transferência de treinamento; (4) estratégias de aprendizagem de L2; e (5) estratégias de 

comunicação em L2.  

Ressaltamos que dentre as estratégias citadas, destaca-se a de transferência da 

linguagem, ligada às interferências da língua gestual na escrita dos surdos aprendizes de 

Português. Por essa razão passamos a discorrer a sobre alguns aspectos da gramática das 

línguas gestuais que se refletem na escrita do português como língua segunda. 

As línguas gestuais por serem essencialmente visuais, organizam-se com sintaxe 

espacial, apresentando possibilidades de estabelecimento de relações gramaticais no 

espaço de diferentes formas. Os sinais manuais são frequentemente acompanhados por 

expressões faciais e corporais que podem ser consideradas gramaticais. Tais expressões 

são chamadas de marcações não-manuais que caracterizam-se pelo uso de expressão 

facial (direção do olhar, efeitos no olhar,  sobrancelha, boca bochecha...), expressão 

corporal e o uso de lócus e do movimento direcional, compreendendo a localização, 

direção e amplitude do movimento para estabelecer flexão, concordância ou processo 

referencial discursivo. Nas línguas gestuais os sinalizadores estabelecem os referentes 

(nomes, pronomes, dêixis) associados à localização no espaço de sinalização (espaço 

definido na frente do corpo do sinalizador). Conforme esclarecem  Quadros e Karnopp 

(2004), esse local pode ser referido através de vários mecanismos espaciais, como: fazer 

o sinal em um lugar particular; direcionar a cabeça e os olhos em uma direção 

simultaneamente com o sinal (gesto) ou com a apontação; usar a apontação antes do  

sinal; usar um pronome numa localização particular; usar um classificador (que 

representa aquele referente) em uma localização particular; usar um verbo direcional 

(com concordância) incorporando previamente os referentes introduzidos no espaço. 

Ferreira-Brito (1994:41) já havia ressaltado a importância dos componentes não-

manuais, ao lado dos parâmetros primários e secundários. Não há marcação de gênero 

nos nomes, nem marcação pelo uso de artigos masculinos e femininos, sendo atribuído 
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ao contexto definir o gênero; às vezes apresentam o gesto de feminino acompanhando 

os nomes quando o contexto não esclarece; os erros ortográficos dos surdos são de 

natureza visual, e não fonológica, apreendendo a palavra como um todo; as marcas de 

pluralidade em línguas gestuais muitas vezes são realizadas pela repetição do mesmo 

termo. Segundo estudiosos da LGP (Amaral, Coutinho e Martins, 1994) e da LSB 

(Ferreira-Brito, 1995; Quadros e karnopp, 2004), essas línguas gestuais não apresentam 

o uso de verbos de ligação; apresentam flexibilidade na ordem da frase, além da ordem 

SVO; apresentam flexibilidade na ordem das frases, muitas vezes ordens divergentes da 

SVO, apresentando outras ordenações como OSV e topicalizações; Amaral, Coutinho e 

Martins (1994:124) mencionam que assim como nas línguas orais, o fenômeno de 

topicalização ocorre na LGP e que o mesmo ocorre deslocando um elemento que se 

destaca para o início da frase e acrescenta-se um elemento prosódico específico.  

Acrescentam que “na língua gestual a ordem é arbitrária” e que em determinadas 

construções sintáticas “a ordem que parece mais frequente é O-S-V”. Quadros e 

Karnopp (2004:142-152) ressaltam que na Língua de Sinais Brasileira “as ordens OSV 

e SOV ocorrem somente quando há alguma coisa a mais na sentença, como a 

concordância e as marcas não-manuais”, e que portanto, há alguma coisa associada a 

estas marcas que permite a movimentação dos constituintes; também através da 

topicalização muda-se a ordem da frase, associada a uma marcação não-manual.  

 

(1) transferência de linguagem, ligada à interferência de L1 

Notam-se as seguintes interferências na escrita do português de marcas da 

estrutura linguística da  L1 (LGP e LSB): 

omissão ou troca de verbos de cópula: ser > estar; estar > andar; estar > ser;  

outras  ordens na frase diferentes de SVO e outras ordens em expressões (OSV, VS, 

SOV): cesta vai chapeuzinho;  muita bonita a flor colorido pegar;  flor deu depois 

vovó; porta bateu ; abriu chapeuzinho. lobo atichim fingiu; 

construções  de tópico-comentário: flor deu depois vovó; 

A vez outra foi Pará> outra vez...; acho que autocarro do rapaz precisa aprender o 

condução > acho que o rapaz do autocarro...; vontade a conversar há muito durante de 

tempo > ...durante muito tempo;    

Verificamos nos dados dos textos analisados:                   

omissão de elementos conectores  ou uso inadequado (preposições, conjunções); 

inadequação de concordância do determinante e o nome; 

repetição de termos para indicar pluralidade; 

omissão de artigos  para identificação do gênero. 

 

(2) Hipergeneralização das regras da língua-alvo:  

(Inf. D): As gentes entr-em… (generalização da desinência verbal da 3ª. pessoa do plural 

do pres.do indicativo do verbo vir (v –em); 

           O Léo respond-ou  (generalização da desinência verbal da 3ª. pessoa do sing. do 

pret. perf. do indicativo de verbo da 1ª.conj. –ou, em vez de respond-eu); 
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(Inf. C):  ...que corr-e entr-e porta.  ( generalização da desinência verbal da 3ª.pessoa do 

sing.do pres. do indic. –e, do verbo corr-er); 

(Inf. 12): eu emborar para a casa (generalização da desinência verbal de infinitivo da 1ª. 

conj. -ar). 

 

(3) Transferência de treinamento (por exemplo, uma regra entra no sistema do 

aprendiz como o resultado da instrução) 

(Inf. 11, inf. C) Pontuação aleatória em todo final de linha, por orientação da 

professora de que toda frase deveria terminar com ponto. A regra foi assimilada pelo 

aprendiz como o resultado da instrução. 

 

(4) Estratégias de aprendizagem de L2: 

(Surdos usam estratégias visuais na sua aprendizagem) 

(inf.D e inf.11) Erros ortográficos visuais e não fonéticos: muídos > miúdos; Daneil > 

Daniel; vemha > vem; queito > quieto; 

 

(5) Estratégias de comunicação em L2:  

emprego do diálogo direto; 

emprego do diálogo indireto; 

expressões com intenção fática, isto é testar se mantém o canal de comunicação (p.ex.: 

entendeu inf.11); (inf. 11,12 e C) sobreposição do diálogo direto e indireto. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados das análises das interlínguas desses informantes surdos, brasileiros 

e portugueses, demonstraram que se encontram em diferentes estágios de apropriação da 

escrita da Língua Portuguesa (L2). observamos marcas no processo de apropriação da 

língua segunda desses informantes que denunciam a influência da língua gestual 

utilizada pelos surdos, refletidas nas estratégias de transferência da primeira língua. 

Interferências estas manifestadas no nível morfológico, sintático e textual, além de 

outras estratégias empregadas nesse processo, como hipergeneralização ou  

simplificação, transferência de ensino e outras citadas na literatura. 

Na amostra pesquisada neste contexto, a partir dos critérios estabelecidos, 

constatamos diferentes estágios de apropriação da escrita do português, como apresenta 

o quadro abaixo: 

Diferentes estágios de apropriação da escrita da Língua Portuguesa          

INTERLÍNGUAS                                                                                                 

- Interlíngua 1 (IL1): Predominância de estratégias de transferência da   L1(Língua de 

Sinais). 

- Interlíngua 2 (IL2): Mescla da L1 e L2. Tentativa de apropriação da língua alvo (L2), 

sem gramática definida. 
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- Interlíngua 3 (IL3): Predominância do emprego da  gramática da L2 (Língua 

Portuguesa), em todos os níveis, principalmente no sintático (ordem SVO e estruturas 

complexas).             

Fonte: adaptado de BROCHADO, 2006 

Pudemos observar que nos textos analisados apresentam-se diferenças no 

desempenho da escrita da língua portuguesa entre os diversos informantes, revelando 

diferentes estágios dessa apropriação, apesar de estarem sujeitos aos mesmos fatores 

externos contextuais e às mesmas condições de produção, controladas na amostra 

brasileira e portuguesa. 

Constatamos que o que compromete mais a qualidade do texto é o uso 

indiscriminado de elementos do Português, sejam palavras de conteúdo ou palavras 

funcionais, sem uma sintaxe definida (ver narrativas de Inf.bras.11 e inf. port.C). 

As diferenças maiores se dão quanto aos traços sintáticos, o que mais uma vez 

confirma o peso desses traços na produção textual dos sujeitos investigados. A simples 

aquisição do léxico da língua alvo não garante a produção escrita, se não for articulada 

dentro de uma estrutura sintática consistente.  

Assim, sugerimos que as ações pedagógicas enfatizem as interações em sala de 

aula, na tentativa de aproximar esse ambiente de aprendizagem às situações naturais, 

tendo como requisito fundamental o domínio da língua gestual entre profissionais e 

alunos. Apontamos a necessidade de novos estudos, a fim de ampliar a investigação 

sobre este processo evolutivo de apropriação da escrita. 
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UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA DA LINGUAGEM DO AUTISTA 

 

Suenia Roberta Vasconcelos da Silva 

Isabela Barbosa do Rêgo Barros 

 

RESUMO: O autismo é reconhecido como um transtorno do desenvolvimento que faz 

parte do grupo dos Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), de acordo com o DSM 

V, compêndio médico publicado em 2013 pela Associação Americana de Psiquiatria, 

usado como referência para pesquisas, diagnóstico e classificação dos transtornos 

mentais. As primeiras descrições sobre o autismo datam de 1943, com a publicação do 

artigo Autistic Disturbances of Affective Contact, do psiquiatra infantil Leo Kanner, que 

identificou como sintomas principais alterações na linguagem e dificuldade na interação 

social. (KANNER, 1943; 1966) Entre as dificuldades observadas na linguagem há o 

mutismo, as vocalizações, o neologismo e a ecolalia. Essas últimas são definidas como 

uma repetição de palavras ou frases ouvidas anteriormente no discurso de outras pessoas 

(RUIZ TORRES, 1987; REY, 2003) e podem ocorrer de forma imediata, tardia ou com 

alguma pequena alteração (FERNANDES, 1996; NICOLOSI et al, 1996). Esse fator de 

repetição da ecolalia associado ao mutismo, vocalizações e neologismo possibilitou que 

desde sua origem o autista fosse percebido como desprovido de linguagem, em virtude 

da dificuldade de comunicação. Neste trabalho pretendemos discutir o sentido 

encontrado na linguagem de duas crianças autistas participantes do Grupo de 

Convivência e Acolhimento Autismos, da Universidade Católica de Pernambuco, 

decorrente do ato enunciativo. Esclarecemos que a análise enunciativa pode ou não se 

restringir apenas a um nível linguístico (lexical, sintático, morfológico, fonológico), 

pois quando o locutor enuncia o faz com toda língua. (FLORES apud FERRAREZI Jr & 

BASSO, 2013) Logo, apresentaremos os níveis linguísticos em inter-relação nos 

fragmentos da linguagem selecionados do banco de dados do laboratório de linguagem 

do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem daquela mesma universidade 

e analisados através do programa ELAN, os quais constituem o corpus da pesquisa. 

Nossa fundamentação teórica vincula-se à Teoria da Enunciação de Émile Benveniste 

(1989;2005). Constatamos a presença de marcas enunciativas do sujeito na linguagem 

peculiar das crianças e a singularidade de sentidos atribuídos a contextos específicos.  

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Linguagem. Enunciação. Sentido. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O prefixo “autos” é de origem grega e significa "voltar-se para si mesmo". A 

palavra "autismo" foi utilizada pela primeira vez pelo psiquiatra Eugen Bleuler em 

1908, referindo-se ao diagnóstico da esquizofrenia. 

As primeiras descrições sobre o autismo enquanto transtorno correspondem à 

publicação, em 1943, do artigo Autistic Disturbances of Affective Contact, do autor Leo 
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Kanner, pesquisador e psiquiatra infantil que, na época, identificou um grupo de onze 

crianças em que as alterações na linguagem e a dificuldade na interação social 

formavam uma constante. 

 Essas representam o quadro clássico sintomatológico caracterizado pelo uso 

inadequado da linguagem, olhar vago, resistência ao toque, uso das pessoas como 

objetos e de brinquedos de forma não convencional, resistência a mudanças na rotina e 

no ambiente, fixação pelo movimento rotatório, movimentos rítmicos e estereotipados 

do corpo. (KANNER, 1943; 1966) Destacamos, entretanto, que nem sempre todos esses 

sintomas estão presentes entre os sujeitos.  

Atualmente, o autismo é reconhecido como um transtorno do desenvolvimento 

que faz parte do grupo dos Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), de acordo com 

o DSM V, compêndio médico publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, 

usado como referência para pesquisas, diagnóstico e classificação dos transtornos 

mentais. Para o sujeito ser diagnosticado com autismo, os sintomas devem comprometer 

a vida cotidiana e a capacidade social, além de ter iniciado na mais tenra infância.  

Entre as dificuldades observadas no autismo, há um destaque para as alterações 

encontradas na linguagem, caracterizadas por mutismo, vocalizações, neologismo e 

ecolalia. Essas últimas são definidas nos dicionários médicos como uma repetição de 

palavras ou frases ouvidas anteriormente no discurso de outras pessoas (RUIZ 

TORRES, 1987; REY, 2003). Fernandes (1996) e Nicolosi et al (1996) esclarecem que 

a ecolalia pode ocorrer imediatamente (ecolalia imediata) ou tardiamente de maneira 

automática (ecolalia mediata ou atrasada) ou, ainda, de forma alterada, voluntária ou 

não (ecolalia mitigada), podendo as reproduções serem pronunciadas com a mesma 

entoação e estarem relativamente relacionadas a contextos específicos. Esse fator de 

repetição da ecolalia associado ao mutismo, vocalizações e neologismo possibilitou que 

desde sua origem o autista fosse percebido como desprovido de linguagem, em virtude 

da dificuldade de comunicação.  

