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Os textos aqui apresentados foram elaborados por graduandos, graduados, 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer um breve levantamento sobre 

os anglicismos - termos da língua inglesa - presentes no português brasileiro, tendo 

como base a influência destes vocábulos na formação lexical da língua portuguesa a 

partir do aspecto sincrônico. Dessa forma, apresenta-se um levantamento bibliográfico 

baseado nos pressupostos teóricos sobre estrangeirismo estudados por Alves, em sua 

obra Neologia- Criação lexical (2004); e também por Faraco (org.) no livro 

Estrangeirismos: guerra em torno da língua (2004), que discorre acerca dos conceitos 

dos estrangeirismos ingleses no léxico do português brasileiro; bem como do suporte 

lexicográfico do dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010, 2012). Diante disso, 

far-se- á uma análise dos termos oriundos deste idioma e que estão sendo utilizado com 

maior frequência no repertório lexical do falante de português no Brasil nos dias de 

hoje, fenômeno este conhecido linguisticamente como processo sincrônico. Sob este 

ponto de vista, é possível observar que o anglicismo está cada vez mais evidente na 

língua portuguesa, podendo ser facilmente encontrado em terminologias próprias da 

moda, culinária, cinema, publicidade, colunismo social, dentre outros, no entanto será 

feito um levantamento apenas dos termos procedentes na tecnologia da informática que 

está cada vez mais evidente no léxico idiomático brasileiro.  

PALAVRAS-CHAVE: Anglicismo. Formação lexical. Português brasileiro. Sincronia. 

Considerações Iniciais 

A história do português brasileiro teve seu surgimento no século VII, na 

península ibérica, com a chegada de alguns povos. Neste período a língua predominante 

era o latim vulgar, porém ela não era uma “língua pura”, pois misturou-se com falares 

regionais que acabaram por formar dialetos diferentes; de onde resultaram as línguas 

neolatinas, dentre elas o italiano, o romeno, o francês, o espanhol e a língua portuguesa, 

marcando assim a origem da chamada “última flor do lácio, inculta e bela”, nas palavras 

de Olavo Bilac (1964).  
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A presença de estrangeirismo (presença de termos de outros idiomas) nas línguas 

não é algo novo, mas sim um fenômeno linguístico conhecido pelo nome de 

empréstimos lexicais, ou ainda de empréstimos linguísticos. Segundo Alves (2004, 

p.72) “O léxico de um idioma, entretanto, não se amplia exclusivamente por meio do 

acervo já existente: os contatos entre as comunidades linguísticas refletem–se 

lexicalmente e constituem uma forma de desenvolvimento do conjunto lexical de uma 

língua.” 

Os estrangeirismos advindos do inglês no português brasileiro foram, e ainda o 

são, muitas vezes influenciados por vários aspectos, tais quais os históricos, os sociais, 

os culturais, os políticos, os geográficos; e demais segmentos, como a moda, a culinária, 

a tecnologia, o cinema, a publicidade, as telenovelas, o colunismo social, dentre outros. 

Nesse enfoque dos estudos sincrônicos dos estrangeirismos no PB pretende-se 

estudar os vocábulos que são utilizados e os que surgem constantemente no estado atual 

da língua por meio de vários fatores inerentes a ela, como a evolução tecnológica da 

informática, que traz consigo um leque de estrangeirismos que passam a fazer parte do 

vocabulário brasileiro. Vale ressaltar que o aspecto sincrônico, em termos linguísticos, 

respeita o estado atual da língua.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é mostrar o quanto os termos 

ingleses, chamados anglicismos, estão cada vez mais frequentes no português brasileiro, 

haja visto que o estrangeirismo veio para suprir a falta de termos brasileiros específicos 

para determinadas situações ou objetos onde supostamente não haveria um vocábulo 

brasileiro para se fazer uso, portanto há necessidade de  adequar termos estrangeiros 

ingleses no português do Brasil em virtude de não haver um vocábulo equivalente na