 

2. LINGUAGEM E ENUNCIAÇÃO  

 

Embasados nos estudos da Linguística da Enunciação representado pelas 

atividades de Émile Benveniste (1989;2005), que afirma ser o homem um sujeito de 

linguagem, pois é pela e na linguagem que o homem se constitui como sujeito na 
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relação entre o “eu” e o “tu”, que compreendemos que ao significar a linguagem do 

autista oportunizamos o seu desenvolvimento, a instituição do sujeito e a consequente 

inclusão do autista na linguagem e no contexto. 

Para Benveniste (1989), a linguagem busca significar, ela é uma ação 

significante por excelência. Ademais, ela possibilita a definição do indivíduo, uma vez 

que, se deparamos com o sujeito falando no mundo é o sujeito significando que 

achamos, isto é, a linguagem constitui a condição do sujeito. Esta ideia não é distinta da 

encontrada no texto “A forma e sentido na linguagem” no qual Benveniste (1989) 

apresenta que "bem antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver". E 

sem a "linguagem não haveria nem possibilidade de sociedade, nem possibilidade de 

humanidade”. (BENVENISTE, 1989, p. 222). 

A enunciação, por sua vez, é colocar em funcionamento a língua por um ato 

individual de utilização. (BENVENISTE, 2005) Pois, "é na instância do discurso na 

qual “eu” designa o locutor que este se enuncia como 'sujeito'. É portanto verdade ao pé 

da letra que o funcionamento da subjetividade está no exercício da língua". 

(BENVENISTE, 2005, p. 288).  

Dessa forma, a enunciação é o uso que o locutor faz da língua, uma interação do 

sujeito com a língua convertida em discurso. Assim, 

 

O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz em 

primeiro lugar o locutor como parâmetro nas condições 

necessárias da enunciação. Antes da enunciação, a língua não é 

senão possibilidade da língua. Depois da enunciação, a língua é 

efetuada em uma instância de discurso, que emana de um 

locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma 

outra enunciação de retorno. (BENVENISTE, 1989, p. 83-84). 
 

Dessa maneira, o ato de apropriação da língua "introduz aquele que fala em sua 

fala" (idem). "Cada enunciação é um ato que serve o propósito direto de unir o ouvinte 

ao locutor por algum laço de sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez mais, a 

linguagem, nesta função, manifesta-se-nos, não como instrumento de reflexão mas 

como um modo de ação". (BENVENISTE, 1989, p. 90). 

A teoria da enunciação concebe o sujeito como centro de reflexão da linguagem, 

diferenciando o enunciado da enunciação. O processo é muito importante, pois são os 

traços do sujeito naquilo que ele profere. As formas da língua se estabelecem com base 

no seu uso pelo sujeito. Isto promoveu o estudo da subjetividade na linguagem, pois o 
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locutor se apropria dessas formas, constituindo-se como "eu" e determinando seu 

interlocutor como "tu". Em trilha diferente, surge a enunciação como fenômeno social, 

em uma relação entre sujeito e sociedade, de uma maneira dialógica que é instituída 

tanto por quem a expressa quanto para quem é exposta.   

Émile Benveniste faz uma diferenciação entre o funcionamento e a forma da 

língua. Segundo Benveniste (1989), o funcionamento tem sido estudado conforme a 

perspectiva da nomenclatura gramatical e morfológica, mas isso não é suficiente. Deve 

ser levando em consideração que as esferas de uso das formas não são iguais ao uso da 

língua, mas para realizar a descrição linguística precisa da utilização de formas. O uso 

da língua em ocasiões especiais nos expõe a um indivíduo que se apropria da língua por 

um ato individual de uso e a põe em funcionamento, isto é, concebe a enunciação. 

O autor faz uma integração entre a língua e o discurso, uma vez que, ao colocar 

o sujeito como núcleo de referência, procura esclarecer o efeito da subjetividade na 

estrutura da língua através do aparelho formal da enunciação.  

O conceito de enunciação para Benveniste, assim, está situado no sujeito, que se 

adequa a língua, enuncia a sua atitude de sujeito, aponta-se como eu, instituindo o tu e o 

ele (não pessoa) em seu discurso. Não há superioridade entre o eu e o tu, porque eles se 

intercalam, ou seja, essa é uma relação dialética. Portanto, a enunciação é tida como um 

processo, no qual o locutor impulsiona a língua por conta própria estabelecendo como 

fruto o enunciado.  

Assim sendo, o conceito de aparelho formal de enunciação abrange a língua e a 

fala e não se extenua nelas, já que o aparelho seria respectivamente das duas. A 

enunciação do discurso supõe um locutor e um interlocutor, e compreende a diversidade 

oral e escrita, ou seja, qualquer manifestação em que o locutor diz algo utilizando a 

categoria de pessoa e se dirige a alguém. 

A enunciação é um enorme processo que nos faz compreender como “o sentido” 

se constitui em “palavras” e como diferenciar essas percepções e relatar o seu diálogo. 

Em concordância com Benveniste, a semantização da língua é o ponto central desse 

desenvolvimento que nos leva à teoria do signo e à análise da significância.  

 

4. ANÁLISE DOS DADOS  
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Esclarecemos que a análise enunciativa pode ou não se restringir apenas a um 

nível linguístico (lexical, sintático, morfológico, fonológico), pois quando o locutor 

enuncia o faz com toda língua. (FLORES apud FERRAREZI Jr & BASSO, 2013). Para 

Benveniste (1989), a enunciação está na língua inteira, pois toda ela é passível de ser 

enunciada.  

A dêixis, definida como “o mecanismo que relaciona a indicação de um objeto 

através de uma palavra à instância de discurso que a contém”, (FLORES et al, 2009, 

p.77) é a forma que representa a enunciação e mostra as subjetividades abrangidas nos 

gestos e mímicas. (BENVENISTE, 1989)    

 Tendo em vista o exposto, a linguagem da criança analisada se caracteriza por 

vocalizações “êêêÊÊÊ”, palavras soltas “êêê echolate” e “Batman” e ecolalia "tirar 

foto", que separadamente, seriam consideradas estereótipos singulares da linguagem do 

sujeito com autismo. Segundo o exemplo a seguir: 

 

Criança   autista Estudante do Mestrado                 Cena 

 

 

1) 

êêêÊÊÊ 

 

 

 

 

Criança aponta para a bolsa que 

tem chocolate. 

2)  Depois você pega. Agora 

não. 

 

 

3) êêêÊÊÊ 

 

 

 

A criança continua apontando 

para a bolsa que tem chocolate. 

 

 

As vocalizações "êêêÊÊÊ" (linha 1 e linha 3) põe em ação o sujeito na 

linguagem, pois existe um "eu" que se comunica com um "tu" por meio de um 

instrumento que está perto da criança autista e do interlocutor.  

Dessa forma, "a linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de 

conter as formas linguísticas apropriadas a expressão; e o discurso provoca a 

emergência da subjetividade, pelo fato de consistir de instâncias discretas". 

(BENVENISTE, 2005, p. 289).  
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A criança se apropria de signos linguísticos e os coloca em funcionamento em 

forma de vocalização, enunciando-se na fala. É nesse aspecto que o locutor, ora autista, 

se subjetiva na linguagem. A estudante compreende o lugar do sujeito e sua enunciação 

colocando-se no lugar do “tu”. Esse fato está marcado em seu discurso: ‘êêêÊÊÊ’ 

(linhas 1 e 3) = eu. (“eu”, marcador dêitico de pessoa). ‘Depois você pega. Agora não.’ 

(linha 2) = depois, você, agora (marcadores dêiticos de pessoa e tempo usados na 

enunciação da estudante que estão relacionados ao marcadores implícitos ‘eu’, ‘agora’ 

no discurso da criança autista). 

 

Criança    autista           Fonoaudióloga                 Cena 

 

1)  

 

 

 

 

 

A criança vai contar a história 

dos Três Porquinhos. 

2)  Como é que começa? 

 

 

 

 

3) êêê echolate  A criança vai para perto da 

fonoaudióloga pedir o chocolate 

que está dentro da bolsa dele. 

 

4)  Chocolate? 

 

 

 

 

 

 

5)   

 

A criança olha para a bolsa que 

tem o chocolate. Em seguida vai 

em direção à bolsa. 
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6) 

 

 

 

 

 O que foi que você viu?  

7) 

 

 

 

 

Batman.   A criança abraça a 

fonoaudióloga. 

 

 

 

 

 As palavras soltas "êêê echolate" (linha 3) e "Batman" (linha 7) obtêm sentido 

na utilização individual da língua pela criança autista que se enuncia na linguagem, 

tendo em vista que contém sentidos singulares: ‘eu quero o chocolate que está na bolsa 

do Batman’.  

Esse fato é possível porque os interlocutores compartilham a mesma cena 

enunciativa. A fonoaudióloga, assim como a estudante do exemplo anterior, se põe no 

lugar do “tu” admitindo o “eu” subjetivado na linguagem da criança autista. 

Assim, a subjetividade é a habilidade que há no locutor para se alvitrar como 

sujeito. De acordo com Émile Benveniste (2005), é na linguagem que o locutor se 

constitui como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso.  

 

Criança    autista Estudante do Mestrado                 Cena 

 

 

1) 

 

 

Como é a música? Ensina 

para Isabela a música 

A criança está com a câmera 

filmando a sua mão. A 
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. 

estudante do mestrado pede para 

a criança cantar a música "Os 

Dedinhos" e ensiná-la para a 

fonoaudióloga. 

2) Tirar foto. 

Tirar foto. 

Tirar foto. 

Tirar foto? Você quer me 

ajudar a filmar, é? 

 

 

3) Tirar foto. 

Tirar foto. 

Tirar foto. 

 A criança para de filmar e agora 

quer ouvir música. 

 

 

 Neste quadro a criança autista estabelece relação particular com a língua de 

modo ecolálico caracterizado pela repetição da frase "tirar foto" (linha 2 e linha 3), que 

propõe a enunciação do sujeito na linguagem, por meio dos dêiticos de pessoa (eu/tu), 

de lugar e tempo que não precisam estar marcados de modo transparente no enunciado 

para se fazerem presentes: ‘eu quero tirar foto aqui e agora.’ 

 

(...) Não consideramos as formas específicas dessa categoria nas 

línguas dadas, e pouco importa que essas formas devam figurar 

explicitamente no discurso ou possam aí permanecer implícitas. 

Essa referência constante e necessária à instância de discurso 

constitui o traço que une a eu/tu uma série de “indicadores” que 

pertencem, pela sua forma e pelas aptidões combinatórias, a 

classes diferentes – uns pronomes, outros advérbios, outros 

ainda locuções adverbiais. (BENVENISTE, 2005, p. 279) 

  

Flores et. al (2009) esclarece que a dêixis está relacionada ao termo “indicadores 

de subjetividade”, uma vez que são concebidos com base na discussão da noção de 

dêixis e remetem à enunciação. “Sua condição de autorreferenciação deve-se ao fato de 

sua existência estar ligada à tomada da palavra, cuja realidade é a realidade do 

discurso.” (idem, p. 140)  

 Este discurso caracteriza a enunciação discutida por Benveniste e está ligado ao 

discurso de outrem. Portanto, "cada enunciação é um ato que serve ao propósito direto 

de unir o ouvinte ao locutor por algum laço de sentimento, social ou de outro tipo. Uma 

vez mais, a linguagem, nesta função, manifesta-se-nos, não como um instrumento de 

reflexão mas como um modo de ação". (BENVENISTE, 1989, p. 90).  



 

 

 2140 

Isto posto, a linguagem não é instrumento porque ela é inerente ao ser humano, e 

o sujeito pode se apropriar de qualquer signo linguístico para se enunciar.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao se apropriar da língua, o locutor promove um contato com o mundo através 

do discurso, pois a cada momento enunciativo ele apresenta a postura subjetiva que 

adota em relação a determinada instância. Deste modo, a língua serve para estabelecer 

uma relação com o mundo.  

O sujeito autista de modo singular se apropria dos signos linguísticos e os coloca 

em funcionamento, enunciando-se no discurso. As ecolalias, vocalizações e 

neologismos são formas que o locutor encontra para se enunciar, entretanto é necessário 

que um interlocutor no lugar do “tu” certifique e ateste a enunciação do sujeito autista. 

Desse modo, fundamentados pela Teoria da Enunciação de Émile Benveniste, 

não concebemos mencionar que o autista não tem linguagem. Há uma maneira 

particular de se relacionar com os mecanismos da língua e se instituir como sujeito na e 

pela linguagem. 

Por isto, contemplamos os momentos em que o ato enunciativo aconteceu, tendo 

em vista que toda enunciação estabelece um elo com o mundo, sendo um vínculo com o 

aqui e o agora do locutor. Sabendo que não há superioridade entre o "eu" e o "tu", 

porque eles se intercalam, ou seja, estabelecem uma relação dialética.  
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COMPORTAMENTOS SOCIOLINGUÍSTICOS ASSOCIADOS A GÊNERO 

COMO CONSTITUINTES DE REPERTÓRIOS VERBAIS AMPLOS 

Taís Bopp da Silva 

 

RESUMO: O presente trabalho busca problematizar os fatores sociais presentes nas 

análises sociolinguísticas. Pensamos que tais fatores não são apenas promotores da 

variação linguística, mas se constituem como categorias variáveis em si mesmas. Nesta 

primeira etapa do estudo, investigamos o fator gênero, revendo pressupostos fixos a ele 

associados, como o de que mulheres são mais cooperativas e homens mais 

competitivos. Concebendo a linguagem como um comportamento operante e tendo em 

vista que os falantes operam linguisticamente de acordo com as contingências, 

percebemos a necessidade de problematizar noções cristalizadas, tradicionalmente 

associadas aos comportamentos femininos e masculinos. Acreditamos que homens e 

mulheres não desempenham papéis restritos ao seu gênero, mas dispõem de variados 

repertórios linguísticos dos quais fazem uso conforme as suas necessidades. Partimos do 

referencial de Tannen (1990), que supõe a existência de culturas de comunicação 

específicas para homens e mulheres. Cameron (1998), contrariamente a essa ideia, alerta 

que falantes desempenham papéis de gênero dos modos mais diversos, podendo utilizar 

sistemas de comunicação geralmente associadas ao gênero oposto ao seu. Supondo que 

as pessoas detêm um repertório de possibilidades além daquele associado ao seu gênero, 

e também considerando a necessidade de descrição de sistemas de comunicação, 

elaboramos dois instrumentos para verificar (a) até que ponto homens e mulheres 

ratificam os modos competitivo e colaborativo e (b) em que medida transitam entre um 

e outro sistema. Um dos instrumentos consistiu de um questionário para autodescrição 

de comportamento linguístico; o outro serviu para observação direta de homens e 

mulheres falando em público. Aplicado o instrumento piloto, observamos que homens 

tendem a se prolongar mais na fala pública e percebem seu estilo como menos 

monitorado, se comparados às mulheres. Já as mulheres são mais objetivas em suas 

falas públicas e percebem se monitorar e restringir assuntos de acordo com os 

interlocutores.  

PALAVRAS-CHAVE: Comportamentos sociolinguísticos. Fatores sociais. Linguagem 

e gênero 

1 Introdução 

 O presente estudo é parte de uma pesquisa maior cujo objetivo geral é revisitar 

as disputas teóricas entre as teorias linguísticas mentalistas e sócio-ambientalistas a fim 

de discutir a suposta incompatibilidade dessas visões. Skinner, em 1957, dentro do 

quadro teórico da análise do comportamento, lança a obra “Comportamento Verbal”, 

que é criticada por Chomsky em uma resenha publicada em 1959. Para Skinner, todo 

comportamento deve ser descrito e explicado via observação direta, sem recorrer às 

noções de mente e cognição. A linguagem, por ser um comportamento humano, deve 
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ser descrita, nesse quadro teórico, apenas por observação direta, ao contrário do que 

concebe Chomsky, para quem a linguagem está radicada na mente humana.  

 Após o lançamento da resenha em que Chomsky rebate as concepções de 

Skinner, qualquer tentativa de análise da linguagem pelo viés comportamental é 

desestimulada. Skinner é colocado em descrédito e muitas afirmações errôneas sobre 

suas ideias são difundidas. Uma dessas ideias é a de que a linguagem seria um 

comportamento da classe dos respondentes; isto é, um comportamento condicionado 

pelo ambiente. Nesse sentido, qualquer ato verbal seria uma resposta a estímulos 

previamente apresentados, e o falante não seria um falante autônomo, mas autômato. 

Skinner, diferentemente disso, concebe a linguagem como um comportamento da classe 

dos operantes, isto é, um comportamento que depende de suas consequências e, por 

isso, é selecionado pelo falante. Operar verbalmente significa selecionar dentre um 

repertório de comportamentos verbais aquele mais adequado ao contexto 

comunicacional. 

 Com isso, vemos que Skinner não supõe o falante como um autômato, mas como 

sujeito de seu comportamento. Se a escolha de seu ato verbal é dada levando em conta o 

ambiente e as consequências sobre o interlocutor, vemos nas ideias de Skinner muitos 

dos pressupostos das teorias linguísticas que levam em conta a linguagem no contexto 

social. Assim, é possível afirmar que as concepções skinnerianas não estão muito 

afastadas das teorias linguísticas atuais que buscam relacionar linguagem e contexto.  

 Partindo, então, do princípio de que todo falante detém um repertório verbal, e 

dele seleciona as partes que lhe convém para interagir verbalmente de acordo com a 

ocasião e o interlocutor, é possível questionarmos a utilização das categorias 

sociolinguísticas (gênero, idade, etnia, classe social, entre outras) como determinantes 

de comportamentos linguísticos fixos. Por exemplo, nas análises sociolinguísticas, 

atribui-se ao gênero feminino a tendência de utilizar as formas linguísticas prestigiadas 

e de interagir de forma cooperativa. Do mesmo modo, quanto à categoria escolaridade, 

concebe-se o falante com menos anos de estudo como sendo aquele cujo repertório é 

limitado às formas estigmatizadas. Ora, se concebemos que a linguagem varia de acordo 

com o contexto social e, portanto, com a situação e o interlocutor, temos de admitir que 

o falante (seja homem, mulher, com pouca escolarização, ou de determinada 

procedência étnica, por exemplo) não possui um repertório fixo, mas constituído de 

diversas formas linguísticas de que lança mão conforme as consequências que deseja 

obter. 

 A partir desses pressupostos, buscamos examinar as categorias sociolinguísticas 

gênero, faixa etária, etnia, escolaridade e classe social, para além de seus efeitos 

clássicos e de suas interpretações fixas consagradas pela literatura sociolinguística. 

Pensamos que a Análise do Comportamento faz uma interessante interface com a 

sociolinguística e, portanto, podemos nos valer de seus conceitos para ampliar a 

compreensão sobre a relação entre o falante e seu contexto de interação.  
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 O estudo que aqui apresentamos constitui a primeira parte deste 

empreendimento, e busca analisar a categoria gênero. Para tanto, partiremos das ideias 

de Tannen (1990) e Cameron (1998) para analisar a divisão entre tipos de interação 

cooperativo e competitivo e seus desdobramentos na comunicação, investigando até que 

ponto estes podem ser fixamente associados a mulheres e homens.  

 Antes de tudo, porém, dedicaremos um espaço para apresentar nossos 

pressupostos teóricos: o ramo da psicologia chamado Análise do Comportamento 

(correlato do ramo da filosofia chamado de Behaviorismo) e os estudos acima 

mencionados sobre linguagem e gênero (Tannen, 1990 e Cameron, 1998). 

 

2 Pressupostos teóricos 

 A presente seção se organiza de modo a apresentar as teorias que servem de base 

ao nosso estudo. Iniciaremos apresentando noções básicas da Análise do 

Comportamento, sobretudo o que diz respeito ao conceito de “comportamento verbal”. 

Em seguida, adentraremos a discussão sobre linguagem e gênero. Traremos, 

primeiramente, as ideias de Tannem (1990), que concebe sistemas de comunicação 

diferentes para homens e mulheres, e, em seguida, exploraremos a visão de Cameron 

(1998), para quem os gêneros não estão associados a sistemas fixos de comunicação. 

Para a autora, homens e mulheres se utilizam de sistemas de comunicação disponíveis 

em um repertório variável. 

 

2.1 O comportamento verbal 

 

 A psicologia, no início do século XX, buscava conquistar estatuto de ciência e, 

para tanto, buscou eliminar os métodos introspectivos, apostando em um objeto de 

estudo que fosse passível de observação direta: o comportamento.  

 Uma disciplina, nesse contexto histórico, somente desfrutava de estatuto 

científico se dispusesse de métodos próximos aos das ciências naturais e, nesse sentido, 

o comportamento humano como objeto de estudo era capaz de colocar a psicologia 

entre as disciplinas chamadas científicas, na medida em que era considerado fenômeno 

passível de ser observado e mensurado, ou seja, era passível de experimentação. Para 

efeitos de análise, o comportamento é visto como função das variáveis do meio; estas 

também observáveis. De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (2007, p. 59), “Hoje não 

se entende comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas como uma 

interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu ‘fazer’ está inserido. 

Portanto, o behaviorismo dedica-se aos estudos das interações entre o indivíduo e o 

ambiente, entre as ações do indivíduo (respostas) e o ambiente (estimulações)”. Nesse 

aspecto, não podemos nos furtar a reconhecer que existe, sim, concordância entre os 
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pressupostos de Skinner e os dos estudos linguísticos que tratam dos fenômenos de 

variação e uso.  

 É importante ressaltar, contudo, que, por vezes, há certa incompreensão das 

ideias comportamentalistas (também chamadas de behavioristas). Tal incompreensão 

talvez se deva à confusão que se faz entre as ideias de Watson e as de Skinner. 

Enquanto Watson trabalhava com a noção de comportamento respondente, aquele 

aprendido a partir de reflexos incondicionados, Skinner introduz a noção de 

comportamento operante, aquele através do qual o indivíduo opera no mundo e se faz 

sujeito. O comportamento operante não é mero reflexo, é comportamento que opera 

sobre o mundo. “A maior parte dos nossos comportamentos produz consequências no 

ambiente. Essas consequências são mudanças no ambiente” (Moreira e Medeiros, 2007, 

p. 48). Assim, sob a perspectiva skinneriana, quando interagimos verbalmente 

modificamos o comportamento de outras pessoas. 

 Uma classe de comportamento é o comportamento verbal, que foi descrito por 

Skinner (1957) em sua obra “Verbal behaviour”. O comportamento verbal ocorre 

quando um organismo gera estímulos através da comunicação, os quais afetam o 

comportamento de outro organismo. Essa explicação, bastante simples, nos diz muito 

pouco. A partir dela, seria fácil concluir que animais, como pássaros que cantam, ou 

abelhas que executam movimentos que transmitem informações umas para as outras, se 

comportam verbalmente. Baum (2007) nos explica que há diferenças que classificam a 

fala como comportamento verbal, de um lado, e a linguagem dos pássaros ou das 

abelhas, de outro, como simples chamado de alarme. Para o autor, “Há uma diferença 

crucial entre o chamado de alarme e a fala. O chamado de alarme do pássaro é um 

padrão fixo de ação, enquanto o falar é comportamento operante. Quando um padrão 

fixo de ação gera estímulos auditivos e visuais que afetam o comportamento dos outros 

(como na defesa, na agressão ou na corte), esse processo pode ser chamado de 

comunicação. Entretanto, não é comportamento verbal” (Baum, 2007, p. 136). Ainda de 

acordo com o autor, “Padrões fixos de ação dependem apenas de antecedentes 

(estímulos-sinal), ao passo que o comportamento verbal, por ser um tipo de 

comportamento operante, depende de suas consequências” (Baum, op.cit.). Com isso, 

queremos destacar a importância das ideias comportamentalistas para os estudos de 

linguagem no contexto social, uma vez que concebemos a interação sociolinguística 

como algo em que está em jogo não apenas respostas e reações do falante ao ouvinte, 

mas a construção do sujeito através das consequências de suas escolhas linguísticas. 

Isso posto, passemos agora às abordagens que escolhemos para investigar a relação 

entre gênero e linguagem. 

 

2.2 Cooperação versus competição: Tannen (1990) 

 Tannen (1990), em sua conhecida obra “Você simplesmente não me entende”, 

afirma que a fonte de desentendimento na comunicação entre os gêneros é a existência 
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de dois sistemas de comunicativos sob os quais homens, de um lado, e mulheres, de 

outro, operam. A autora traz que a dinâmica das interações humanas baseia-se na busca 

de intimidade, por parte das mulheres, e no estabelecimento de indepêndência e 

hierarquia, por parte dos homens. Essa dinâmica, por sua vez, é fruto de culturas 

específicas de gênero que surgem já na infância, e que podem ser observadas no modo 

como meninos e meninas organizam suas brincadeiras. Como consequência dessas 

supostas culturas de gênero, a comunicação entre homens e mulheres se segmenta em 

dois diferentes sistemas, um dos quais busca estabelecer conexão e intimidade, e é do 

domínio das mulheres, e outro que visa afirmação de hierarquia e independência, 

predominante entre os homens. 

 Um conceito chave para a compreensão do funcionamento desses sistemas de 

comunicação é o conceito de assimetria.  Nos sistemas que gravitam em torno da 

intimidade, busca-se minimizar as diferenças entre os participantes das interações, ao 

passo que nos sistemas baseados na hierarquia, as diferenças são maximizadas, 

estabelecendo-se comunicações assimétricas, em que os falantes buscam ranquear seu 

status. De acordo com Tannen (1990), portanto, na comunicação entre as mulheres 

predomina a simetria e, no modo masculino de interagir, impera a assimetria. Para a 

autora, é a incongruência entre esses dois sistemas o causador de ruídos nas interações 

entre homens e mulheres. 

 A assimetria, de acordo com a abordagem de Tannen, tem importantes 

consequências, pois nos permite compreender o papel da metamensagem e a 

estruturação da conversação. A metamensagem seria o dado comunicado indiretamente, 

paralelamente à mensagem em si. Assim, por exemplo, numa interação, o falante que 

oferece ajuda estaria declarando superioridade em relação ao interlocutor e a relação 

entre ambos se configuraria assimetricamente. Enquanto a mensagem é oferta de ajuda, 

a metamensagem, segundo Tannen, é a declaração de superioridade da parte de quem 

oferece favores. Oferecer as melhores soluções para um problema, tecer teorias sobre 

todo e qualquer assunto também trazem metamensagens que colocam os homens em 

suposta posição de destaque.  A metamensagem, além de situar a posição dos 

interlocutores, também dá pistas sobre a estrutura dos enunciados. Nesse aspecto, pistas 

paralinguísticas que ranqueiam os interlocutores (tom de voz confortador ou de 

escárnio, por exemplo) permitem classificar um dado enunciado como 

conversa/aconselhamento ou como argumentação/lição, por exemplo. 

 Tannen (1990) nos diz que a tentativa das mulheres de estabelecer conexão e 

oferecer ajuda aos homens podem ser interpretadas por estes como imposição de status 

por parte delas. Paralelamente, quando pedem conselho visando apenas estabelecer 

conexão e cumplicidade com os homens e estes lhes oferecem as soluções que supõem 

mais eficazes, sem mais delongas, as mulheres se sentem menosprezadas.  

2.3 Cameron (1998) 
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 Cameron (1998), diferentemente de Tannen, não estabelece uma relação unívoca 

entre formas linguísticas e categorias sociais. Nesse sentido, a autora não compartilha da 

ideia de que para os diferentes gêneros existam sistemas de comunicação 

correspondentes e exclusivos. Contrariamente, seguindo o pensamento de Judith Butler, 

Cameron postula que os papéis de gênero são performativos, ou seja, se constroem 

simultaneamente às ações do sujeito no mundo; não são características naturais 

vinculadas aos sexos feminino e masculino, determinantes dos modos de agir de 

homens e mulheres no mundo.  

 A partir dessa ideia, é possível pensar que as formas linguísticas relativas a 

papeis de gênero, como as relativas a qualquer papel social, estão à disposição dos 

falantes, que escolhem utilizá-las ou não, quando e onde quiserem. Segundo Cameron 

(1998, p. 132), “Enquanto a sociolinguística tradicionalmente pressupõe que as pessoas 

falam como falam pelo fato de (já) serem quem já são, a abordagem pós-moderna 

sugere que as pessoas são quem elas são pela (entre outras coisas) forma como falam. 

Essa perspectiva muda o foco de uma simples catalogação de diferença entre homens e 

mulheres para uma pergunta mais sutil sobre como as pessoas usam recursos 

linguísticos para produzir diferenças de gênero. Isso também nos obriga a observar a 

estrutura rígida dentro da qual as pessoas são forçadas a fazer suas escolhas – as normas 

que definem que tipos de linguagem constituem-se em recursos possíveis, inteligíveis e 

adequados para o desempenho da masculinidade e da feminilidade”.  

 Na medida, pois, em que falamos em escolhas dentro da sociolinguística, não 

podemos mais conceber o falante como um autômato que produz formas linguísticas 

determinadas por sua condição social, cultural e de gênero. Admitimos, sim, que 

possam existir sistemas de comunicação internamente coerentes, mais ou menos 

associados a um ou outro gênero, mas pensamos que estes estão disponíveis a homens e 

mulheres de acordo com os objetivos de suas interações. Isso é o que nos mostra 

Cameron (1998), ao descrever uma interação entre homens, que utilizam um estilo 

conversacional tradicionalmente associado às mulheres: a fofoca. A fofoca é definida 

pela autora (p. 134) como “a discussão sobre pessoas ausentes, conhecidas de todos os 

participantes, com ênfase na avaliação crítica da aparência desses indivíduos, do modo 

de vestir, do comportamento social e sexual”. Em seu estudo, Cameron relata a 

interação entre três rapazes, os quais conversam sobre a masculinidade supostamente 

duvidosa de outros que não fazem parte do grupo. A autora consegue demonstrar que 

essa conversa, ainda que possa apresentar interações competitivas, converge para a 

cooperação, no sentido de conectar os membros do grupo através da negação dos 

membros extragrupo (os caras “muito gays”, que são assim definidos não por suas 

orientações sexuais, mas por suas formas de vestir e falar que, segundo o grupo, denota 

masculinidade insuficiente).  

 O que Cameron demonstra, portanto, é que não há vinculo necessário entre 

gênero e formas linguísticas. O que existe são diversificadas formas de interação que 

formam repertórios verbais e que estão à disposição do falante. O que determina o uso 

de uma ou outra forma é a presença de um dado interlocutor e os efeitos que o falante 
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deseja obter frente a este interlocutor. Essa abordagem converge com os postulados de 

Skinner, segundo o qual o sujeito falante opera sobre o mundo, fazendo suas escolhas 

verbais a partir de um repertório verbal amplo via seleção por consequências, e não 

deterministicamente. 

 

3 Objetivos e hipóteses 

 Nosso estudo tem por objetivo verificar, em um pequeno grupo de sujeitos, até 

que ponto homens e mulheres fazem uso de modos de interação considerados típicos de 

seu gênero e de que modo se utilizam de outros, considerados tradicionalmente 

“desviantes”.  Nesse sentido, partimos dos pressupostos de Tannen e procuramos 

investigar como os gêneros masculino e feminino se filiam dentro de sistemas 

competitivos e sistemas cooperativos de comunicação. Para isso, analisaremos suas 

interações públicas, bem como as descrições de suas comunicações privadas.  

 Pensamos que vinte e cinco anos se passaram após o estudo de Tannen e que a 

sociedade se modificou em vários aspectos, notavelmente, nos papeis desempenhados 

pelos gêneros. Esta justificativa é, contudo, apenas uma das que motivam o estudo: uma 

justificativa histórica, que demanda o reexame de pressupostos teóricos frente à 

passagem do tempo e consequente modificação da sociedade. Vimos crescer os espaços 

ocupados pela mulher na sociedade, no mercado de trabalho e na política; ao mesmo 

tempo, estamos assistindo a uma ampliação dos papeis masculinos, pois hoje o homem 

está mais presente nas tarefas domésticas, é consumidor de moda e cosméticos e assume 

com mais tranquilidade uma orientação homoafetiva.  

 Acreditamos que independentemente da mobilidade social e ampliação de papéis 

conquistadas por ambos os sexos na sociedade, homens e mulheres sempre tiveram a 

seu dispor um repertório comportamental e linguístico amplo, maior que aquele 

designado e esperado pela sociedade. Uma segunda justificativa de nosso estudo é, 

então, mostrarmos a dimensão desses papeis no campo linguístico, esperando contribuir 

para reverter estereótipos associados aos comportamentos masculinos e femininos.  

 

4. Metodologia 

 Com a finalidade de verificarmos como se dá a utilização dos estilos cooperativo 

e competitivo entre homens e mulheres, elaboramos dois instrumentos de pesquisa: uma 

ficha para observação de indivíduos falando em público, em uma situação real de 

interação, e um questionário de autodescrição. O primeiro instrumento visa a observar a 

fala pública, onde supostamente impera a busca de status e onde os homens seriam 

dominantes. O segundo instrumento, por sua vez, foi elaborado para sondar como se dá 

a fala privada, onde ocorreriam as situações de maior intimidade e busca de conexão – 

mais associadas às interações femininas, conforme Tannen. 
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 Na situação de fala pública, os falantes foram observados interagindo como 

audiência nos debates do Projeto “Buteco da Filosofia”. O “Buteco”, como é chamado, 

é um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de 

Pelotas, que reúne a comunidade em um dos bares do principal bairro universitário da 

cidade, o Bairro Porto. De modo geral, debatem-se temas de cunho político, filosófico e 

social e, a cada encontro, debatedores (em geral de dois a quatro convidados) expõem 

sua visão acerca do tema e, em seguida, a audiência é convidada a interagir, fazendo 

perguntas e colocando seu ponto de vista. Os encontros acontecem uma vez por mês, à 

noite, e o clima é descontraído, uma vez que ocorre fora da universidade. O público é 

formado, em sua maioria, por estudantes de ciências humanas da Universidade Federal e 

também da Universidade Católica de Pelotas. Frequentadores do bar não vinculados às 

universidades também figuram entre os participantes. É bastante notável a adesão do 

público, que frequenta assiduamente os encontros e que disputa o espaço de fala para 

colocar seu ponto de vista e interpelar os debatedores.  

 Dada a configuração desse espaço de troca de ideias, pensamos que ele seria 

bastante adequado para coletar dados de fala pública. Para tanto, elaboramos uma ficha 

de observação com espaço para a caracterização dos sujeitos (homem, mulher, 

debatedor ou membro da audiência), tempo de fala em minutos e segundos e tipo de 

interação (se pergunta direta, pergunta com observação ou consideração prévia ou 

observação/consideração sem pergunta). Também reservamos um espaço para 

observação (por exemplo, se um debatedor apresentava seu ponto de vista portando 

anotações, se alguém declarava sua militância ou ideologia, e assim por diante). Pode-se 

dizer que essa etapa da pesquisa, desde a concepção do instrumento até a coleta de 

dados, aconteceu de modo bastante tranquilo. 

 Se a coleta de dados de sujeitos falando em público ocorreu sem maiores 

embaraços, a observação da fala privada foi um pouco mais difícil de planejar e 

executar. Pensamos que o modo mais adequado de acesso a esses dados pudesse ser 

através de um questionário de autodescrição, respondido anonimamente, em que os 

sujeitos, por meio de perguntas com alternativas de respostas pudessem descrever suas 

atitudes, crenças e pensamentos frente a determinadas situações. Assim, elaboramos um 

roteiro de perguntas que incluía questões sobre monitoramento linguístico na presença 

de estranhos, disposição para falar em grupos, restrição de tópicos conversacionais, 

pedido de ajuda e opiniões sobre comportamento feminino e masculino no uso da 

linguagem. 

 Obviamente, um questionário de autodescrição não é o método ideal para medir 

o comportamento linguístico do falante. As chamadas “técnicas de papel e lápis” (Lima, 

2010), por contraste às técnicas de observação direta, apresentam limitações, pois não 

há como nos certificarmos “se a resposta do sujeito corresponde à sua atitude real ou se 

ele tentou, através das respostas, dar uma boa imagem de si, agradar ao investigador” 

(Lima, 2010, p. 197). Mesmo assim, tendo em vista a dificuldade de coletar dados 

relativos a interações privadas, atitudes e crenças, optamos por utilizar o questionário.  
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5. A obtenção dos dados 

 A coleta dos dados ocorreu em três momentos. Para o levantamento de dados de 

fala pública, nos valemos de dois debates do Buteco da Filosofia e, para a coleta sobre 

fala privada, procedemos à aplicação do questionário.  

 As observações sobre fala pública ocorreram durante os debates intitulados 

“Haverá mudanças após as eleições?” e “Justiça e religião?”, ocorridos nos dias 29 de 

setembro e 31 de outubro de 2014, entre o espaço de um mês, portanto. Nestes dois 

eventos, coletamos dados de um total de 22 sujeitos, sendo onze no primeiro debate e 

onze no segundo. 

 O questionário sobre a fala privada, por sua vez, foi aplicado a 20 alunos do 

curso de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, que estavam reunidos em aula. 

Antes da aplicação definitiva do questionário sobre fala privada, no entanto, efetuamos 

um teste piloto do instrumento, a fim de detectar possíveis problemas e necessidade de 

direcionamentos. Esse teste foi aplicado entre os alunos do segundo semestre do curso 

de Letras, os quais estavam cursando a disciplina de Linguística, mas ainda não haviam 

tido contato com Sociolinguística. O teste piloto nos apontou a necessidade de 

reelaboração de algumas perguntas e acréscimo de outras. Ademais, essa etapa também 

nos fez perceber a necessidade de ampliamos a ficha social dos sujeitos.  

Acrescentamos, então, espaço para que informassem, além do sexo, da idade e do status 

de relacionamento, a sua colocação no mercado de trabalho e, além disso, inserimos 

uma questão para que definissem, na medida do possível, o grau de correspondência 

entre seu sexo biológico suas atitudes de gênero.  

 Das três coletas, obtivemos dados de um total de 42 sujeitos. Não temos, de fato, 

um alto número de falantes que nos permita apontar para índices precisos sobre os 

comportamentos linguísticos e atitudes de homens e mulheres. Acreditamos, na 

verdade, que comportamentos e atitudes não são medidos por escalas numéricas 

precisas. Nesse sentido, estamos muito mais interessados em uma análise qualitativa dos 

dados para alimentar a discussão, e menos em números para lançar pretensas verdades.  

 

6. Resultados e análise 

 Iniciamos a apresentação dos resultados trazendo os achados sobre a fala 

pública, obtidos na observação direta dos falantes interagindo nos dois encontros do 

Buteco da Filosofia.  

 No primeiro debate, cujo tema era “Haverá mudanças após as eleições?”, 

contamos com onze sujeitos, distribuídos da seguinte maneira: dois homens 

debatedores, duas mulheres debatedoras; na audiência, duas mulheres e cinco homens. 

 No segundo debate, “Justiça e religião?”, em que se debateu a interferência da 

religião nas questões políticas, também observamos onze sujeitos. Desses, três eram os 
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convidados debatedores, todos homens, e oito eram parte da audiência, que se 

manifestaram para perguntar e trazer comentários. Dos oito participantes que se 

manifestaram, a maior parte era homem: um total de cinco, frente a três mulheres. 

Ainda que a quantidade de homens não seja muito maior que a de mulheres, eles a 

superam em número, o que confirma a ideia de Tannen (1990) de que os homens são 

mais dispostos a falar em público em comparação às mulheres. 

 Quanto aos debatedores, é interessante trazer alguns registros. No primeiro 

debate, as duas mulheres, no decorrer de suas falas, perguntaram sobre o tempo de que 

ainda dispunham, denotando preocupação e respeito pelo espaço dos outros convidados. 

As duas mulheres vieram munidas de anotações: uma delas (sujeito 01) não as 

consultou em momento algum; a outra (sujeito 02) utilizou-as apenas para recuperar um 

dado. Os homens também levaram apontamentos, e um deles também consultou os 

papeis (sujeito 04). Este último utilizou seu tempo para fazer agradecimentos aos 

organizadores do debate e ao dono do bar que acolhia o evento. Fez referência à fala dos 

debatedores anteriores, demonstrando preocupação em amarrar sua fala à dos 

companheiros. Seu comportamento durante o momento em que os outros falavam era 

bastante diferente do que se espera de um participante de um debate: bebia cerveja, 

comia batatas fritas, pinçadas do balcão do bar, e, uma vez, levantou para ir ao banheiro. 

Parecia estar bastante a vontade na situação. Este foi o sujeito que fez uso de mais 

tempo. Uma das mulheres convidadas, sujeito 01, na abertura de sua fala, ressaltou que 

havia sido indicada por este debatedor para a participação na conversa e ressaltou que 

pediu para falar antes dele, sob o risco de ficar sem assunto se ele fizesse sua exposição 

antes dela. Esse primeiro evento pareceu confirmar as ideias de Tannen (1990), segundo 

a qual, homens são mais dispostos para falar que as mulheres e que falam mais. O 

tempo médio dos homens debatedores foi de 16min08seg; já as mulheres debatedoras 

tiveram média de tempo um pouco menor, de 14min10seg.  

 Entre as pessoas da audiência que se manifestaram nesse primeiro debate, a 

maior parte foi do sexo masculino. No entanto, eles tiveram tempo médio de fala um 

pouco menor que as mulheres (1min43seg, contra 1min52seg). O mesmo se repetiu no 

segundo debate: os homens tiveram um tempo de fala menor, mas se manifestaram 

mais. Quanto ao tipo de interação, tanto mulheres como homens, em geral, se 

manifestavam para fazer perguntas. Contudo, os homens nunca faziam perguntas 

diretas, mas sim precedidas de observação. Quanto aos sujeitos que faziam observações 

sem perguntas, foi registrado o mesmo número de homens e mulheres: duas mulheres 

no primeiro debate, e dois homens, sendo um no primeiro e outro no segundo debate. 

Cabe ressaltar, contudo, que uma das mulheres que fez observação sem pergunta 

(sujeito 21) estava aparentemente alcoolizada e apresentou um discurso sem nexo 

durante 04min01seg. Por um momento, pensamos em eliminar os dados desse sujeito, 

pelo risco de um desequilíbrio na média geral de tempo de fala das mulheres. No 

entanto, optamos por manter os dados, visto que corremos os risco, a todo tempo, de 

encontrar informantes alcoolizados e com um discurso apaixonado em debates políticos 

em que se consume bebida alcoólica. Além disso, essa mulher é um perfeito exemplar 
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que evidencia a mobilidade de papeis de homens e mulheres na sociedade, pois 

contraria o estereótipo da mulher calada quando o assunto é política, filosofia e outros 

temas considerados “sérios”. 

 Passamos, agora, para a apresentação dos resultados obtidos sobre a fala privada.  

 Para a primeira pergunta do questionário, acerca da autopercepção de 

monitoramento do estilo conversacional e da quantidade de interações na presença de 

estranhos, tanto os homens quanto as mulheres afirmaram que percebem cuidar a fala 

nessas situações, buscando se aproximar da norma culta da língua. Adicionalmente, os 

homens afirmaram não perceber mudança na quantidade de interações e as mulheres 

apontaram que interagem menos na presença de desconhecidos. Tal resultado parece 

contradizer a clássica ideia em sociolinguística de que as mulheres procuram, mais que 

os homens, se aproximar da modalidade culta da língua. Por outro lado, o fato de os 

homens alegarem não perceber mudança na quantidade de interação diante de estranhos 

parece confirmar o pensamento de Tannen, segundo a qual homens não se intimidam 

frente a desconhecidos e talvez utilizem a conversa para adquirirem status.  

 Na sequência, a segunda pergunta ainda busca verificar o comportamento do 

falante frente a estranhos. Contudo, a questão não trata de monitoramento, mas da 

restrição de temas conversacionais entre amigos quando da inclusão de um terceiro 

membro, conhecido apenas de um no grupo. Os sujeitos deviam optar por uma de três 

alternativas de respostas, afirmando se, uma vez incluído um novo membro no grupo, 

eles (a) sentiriam que precisariam limitar os conteúdos das conversas; (b) se sentiriam 

privilegiados por iniciar uma nova amizade, sem necessidade de limitar certos tópicos, 

ou (c) se sentiriam indiferentes, pois com ou sem estranhos, os tópicos conversacionais 

seriam os mesmos. As mulheres, em sua maioria, optaram por essa última alternativa, 

enquanto os homens assinalaram a necessidade de limitar o conteúdo das conversas 

frente ao novo amigo, opção (a). Aparentemente, isso contradiz o resultado da questão 

anterior, que indica que os homens não limitam a quantidade de interações frente a 

estranhos. Acontece, porém, que enquanto a primeira questão trata da quantidade de 

interações, esta última trata dos conteúdos das conversas. De acordo com Tannen, os 

homens evitam partilhar segredos e fragilidades frente a estranhos, uma vez que 

competem para estabelecer status nas rodas de conversa. Isso vai ao encontro dos 

resultados encontrados para os homens em nossos questionários, que indicam que certos 

assuntos podem ser restringidos por indivíduos do sexo masculino. Ao mesmo tempo, o 

resultado para as mulheres quebram as expectativas pautadas nos pressupostos de 

Tannen, quais sejam de que as mulheres estão sempre abertas a estabelecer conexões e, 

para isso, partilham todo e qualquer assunto, inclusive segredos e fragilidades. Nossos 

resultados apontam que as mulheres sentem-se indiferentes quanto aos assuntos 

abordados frente a novos amigos. Se, por um lado, esse resultado pode ser interpretado 

como falta de critérios por parte das mulheres na escolha de tópicos, por outro, fica 

claro que ela não busca estabelecer conexão a qualquer custo, falando compulsivamente 

e sem filtragem de tópicos, tal como se desenha no senso comum.  
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 Tannen (1990), para reforçar sua tese sobre a necessidade de estabelecer 

intimidade por parte das mulheres e a busca de independência pelos homens, elenca 

algumas situações de interação conflituosas. Uma delas é a clássica cena do café da 

manhã em que a mulher tentar entabular uma conversa com o parceiro, que responde 

monossilabicamente por estar absorvido pela leitura do jornal. De acordo com a autora, 

o conflito se estabelece porque a mulher quer aproveitar a ocasião para interagir com o 

parceiro e assim reforçar a intimidade, enquanto este quer desfrutar de um momento de 

reclusão só seu, quer exercitar a independência. Com o intuito de testar essa hipótese, 

perguntamos aos sujeitos como eles se sentiriam caso estivessem em situação similar. 

Todavia, adaptamos o cenário à realidade atual e perguntamos como se sentiriam caso o 

parceiro, numa situação a dois, em uma mesa de bar ou restaurante, ficasse por alguns 

minutos compenetrado no celular checando redes sociais ou mensagens on-line. Tanto 

homens quanto mulheres declararam sentir certo desconforto com a situação, sem 

causar grandes atritos com o parceiro. Os homens mais que as mulheres, no entanto, 

afirmaram sentir certa insegurança com a situação, assinalando que isso poderia ser 

indicativo de que seu par pudesse estar perdendo o interesse por eles. Em todo caso, as 

tendências nas respostas mostraram que a velha hipótese de Tannen não se aplica aos 

nossos sujeitos. Por quê?  

 Possivelmente porque se trata de uma competição pela atenção do parceiro com 

um dispositivo de mídia que é popular tanto entre homens quanto mulheres: o telefone 

celular. Nesse sentido, a competição não causa ressentimento por parte das mulheres 

porque elas também têm seus celulares e podem utilizá-los na mesma medida em que os 

homens. Como, porém, explicar a tendência de os homens se sentirem mais inseguros 

que as mulheres na competição com o celular? 

 A fim de explorarmos essa questão, introduzimos, na versão final do 

instrumento, uma pergunta em que os sujeitos deveriam assinalar como se sentiriam se, 

numa tentativa de troca de ideias, seu parceiro estivesse absorvido por uma leitura de 

livro, revista, um jogo na TV ou uma novela. Surpreendentemente, os homens 

subitamente lideraram a opção “indiferente”. Ou seja, a reação dos sujeitos do sexo 

masculino se altera frente a diferentes “competidores” de atenção. Frente a mídias 

eletrônicas de uso pessoal (celulares, tablets, smartphones), os homens se sentem 

inseguros, talvez porque isso signifique contato pessoal de seus parceiros com outras 

pessoas, contatos aos quais eles não têm acesso. Diferentemente, um livro, uma revista, 

um programa de TV, ainda que competidor de atenção, são mídias de livre acesso, não 

representam a troca de intimidade de seus parceiros com outras pessoas.  

 Em seguida, com o intuito de sondar os sujeitos sobre suas disposições para falar 

em público, pedimos que assinalassem afirmativas que se aplicassem ao seu 

comportamento social em situações de fala pública. Entre os homens, a alternativa mais 

assinalada foi “Quando estou em uma roda de amigos e/ou conhecidos, sinto-me 

motivado a contar causos e piadas”. Em outra alternativa, “Não gosto de fazer perguntas 

em aula ou conferências porque me sinto no ‘palco’ das atenções, o que me incomoda 

um pouco”, homens e mulheres obtiveram igual frequência. 
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 Pedidos de ajuda, segundo Tannen (1990) também trazem pistas sobre o 

comportamento linguístico de homens e mulheres. A autora assevera que oferecer e 

aceitar ajuda são atos que estabelecem assimetria entre os interlocutores, sendo que o 

falante que oferece ajuda se alinha num nível superior àquele que a requisita ou recebe. 

Nesse aspecto, se para os homens a conversação é um meio de estabelecer hierarquia, a 

oferta de ajuda é um meio de se afirmar, ao passo que receber ajuda seria, para eles, 

sinal de baixo alinhamento na hierarquia da conversação. Visando verificar esse 

pressuposto, formulamos, em nosso questionário, uma pergunta sobre pedido de ajuda. 

Solicitamos aos sujeitos que assinalassem o que fariam caso estivessem perdidos, 

guiando um carro, em uma cidade estranha. As respostas obtidas confirmam a ideia 

segundo a qual homens têm mais resistência a pedir ajuda. Nesse sentido, à pergunta 

sobre como agir em tal situação, a maioria deles assinalou a alternativa “Seguir 

dirigindo com calma, olhando as placas indicadoras das ruas e conferindo no mapa”, 

enquanto as mulheres, na maior parte, indicaram a opção “Parar o carro e pedir 

informação a um transeunte”. 

 O questionário foi encerrado com uma pergunta sobre crença sobre 

comportamento linguístico de homens e mulheres. Pedimos aos sujeitos que 

assinalassem o que pensam sobre “quem fala mais: homens ou mulheres?”. Nesse 

tópico, tanto homens quanto mulheres afirmaram que não há diferenças entre os dois 

sexos, e a segunda resposta mais escolhida foi “mulheres falam mais que os homens”. 

Parece-nos que esta pergunta, com suas alternativas mais assinaladas, foi bastante 

reveladora. De um lado, o grupo maior forneceu uma resposta pretensamente livre de 

preconceitos, apontando a neutralidade do efeito sexo na quantidade de produção 

linguística dos falantes. De outro lado, o segundo maior grupo de falantes mostrou 

acreditar naquilo que Tannen classifica como um mito: mulheres serem mais falantes 

que homens.  

 

7. Conclusão e perspectivas futuras 

 Fechamos este artigo sem conclusões definitivas sobre como se comportam 

linguisticamente homens e mulheres. Em verdade, a motivação deste trabalho foi 

mostrar que a sociolinguística precisa desprender-se de interpretações cristalizadas 

sobre o comportamento linguísticos dos dois sexos porque os comportamentos se 

modificam na medida em que mudam as contingências em que a linguagem é utilizada.  

 Inicialmente, partimos das ideias de Tannen (1990) que estipula diferentes 

sistemas de comunicação para homens e mulheres, sistemas esses baseados nos 

objetivos de comunicação de ambos os sexos. A autora traz esse achado que, sob nossa 

ótica, é muito relevante, na medida em que nos auxilia a compreender a dinâmica da 

comunicação entre homem e mulher, entre pessoas do mesmo sexo e entre grupos 

mistos. Seu trabalho, contudo, deixa de antever que os sistemas de comunicação 
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cooperativo e competitivo não estão relacionados de maneira fixa a mulheres e homens, 

respectivamente.  

 Cameron (1998) é capaz de nos fornecer um insight mais amplo, na medida em 

que seus achados apontam para sistemas de comunicação à disposição dos gêneros. O 

uso de um ou outro sistema para interagir, dependeria do contexto comunicativo, um 

todo em que se destacam o interlocutor e os objetivos da interação. Nesse sentido, a 

abordagem de Cameron vai ao encontro das ideias de Skinner, com as quais buscamos 

dialogar. Skinner vê o comportamento linguístico como um comportamento operante, 

ou seja, como um comportamento que depende mais de suas consequências futuras do 

que de estímulos passados. Com isso, podemos dizer que Skinner se aproxima das 

teorias linguísticas que explicam os atos comunicativos nas intenções do falante.  

 Nosso estudo, apesar de não muito abrangente, indica que não há correlatos 

fixos entre gênero e comportamentos linguísticos. Algumas das hipóteses de Tannen 

(1990) foram confirmadas em nossos dados, como o fato de os homens terem mais 

disposição para falar em grupos, e terem dificuldade de pedir ajuda. Por outro lado, 

pressupostos clássicos da sociolinguística não se sustentaram em nossos resultados, 

como a ideia de que os homens monitoram a linguagem menos que as mulheres.  

 Frisamos que nossos resultados, que sugerem quebra de estereótipos 

comportamentais, podem ser decorrentes do público analisado. Em geral, estudantes de 

ciências humanas são mais críticos em relação à força dos papeis pré-estabelecidos na 

sociedade. Adicionalmente, não obtivemos um grande número de sujeitos e pensamos 

que seriam necessárias mais observações de debates públicos para chegarmos a 

resultados mais conclusivos. Por esses motivos, pensamos não só em ampliar nossa 

amostra no universo deste público, como também buscar sujeitos inseridos em outros 

contextos. Uma possibilidade é verificar os comportamentos, crenças e atitudes entre 

estudantes de cursos que concentram homens, de um lado, como engenharias, e 

mulheres, de outro, como nutrição e enfermagem. Sendo estes cursos 

“tradicionalmente” masculinos e femininos, é interessante verificar como seu público se 

comporta linguisticamente.  

 Fechamos este trabalho apontando para a importância de testamos 

comportamentos, crenças e atitudes linguísticas. Acreditamos que essa tríade constitui o 

motor da variação linguística individual. É por meio da inverstigação da variação no 

nível do indivíduo, do estudo da dimensão de seu repertório linguístico que 

contribuiremos para romper os estereótipos linguísticos e sociais. 
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TRADIÇÕES DISCURSIVAS EM GÊNEROS JURÍDICOS DOS SÉCULOS XX 

E XXI: UM ESTUDO SOBRE O GÊNERO DENÚNCIA NO PROCESSO-CRIME 
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RESUMO: A língua corresponde a uma prática de interação social e se realiza por meio 

de textos diversos entre os indivíduos de uma comunidade. Caracteriza-se por sua 

heterogeneidade e variabilidade, portanto está vulnerável a constantes mudanças ao 

longo do tempo. Essa característica possibilita que fatos ocorridos no passado 

guardados para a posteridade por meio de documentos antigos tornem-se objetos de 

pesquisa ao longo dos anos. Desse modo, tais documentos contribuem de forma valiosa 

para o trabalho de diversos pesquisadores em diferentes áreas. A relevância desses 

documentos se dá pela destacada contribuição aos estudos históricos da língua e dos 

textos. A análise voltada para este aspecto propicia, assim, o conhecimento acerca da 

constituição e do funcionamento, tanto da língua quanto dos textos, em tempos passados 

na sociedade de que outrora fizeram parte. Nesta perspectiva, o presente trabalho, 

voltado para gêneros da esfera jurídica, se propõe descrever e analisar, em função dos 

propósitos comunicativos e do contexto sócio-histórico, as categorias linguístico-

discursivos do tipo “expressões formulaicas” que apontam traços de permanência e/ou 

mudança na peça introdutória dos processos-crimes praticados na esfera jurídica 

cearense dos séculos XX e XXI. O corpus é constituído pela parte introdutória dos 

processos-crimes registrados no Estado do Ceará, os quais se encontram abrigados no 

Arquivo Público do Ceará (APEC). Para desenvolver a análise, utilizamos o arcabouço 

teórico das Tradições Discursivas e, assim, observamos a composição das tradições 

discursivas no gênero selecionado, a fim de descrever traços significativos de mudança 

e/ou permanência. Nesse sentido, serviram de base teórica os estudos de Kabatek (2001, 

2006), Koch (1997) e Koch; Oesterreicher (1985, 1994, 2001). À luz da proposta 

teórico-metodológica de Zavam (2009), esta investigação focou, então, a análise em 

duas dimensões: a do contexto e a do texto, uma vez que buscou compreender como a 

sociedade do início do século XX interagia por meio dos textos que circulavam na 

esfera jurídica. Os resultados alcançados nos ajudam a dar continuidade às pesquisas 

que se dedicam a investigar a história dos textos, atrelada à história da língua, de modo 

a evidenciar aspectos que caracterizam os gêneros do discurso em suas mais distintas 

realizações. 

Palavras-chave: Tradições discursivas. Gêneros jurídicos. Processos-crimes. 

 

1. Introdução 

 
Fatos ocorridos no passado ficam guardados para a posteridade por meio de 

documentos antigos e assim tornam-se repositórios da história das mais diversas 

civilizações ao longo dos anos. Tais documentos contribuem de forma valiosa para o 

trabalho de diversos pesquisadores em diferentes áreas.  
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A relevância desses documentos se dá pela destacada contribuição aos estudos 

históricos da língua e dos textos. A análise voltada para este aspecto propicia o 

conhecimento acerca da constituição e do funcionamento, tanto da língua quanto dos 

textos, em tempos passados na sociedade de que outrora fizera parte.  

Nesta perspectiva, o presente trabalho, voltado para gêneros da esfera jurídica, se 

propôs a desenvolver um estudo descritivo-analítico acerca das tradições discursivas em 

processos-crimes, buscando identificar e analisar aspectos linguístico-discursivos, com 

o intuito de reconhecer a organização retórica (estrutura composicional) que compõe o 

inquérito policial, concebido como a parte introdutória do processo criminal. 

O processo-crime reúne os feitos ou fatos necessários para que um crime possa ser 

investigado. É composto, quase sempre, de denúncia ou queixa apresentada ao Juiz de 

Direito, auto de qualificação e termo de declarações do réu, exame do corpo de delito 

das vítimas e declarações das testemunhas arroladas.  

Essas partes que compõem um processo criminal revelam uma expressiva riqueza 

de elementos, tanto quantitativos, quanto qualitativos, capazes de subsidiar pesquisas 

quer de cunho histórico, quer de cunho linguístico. Como gênero, o processo-crime, a 

exemplo de qualquer outro, estabelece relação com outras formas textuais, presentes na 

memória cultural da sociedade em que circulam, e, como tradição discursiva, que 

possivelmente tenha recebido influência de outras línguas, manifesta essa interferência 

através da adoção de elementos no nível da língua, da forma, do conteúdo e do discurso.  

O presente trabalho tem por objetivos reconhecer a organização retórica, isto é, a 

estrutura composicional da parte introdutória do processo-crime; também identificar 

estruturas linguísticas e discursivas constitutivas da parte introdutória do processo 

criminal; além de reconhecer modelos textuais, tomados como tradições discursivas na 

peça inicial do processo-crime. 

A concepção de tradição discursiva que norteia esta pesquisa se desenvolveu a 

partir do conceito proposto por Koch (1997) e adotado por Kabatek (2004, 2005, 2008), 

Koch; Oesterreicher (1985, 1994, 2001), entre outros romanistas alemães. 

 

 

2. Embasamento teórico: Tradição discursiva 

 

O conceito de Tradição Discursiva surgiu no âmbito dos estudos da Filologia 

Pragmática alemã, na última década de 80.  Mais pontualmente, esse conceito parte da 

concepção de língua desenvolvida por Eugenio Coseriu, para quem a língua é vista 

como um sistema em movimento, em permanente sistematização. 

Partindo do pressuposto de que a linguagem é atividade criadora, orientada por 

tradições linguísticas e realizada em textos concretos, Coseriu, em obra de 1980, propôs 

três níveis de linguagem: (i) o nível universal, que diz respeito à língua, 

independentemente do idioma que se empregue, como dispositivo geral que possibilita 

ao homem se comunicar – a atividade do falar; (ii) o nível histórico, que diz respeito à 

língua como sistema de significação historicamente dado – a língua histórica particular; 

e (iii) o nível individual, que corresponde à língua como realização em textos ou 
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discursos concretos – o discurso. Esses três níveis respondem pela atividade 

comunicativa realizada por indivíduos nas mais distintas situações de interação verbal e 

se fazem presentes, portanto, sempre que alguém fala, isto é, sempre que um 

interlocutor se dirige a outro, com intenção comunicativa determinada. Assim, por 

exemplo, quando uma pessoa fala com outra, podemos perceber nessa ação o nível 

universal, pois os sujeitos envolvidos no ato comunicativo estão fazendo uso de uma 

atividade comum a todos os homens – falar; o nível histórico, pois, se falam, o fazem 

valendo-se de um idioma, de uma língua atualizada historicamente; e o nível individual, 

já que o indivíduo que fala o faz diante de uma situação concreta e particular, 

configurada por um entorno sócio-histórico.  

Muitas têm sido as tentativas de definir o conceito de Tradição Discursiva. 

Kabatek (2006) propõe em seus textos que se entenda o conceito de tradições 

discursivas como um modelo de análise linguística que transcende o próprio domínio 

proposto por Coseriu, pois crê que esse nível estabelece um elo de ligação entre os 

demais domínios. Essas premissas servem de pano de fundo para a definição do 

conceito de TD: 

 

“Entendemos por Tradição Discursiva (TD) a repetição de um texto ou de 

uma forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que 

adquire valor de signo próprio (portanto é significável). Pode-se formar em 

relação a qualquer finalidade de expressão ou qualquer elemento de 

conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de união entre atualização e 

tradição; qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre dois 

elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) que 

evocam uma determinada forma textual ou determinados elementos 

linguísticos empregados” (Kabatek, 2006:512, grifos nossos). 

 

 

A definição proposta por Kabatek responde em parte a crítica que se tem feito a 

respeito do que seriam verdadeiramente as TD. Comumente se tem dito que falar de 

uma TD é a mesma coisa que se referir a um gênero textual. No entanto, a preocupação 

quando se fala em conceitos como repetição, evocação, atualização e tradição é a de, 

por um lado, 1) não só analisar a composicionalidade dos textos, a exemplo do que se 

tem feito comumente nas várias correntes da Linguística Textual, sejam eles processos 

de construção do texto, ou seja, suas propriedades formais e funcionais, mas também, 

(2) observar em que medida a norma de uma língua particular é afetada em decorrência 

das transposições, atualizações ou permanências de tradições discursivas, promovendo 

assim a mudança linguística strictu sensu. 

 

3. Metodologia 
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Foram selecionados no Arquivo Público do Ceará (APEC), 10 (dez) processos-

crimes
158

, todos da 1
a
 metade do século XX, assim distribuídos: 01, do ano de 1917; 01, 

do ano de 1920; 01, de 1930; 03, de 1931; 02, de 1937; 01, de 1943; e 01, do ano de 

1945. A quantidade por ano se deu em função do número de processos disponíveis no 

APEC. 

Os processos selecionados partem tanto de uma queixa-crime, isto é, aquela que é 

apresentada por qualquer cidadão, ou por seu representante legal, e se caracteriza por 

seu caráter privado, quanto de uma denúncia, cuja iniciativa cabe tão somente ao 

representante do Ministério Público e por esse motivo assume caráter público. 

Os documentos foram primeiramente fotografados em câmera digital e 

posteriormente transcritos, preservando-lhes a grafia original, bem como o sistema de 

pontuação e as notações encontradas no texto original. A transcrição é semidiplomática, 

aquela que se caracteriza pelo baixo grau de intervenção do editor, sendo, por isso, 

destinada a um público mais restrito e especializado, entre os quais linguistas, 

historiadores, antropólogos (CAMBRAIA, 2005, p.95), e seguiu os sinais e as 

convenções empregados pela equipe nacional do PHPB. 

 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

Procedemos à análise em duas instâncias: contexto e texto, conforme (Zavam, 

2009). Ainda que reconheçamos que contexto e texto são elementos constitutivos e, 

portanto, inexoráveis e indissociáveis de todo projeto de dizer, fazemos essa separação 

apenas por motivos didáticos, operacionais para a análise. No entanto, dependendo do 

foco que estivermos dando à análise, esses elementos poderão figurar simultaneamente.  

Quanto à primeira instância – contexto, no que diz respeito ao propósito 

comunicativo, podemos dizer que a peça inaugural do processo criminal cumpre a 

função precípua de apresentar o delito e seu suposto agente causador a fim de que seja 

dado início à ação penal. Este propósito é identificado logo no início do texto, parte em 

que o autor faz uma introdução ao fato que em seguida será narrado (ato delituoso), e 

reafirmado ao longo do texto, como podemos constatar com os exemplos a seguir. 

 

Exemplo 1: 

Pelo facto delictuoso que em seguida se expõe, o | 2° Promotor de Justiça nesta 

Comarca vem |perante Vossa.Senhoria. denunciar a JOSÉ BRAGA DA SILVA, 

cearense, | maior, casado, cambista de bicho, alfabetizado, | residente em 

Porangaba, preso em flagrante, mas afiançado.(Processo de 1931.I)  

 

Verificamos, ainda, em outros processos coletados, outro modo em que a referida 

apresentação do delito aparece:  

Exemplo 2: 
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 Colocaremos nos anexos do trabalho duas introduções de processos-crimes que compuseram o corpus 

da pesquisa. 
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O promotor de Justiça da terceira va-|ra da comarca desta capital, abaixo | 

assignado, usando das attribuições | que lhe são conferidas por lei, vem | perante 

Vossa Senhoria denunciar de Raimundo Alves da Silva, cearense, de 23 annos | 

de idade, casado, maritimo, sabendo lêr | e escrêver, residente á rua Barão do 

Aracaty nº 58; e João Rodrigues da | Silva, cearense, de 19 annos de idade, | 

solteiro, sapateiro, sabendo lêr e es-|crever, residente á rua Major Rangel | nº 66 e 

com oficina á rua da Assump-|ção nº 1008, pelo facto criminoso que, em sinthese, 

passa a narrar. (Processo 1937.2) 

 

Pelos trechos destacados, também podemos identificar os interlocutores, seu lugar 

e papel social. Nesse tipo de processo-crime, a denúncia é apresentada por um 

representante da lei (2° Promotor de Justiça) e dirigida a uma autoridade do poder 

judiciário (Juiz de Direito), referenciado no texto por Vossa Senhoria. Trata-se de um 

(sub)gênero que circula na esfera jurídica.  

Chama-nos atenção o fato de o pronome de tratamento empregado ser V.Sa., e 

não V.Exa. (Vossa Excelência), como vemos empregado em textos dessa natureza mais 

atuais. O pronome de tratamento V.Sa., empregado para autoridades de um modo geral, 

nesses textos também é empregado para uma autoridade em particular: Juiz de Direito. 

Esse dado, também atestado nos outros exemplares do corpus, sinaliza para uma 

variação no uso do pronome V.Exa., ou uma possível mudança que tenha se operado na 

forma de dirigir-se aos magistrados. 

Voltando-nos para a segunda instância – texto, ao considerarmos a estrutura 

composicional (organização retórica), pelo que pudemos comprovar, uma peça 

inaugural apresenta os seguintes movimentos:  

 

i) qualificar o acusado (e a vítima, em caso de queixa-crime), isto é, fazer referência a 

qualidades pelas quais o denunciado (ou querelado) possa ser identificado, como nome, 

sobrenome, idade, filiação etc, ou, diante da impossibilidade da indicação desses dados, 

o fornecimento de traços físicos: 

Exemplo 3: 

[...]cearense, maior, | comerciante, casado, alfabetizado, residente nesta | 

Capital(Processo de 1931.II); 

 

ii) relatar os fatos que, em tese, configuram o ato ilícito:  

Exemplo 4: 

[...] No dia 30 de Maio ultimo, cerca de 17 horas, Francisco | Raimundo 

encontrava-se nesta cidade, na rua Floriano Peixoto, | em frente ao predio em que 

funciona a “Farmacia Magalhães”, á | espera de um bonde, quando Dona Maria do 

Carmo passou por | ele, acompanhada de Geraldo Majela. Francisco Raimundo, | 

então, sacou de uma faca e investiu contra o seu rival, o | qual, apesar de estar 

armado, evitou a luta, correndo em demanda | da rua Liberato Barroso. O 

indiciado continuou a persegui-lo, | dobrando a esquina da farmácia, e, logo 

depois o encontrando, | desferiu contra ele duas facadas. (Processo de 1945.1); 
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iii) indicar as provas em que se fundamenta a pretensão punitiva:  

Exemplo 5: 

[...] Presos ambos em flagrante, apprehenderam-se em poder do | primeiro duas 

cadernetas do mencionado jogo, alem da quantia | de 42$200, conforme se vê do 

auto de folhas. 7. Ambos commeteram assim a contravenção de jogo prohibido, | 

o primeiro -- por explorar loteria não autorizada em Lei, e o | segundo -- por 

intervir nella; e incidiram na sancção do artigo.|31, § 4: o primeiro no nº I, letra a, 

e o segundo -- no nº II, letra a, da Lei 2.321, de 30 de dezembro de 1910|| 

(Processo de 1931.III); 

 

iv) apontar os motivos pelos quais se espera que a lei penal seja aplicada ao presumido 

autor do delito: 

Exemplo 6: 

[...] E contra os réus, que deste modo incorreram no artigo. | 31, § 4, da Lei 

referida, ora se promove a necessa-|ria acção punitiva, para que se confirme em 

juizo | a existência dos delictos e a culpa dos indiciados, | e para que -- de accordo 

com a Lei 2707, de 16 de | setembro de 1929, artigo. 6, nº III, e artigo. 7, nº II -- 

sejam eles condemnados pelo juiz de direito dessa | Vara ao grau de pena em que 

foram achados segundo | circumstancias que se apurarem na formação da | [l.1 

verso] culpa, preparado  o processo por esse juizo | municipal. (Processo de 

1931.III); 

 

v) exigir a aplicação da lei com base nos citados nos dispositivos legais:  

Exemplo 7: 

|| Pede-se, portanto, que -- citados os réus -- contra os mesmos de (sic) instaure o 

devido processo summario e publico, de | accordo com a Lei 2771, de 20 de 

novembro de 1929, artigo. 1, le-|tra a, artigos. 2 e 3, §§ 1 a 14, e artigos. 7 e 19, § 

unico, (Processo de 1931.III); 

 

[...] E, como assim procedendo, haja o denunciado incorrido | nas sanções do 

artigo 121 do Codigo Penal, contra ele é oferecida, | esta, para o efeito de, julgada 

provada, determinar a sua condenação | no referido preceito de lei, feitas a 

citações e intimações | necessario  observado o Codigo de Processo Penal. 

(Processo de 1945.1); 

 

 

vi) indicar testemunhas: 

Exemplo 8: 

[...] e | que se ouçam a respeito do facto as testemunhas seguintes, cu-| jas 

residencias constam do inquerito junto. || TESTEMUNHAS: || 1) Amazonino 

Rocha;|| 2) Francisco Vieira; || 3) Francisco das Chagas Moreira.(Processo 

1931.II). 
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Além desses movimentos, é feito ainda, na abertura do texto, um breve resumo, 

com margem recuada, em que se adianta o teor da denúncia: 

Exemplo 9: 

Pelo facto delictuoso que em seguida se expõe, o 2º | Promotor de Justiça nesta 

Comarca vem perante Vossa. Senhoria. | denunciar a ENÉAS DA SILVA 

MEDEIROS, alagoano, auxi-|liar do commercio e a MANUEL FELIPPE, 

cearense, gar-|çon, ambos maiores, solteiros, alfabetizados, resi-|dentes nesta 

Capital, presos em flagrante, mas afi-|ançado o primeiro e solto sem fiança o 

segundo. (Processo 1931. III). 

 

Em relação à primeira categoria de análise – conteúdo, constatamos que o tópico 

discursivo desse (sub)gênero gira em torno de fatos que transgridem a lei, a ordem e a 

moral da sociedade, como vemos nos exemplos seguintes.  

Exemplo 10: 

[...] No dia 3 de dezembro ultimo, cerca das 14 horas, á Rua Ba- | rão do Rio 

Branco 157, os indiciados Mario Pereira Magalhães | e Edson Carvalho foram 

surprehendidos quando encerravam naquelle | dia o seu jogo do bicho. Presos 

ambos em flagrante, em poder de | Edson foram apprehendidas três poules do 

mencionado jogo, con- | forme se vê do auto de folhas. 8. || Commetteram elles 

assim a contravenção de jogo prohibido, | por agenciar a exploração de loteria não 

autorizada em lei, e | incidiram ambos no artigo. 31. § 4, nº I, letras a, da Lei 

2.321, | de 30 de dezembro de 1910. (Processo 1930) 

 

Exemplo 11: 

[...] O malogrado tenente foi atingido por uma bala na cavidade cra | n[ia]na, 

tendo morte quasi instantânea. (Processo 1920) 

 

Exemplo 12: 

[...] O inquerito policial, que instrue esta de-|nuncia, deixa patentes as três 

tentativas de estupro, mani-|festadas por actos exteriôres que constituíram começo 

de | execução do crime, o qual não se realizou por circumstan-|cias independentes 

da vontade do delinquente. (Processo 1937.3) 

 

 No que diz respeito à segunda categoria da dimensão do texto – norma, 

analisamos algumas expressões formulaicas, tão recorrentes no discurso jurídico. Essas 

expressões, interpretadas à luz do paradigma das tradições discursivas, revelam-se como 

formas textuais que fazem parte do acervo da memória cultural de uma comunidade, 

isto é, modos tradicionais de dizer ou escrever. São justamente essas expressões, essas 

tradições discursivas, que nos permitem reconhecer um gênero, um subgênero ou 

mesmo uma unidade retórica de um texto/gênero. Em relação à abertura da peça 

inaugural do processo-crime, identificamos a seguinte estrutura formulaica, presente em 

todos os 10 textos analisados: 
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Exemplo13: 

Pelo facto delictuoso que em seguida se expõe, o | [cargo de representante do 

judiciário que faz a denúncia] vem |perante Vossa. Senhoria. denunciar a [nome 

do denunciado/querelado] (Processo 1917). 

 

Essa estrutura linguístico-discursiva prototípica compõe a abertura das 10 peças 

acusatórias que analisamos. É justamente por ser evocada e repetida a cada ação que 

requeira a constituição de uma peça acusatória que a tomamos como tradição discursiva. 

Já na unidade retórica de encerramento da peça, o modo tradicional de enunciar é 

o que se vê a seguir. 

Exemplo14: 

[...] e que se ouçam a respeito do facto as tes-|temunhas seguintes, cujas 

residencias constam do inquerito | junto. (Processo 1917). 

 

Da mesma forma que a estrutura de abertura, esta também está presente em todas 

as peças iniciais que analisamos e, pelos mesmos motivos, também a tomamos como 

tradição discursiva.  

Ainda em relação à norma, devemos mencionar o emprego da norma culta da 

língua escrita, já esperada para esse tipo de prática discursiva. A esfera a que pertence e 

o papel que desempenha o autor da denúncia, no caso um promotor de justiça, 

condicionam a variedade linguística empregada. Essa obediência à norma pode ser 

constatada, por exemplo, no emprego da concordância verbal e nominal. 

 

Exemplo15: 

[...] E contra os réus, que deste modo incorreram no | artigo. 31, § 4, da referida 

Lei, ora se promove a | necessaria acção punitiva, para que se confirme em | juizo 

a existencia dos delictos e a culpa dos indi- | ciados, e para que -- de accordo com 

a Lei 2707, de | 16 de setembro de 1929, artigo. 6, nº III, e artigo. 7, | nº II – sejam 

elles condemnados pelo juiz de di-| reito dessa Vara ao grau de pena em que 

forem acha- | dos segundo as circumstancias que se apurarem na | formação da 

culpa, preparado o processo por esse | juizo Municipal. (Processo 1930). 

 

Por se tratar de um (sub) gênero que recorre ao relato de um fato ocorrido, é 

esperada maior ocorrência de tempos verbais que atendam a esse propósito, 

notadamente os tempos do pretérito.  

Voltando, então, nosso olhar investigativo para a distribuição dos tempos verbais 

nos textos analisados, constatamos um padrão:  

i) na segunda unidade retórica – relatar os fatos – é empregada, de modo mais 

recorrente, a voz passiva analítica (por exemplo, “foi encontrado vendendo o jogo do 

bicho”) e o pretérito imperfeito (“vendia o jogo do bicho”, por exemplo); já na terceira 

unidade retórica – indicar as provas – é empregada a voz passiva sintética (por exemplo, 

“apprehenderam-se”). Assim, um recurso da língua (voz passiva analítica vs. voz 
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passiva sintética) estaria relacionado a determinado movimento retórico, sinalizando 

para uma tradição discursiva.  

ii) nas quarta e quinta unidades retóricas – respectivamente, apontar os motivos 

para aplicação da lei  e exigir a aplicação da lei – constatamos o emprego da forma 

perfectiva (commetteu/incidiu; incorreu), que destacam as informações principais e 

apontam para o primeiro plano – figura – enquanto as formas imperfectivas indicam as 

informações secundárias e revelam o segundo plano – fundo. Essa alternância nos 

tempos verbais contribui, como já sabemos, para a progressão do texto. 

Essas constatações nos remetem a Koch (1997), que defende que os enunciados, 

além das regras da língua histórica, também seguem regras de modelos textuais 

(tradições discursivas). 

Em relação à terceira categoria da dimensão do texto – forma, voltamos nossa 

atenção para o suporte material do gênero, para a sua configuração grafo-espacial, pois, 

como lembra Debray (1995, p. 101), “a escolha de um caractere, o formato, a 

paginação, o espaçamento entre as palavras, a qualidade do papel utilizado têm também 

efeitos de sentido, visual e tátil, e essas formas gráficas antecipam o estatuto social do 

que é apresentado para ser lido”. Esses “arranjos formais” são, pois, “constitutivos da 

própria mensagem” (grifos do autor). Focalizamos, então, os recursos gráficos que 

entram na constituição do gênero peça inaugural e como estes se apresentam sobre o 

suporte. 

O primeiro aspecto grafo-espacial que se destaca é a disposição do vocativo. O 

destinatário do texto (“Illmo. Sr. Dr. Juiz Municipal da 2a Vara”, por exemplo) é 

apresentado, invariavelmente, centralizado e na parte superior da folha (como se fosse 

um título). Abaixo do vocativo, vem disposto o que chamamos de síntese da ação 

acusatória (uma espécie de lide de uma notícia). Esse texto-síntese apresenta-se com 

recuo de margem. Esse recuo parece-nos cumprir a função de orientar a atenção do 

leitor para o teor da acusação a ser apresentada. 

Há ainda outra parte do texto que se apresenta com recuo: a quarta unidade 

retórica – apontar os motivos pelos quais se espera que a lei penal seja aplicada ao 

presumido autor do delito. Este recuo, diferentemente do primeiro, funciona como um 

direcionamento argumentativo. O recurso gráfico sinaliza para o destinatário os 

dispositivos legais que foram transgredidos. O recuo anterior somado a este dá a tônica 

da peça acusatória e exerce função discursiva, uma vez que servem para balizar o 

comportamento que é esperado daquele que julgará a ação delituosa. 

Outro recurso gráfico, também invariável em todas as peças analisadas, incide 

sobre a indicação das testemunhas. O termo “testemunhas” aparece sempre grafado com 

letras maiúsculas e o nome de cada uma aparece em posição de destaque, isto é, com 

recuo de margem. Em outras peças foi encontrado o termo “informante” logo baixo dos 

nomes das testemunhas. 

Em relação ao tamanho de cada peça, a extensão do texto é praticamente a mesma 

em todas as peças analisadas, em média 2 (duas) laudas. Dependendo do crime, podem 

aparecer peças de até 5 laudas, como é o caso dos crimes sexuais e de homicídios que 

trazem maior detalhamento do fato narrado. 
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5. Considerações finais 

  

O presente trabalho prefigura apenas como recorte de uma pesquisa mais ampla 

de mestrado, portanto, está sujeito a alterações conforme o andamento do curso e da 

pesquisa, por essa razão, o número de amostras foi pequeno e a análise encontra-se 

ainda em construção.  

Por meio da análise dos movimentos apresentados acima que compõem a 

estrutura composicional da peça inaugural do processo-crime, pudemos observar nos 

dados que as expressões formulaicas integram um trabalho que o sujeito faz com a 

língua e com seu exterior, pois é justamente por ser evocada e repetida a cada ação que 

requeira a constituição de uma peça acusatória que a tomamos como tradição discursiva. 

Tais expressões formulaicas estão expressas tanto na abertura (Pelo facto 

delictuoso que em seguida se expõe [...]) quanto no fechamento das peças analisadas 

([...] e que se ouçam a respeito do facto as tes-|temunhas seguintes, cujas residencias 

constam do inquerito | junto.). No entanto, a análise nos permitiu perceber que a cada 

movimento que constitui a peça introdutória do processo-crime, encontramos 

expressões que nos fazem caracterizar o (sub) gênero analisado, pois a elas os sujeitos 

recorrem para compor seu texto, como uma fórmula para compor os textos. 

Nesse sentido, acreditamos ser válida a análise de gêneros numa perspectiva 

diacrônica, pois o gênero como se apresenta hoje é resultado de realizações desse 

mesmo gênero ao longo de seu percurso histórico.  Por essa razão realizamos um 

trabalho com peças da introdução do processo-crime da primeira metade do século XX, 

pretendemos dar continuidade ao estudo ampliando o percurso temporal. 

Constatamos brevemente, nesse (sub) gênero, que a seleção de recursos de 

diagramação, ou melhor, o conjunto de elementos paratextuais, no dizer de 

Maingueneau (2001), acionados na materialização do gênero no suporte, funciona 

também, como vimos, como estratégia para a construção de sentidos, agindo como fio 

condutor da argumentação pretendida e servindo a configuração das tradições 

discursivas. 
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ANEXOS 

 

 

FUNDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SÉRIE: AÇÕES CRIMINAIS 

SUB-SÉRIE: CONTRAVENÇÕES 

ANO: 1931 

PCT: 5 

RÉU: JOSÉ BRAGA DA SILVA 

Fonte: APEC 
 

[fl.1frente] Illustríssimo. Senhor. Doutor. Juiz Municipal da 2a. Vara|| [recuo de 

margem]Pelo facto delictuoso que em seguida se expõe, o | 2° Promotor de Justiça nesta 

Comarca vem |perante Vossa.Senhoria. denunciar a JOSÉ BRAGA DA SILVA, 

cearense, | maior, casado, cambista de bicho, alfabetizado, |residente em Porangaba, 

preso em flagrante, mas afiançado. [fim do recuo] || No dia 28 de novembro ultimo, 

cerca das 13 e ½ horas, | no “Café Nestlé”, á Praça do Ferreira, o indiciado José Bra-|ga 

da Silva foi encontrado vendendo o jogo do bicho. Preso | em flagrante, apprehenderam-

se-lhe três cadernetas e um mappa| do mencionado jogo, alem da quantia de 50$600. || 

Commetteu elle assim a contravenção de jogo prohibido, por | agenciar a exploração de 

uma loteria não autorizada em lei, e | incidiu no artigo. 31, § 4, nº I, letra a, da Lei 

2.321, de 30 de | dezembro de 1910. || [recuo de margem] E contra o réu, que deste 
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modo incorreu no artigo. | 31, § 4, da referida Lei, ora de promove a neces| saria acção 

punitiva, para que se confirme em Jui|zo a existência do delicto e a culpa do indiciado, | 

e parta que – de accordo com a Lei 2707, de 16 de | setembro de 1929, artigo. 6, nº III, e 

artigo. 7, nº | II –seja elle condemnado pelo juiz de direito| dessa vara ao grau de pena 

em que for achado se-|gundo as circumstancias que se apurarem na forma- | ção da 

culpa, preparado o processo por esse juizo | municipal. [fim do recuo]|| Pede-se, 

portanto, eu -- citado o réu -- contra o mesmo|  [fl.1 verso]se instaure o devido processo 

summario e publico, de ac-|cordo com a Lei 2771, de 20 de novembro de 1929, artigo. 

1, le-| tra a, artigos. 2 e 3, §§ 1 a14, e artigos. 7 e 19, § unico, e que | se ouçam a respeito 

do facto as testemunhas seguintes, cujas | residencias constam do inquerito junto. || 

TESTEMUNHAS: || 1) Fausto Epiphanio da Costa; || 2) Isaias Luciano Pereira; || 3) 

Augusto Octavio de Sousa. || Fortaleza, 3 de novembro de 1931. || [ilegível] | 2º 

Promotor de Justiça. 

 

FUNDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SÉRIE: AÇÕES CRIMINAIS 

SUB-SÉRIE: CRIMES SEXUAIS 

ANO: 1937  

CAIXA: 03/ PCT: 3 

RÉUS: JORGE RODRIGUES LIMA e MARIA RAYMUNDA DO CARMO 

FONTE: APEC 

[fl 1 frente] Illustríssimo Senhor Doutor Juiz Municipal da Terceira Vara Criminal. 

||[manuscrito ilegível] || [recuo de margem] O promotôr de Justiça da Terceira Vara | 

Criminal da Comarca desta Capital, abaixo | assignado, usando das attribuições que lhe |  

são conferidas por lei, vem perante Vossa Senhoria | denunciar de Jorge Rodrigues 

Lima, cearen-|se de 33 annos de idade, padeiro, casado no | catholico, alphabetisado, 

residente em Jaca-|recanga, defronte da “Brasil Oiticica”; e | Maria Raymunda do 

Carmo, cearense, de 36 [anos] de | idade, negociante de fructas, casada ecle-

|siasticamente, analfabeta, residente á rua | Conselheiro Liberato Barrôso nº 1322, pelo | 

facto que, em sinthese, passa a relatar: [fim do recuo de margem] || Desde o anno de 

1934 que os denunciado Jorge Rodrigues | Lima e Maria Raymunda do Carmo vivem 

em mancebia, sendo que | esta já possuía uma filha, de nome Francisca Galdino de Sou-

|as, conhecida por Francisquinha, hoje de nove annos de idade, | visto que nasceu no dia 

5 de Janeiro de 1929. || Três annos depois desse concubinato, Jorge, | passou a agradar a 

referida menor, que é bem desenvolvida, | como attesta o auto de côrpo de delicto, 

tentando por três | vezes praticar com ella actos sexuaes. || A primeira, no dia 12 de 

julho do anno pas-|sado, cerca das dezessete horas, na então residência dos ama-| [fl1 

verso] sios á rua da Aratanha nº 38, quando a menor foi acordar | Jorge, a pedido deste, 

para ir ai emprêgo na “Padaria Trium-|pho”, á rua Senador Pompeu esquina de 

trincheiras. || Aconteceu nessa occasião que o accusado, apro-|veitando a ausência de 

sua amasia, que se achava dirigindo | uma banca de vênder fructas na segunda secção do 

Alagadiço, | fechou a porta do quarto e começou a abraçar, beijar e apal-|par as partes 

genitaes da menor, convidando-a insistente - |mente para praticarem o coito. || A 

segunda vez, no dia 17 do referido mez de | julho, á noite, ainda na mesma residência, 

quando a menor | acordou sentindo Jorge deitado sobre si, inteiramente nú, | passando a 

mão entre as suas pernas, com propostas indecen-| tes. || A terceira e ultima, ainda no 

dia 23 daquelle citado mez, cerca das dezoito horas, no momento em que a me-|nor 
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apanhava uma garranchos de lenha, em um mato proximo, | onde Jorge se achava 

escondido. || Nessa occasião, Jorge tendo tirado as calças, | quiz segurar a menor, mas 

esta correu, como das outras vezes, | conseguindo escapar á sanha libidinosa de seu 

algôz. || Todos estes factos eram levados ao conheci-|mento de Maria Raymunda do 

Carmo, pela propria filha, que | promettia sempre uma providencia e nunca deu, talvez 

pelo | receio de perder os amôres do amante caprino, tornando-se, | por isso mesmo, 

cumplice das tentativas de estupro, dada a | sua condemnavel inacção, na defesa da 

honra da menor. || O inquerito policial, que instrue esta de-|nuncia, deixa patentes as três 

tentativas de estupro, mani-|festadas por actos exteriôres que constituíram começo de | 

execução do crime, o qual não se realizou por circumstan-|cias independentes da 

vontade do delinquente. | E porque, assim procedendo, haja Jorge Rodri-|gues Lima 

praticado o crime capitulado no artigo 268 combina-| [fl. 2 frente] do aos artigos 13 e 

272, e Maria Raymunda do Carmo o dos refe-|ridos artigos combinados ainda ao artigo 

21 § 1º, todos da con-|solidação das Leis Penaes, vem esta Promotoria de Justiça | 

offerecer a presente denuncia, para o fim de, recebida e jul-|gada provada, serem os 

mesmos punidos de conformidade com | a prova que resultar da instrucção do processo, 

que deverá | obedecer a marcha traçada pela Lei nº 2771, de 20 de novem-|bro de 1929. 

|| Requer que sejam os accusados citados para | contestar a denuncia e assistiram a todos 

os termos e inci-|dentes do processo, até decisão final, citadas as tes-|temunhas do ról 

abaixo, para na dilação de provas virem a | juizo prestar os seus depoimentos, em dia e 

hora préviamen-|te designados, em presença das partes interessadas. || 

TESTEMUNHAS NUMERARIAS: || 1) - Maria Araújo Silva, residente | á rua da 

Aratanha nº 36, sendo encontrada em uma banca de | vender fructas na segunda secção 

da linha do Alagadiço. || 2) - Ranulpho Leite Guimarães, 3º | sargento da força militar 

do Estado. || 3) - Alaidio Moreira Barbosa, | guarda-civico nº 281. || 4) - Maria Julia 

Correia, residen-|te á rua da Aratanha,  perto da bódega “Cota”. || 5) - Januaria Maria da 

Conceição, | residente á rua Azevêdo Bolão nº 228. || TESTEMUNHA INFORMANTE: 

|| 1) - Francisca Galdino de Sousa, | conhecida por “Francisquinha”, de nove annos de 

idade, encon-|trada actualmente á rua Conselheiro Liberato Barrôso nu-|mero 1322. || 

Fortaleza, 20 de janeiro de 1938. || José Pires de Carvalho. 

 

FUNDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SÉRIE: AÇÕES CRIMINAIS 

SUB-SÉRIE: HOMICIDIOS  

ANO: 1945  

CAIXA: 17/ PCT: 1 

RÉU: FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS  

FONTE: APEC 

 

[fl 1 frente] Illustríssimo Senhor Doutor Juiz Municipal da 3ª Vara. || [manuscrito 

ilegível] || O 3º Promotor de Justiça da Comarca da Capital, no uso de | suas atribuições 

legaes e tendo em vista o incluso inquerito, denuncía | Francisco Raimundo dos Santos, | 

vulgo “Chico Sobral”, brasileiro, casado, | pintor, de 28 anos de idade, residente nesta 

cidade, no bairro Matadouro | Modelo, pelo fato delituoso seguinte: || Francisco 

Raimundo dos Santos, vulgo “Chico Sobral”, é casado | ha oito anos com Dona Maria 

do Carmo dos santos, com quem residia | nesta Capital, no bairro Matadouro Modelo. || 

No começo do ano em curso, Dona Maria do Carmo abandonou | o lar e foi viver 

amasiada com o vendedor ambulante Geraldo | Majela de Souza. || No dia 30 de Maio 
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ultimo, cerca de 17 horas, Francisco | Raimundo encontrava-se nesta cidade, na rua 

Floriano Peixoto, | em frente ao predio em que funciona a “Farmacia Magalhães”, á | 

espera de um bonde, quando Dona Maria do Carmo passou por | ele, acompanhada de 

Geraldo Majela. Francisco Raimundo, | então, sacou de uma faca e investiu contra o seu 

rival, o | qual, apesar de estar armado, evitou a luta, correndo em demanda | da rua 

Liberato Barroso. O indiciado continuou a persegui-lo, | dobrando a esquina da 

farmácia, e, logo depois o encontrando, | desferiu contra ele duas facadas. Ferido, 

Geraldo Majela caiu | na via publica, nas proximidades do botequim denominado | “O 

Eurico”, sendologo transportado para a Assistencia Municipal, | onde faleceu no mesmo 

dia. || Após cometido o delito, o denunciado procurou fugir, tendo sido, | [fl 1 verso]  

porém, preso em flagrante. || E, como assim procedendo, haja o denunciado incorrido | 

nas sanções do artigo 121 do Codigo Penal, contra ele é oferecida, | esta, para o efeito 

de, julgada provada, determinar a sua condenação | no referido preceito de lei, feitas a 

citações e intimações | necessario  observado o Codigo de Processo Penal. || 

Testemunhas: || Afonso Carlos Abreu - Inspetor da guarda - civil || Pedro Alves Pereira - 

Joaquim Tavora, 2.163, guarda-civil n. 163 || Antonio Lopes - guarda-civil n. 323 || 

Manuel Domingos da Silva - Policia Especial n. 444 || Informante: Maria do carmo dos 

santos - residente em Matadouro Modelo || Fortaleza, 25 de Agosto de 1945. || Manoel 

Albano Amóra. 

 

FUNDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SÉRIE: AÇÕES CRIMINAIS 

SUB-SÉRIE: FERIMENTOS 

ANO: 1920  

CAIXA: 07/ PCT: 11 

RÉU: CESARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 

FONTE: APEC 

[fl.1 frente] Ilustríssimo Senhor Doutor Juiz Substituto da Se-|gunda Vara Criminal || A. 

O Escrivão designe dia e hora para pro-|ceder-se á inquirição das testemunhas arro-

|ladas, as quais devem ser intimadas, as-|sim [...] o réo. Dê-se sciencia ao 1º Pro-|motor 

de Justiça. || Fortaleza., 13 de Janeiro, 1921. || Gabriel Cavalcante. || O Primeiro 

Promotor de Justiça da | comarca desta Capital, no uso de suas at-|tribuições legaes, vem 

perante Vossa. Senhoria. denun-|ciar de Cesario Ribeiro do Nascimento, | vulgo Sergio, 

cearense, pedreiro, casado, re-|sidente em Mondubim, deste termo, pelo | facto 

delictuoso que passa a expôr: || No dia 14 de Maio de 1917, | cerca das treze horas, 

acharam-se Cesa-|rio Ribeiro do Nascimento e Pedro Felix | Pereira na taberna de Artur 

Fernandes, em Mondubim, quando, por motivo fútil, | deu-se uma ligeira discussão 

entre os dois | primeiros, resultando sahir Pedro Felix | com as offensas physicas leves 

decrip-|tas no auto de corpo de delicto de folhas., e Cesario Ribeiro com um ferimento 

leve | produzido por si próprio, na occasião | em que, com uma faca de que se achava | 

armado, tentava vibrar um terceiro gol-|pe em seu contendor. || Do inquerito policial que 

a | [fl. 1 verso] esta acompanha, verifica-se o delicto at-|tribuido ao denunciado, que será 

convenien-|temente apurado em juizo. || E porque, assim procedendo, tenha | o accusado 

praticado o crime previsto no | artigo. 303do Codigo Penal, vem esta Promo-|toria 

offerecer a presente denuncia, para o | fim de ser Cesario Ribeiro do Nascimento | 

punido, de conformidade com o que se li-|quidar na formação da culpa. || Requer que 

tenham lugar as dili-|gencias legaes para o respectivo summa-|rio, em dia e hora 

préviamente designa-|dos, com intimação do denunciado e das | testemunhas abaixo 
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arroladas, e com sci-|encia desta Promotoria. || Ról das testemunhas: || 1- Arthur 

Fernandes, em Mondubim. || 2- Trajano Alves de Aguiar, || 3- Romão Salomão, em 

Mondubim. || 4- Eurico Olympio de Sousa Freitas, empre-|gado da Delegacia Fiscal. || 

5- Theodoro Nunes de Mello, rua Senador | Pompeu nº 391. || Fortaleza, 12 de janeiro 

de 1921. || O Primeiro Promotor, || José Pires de Carvalho. 
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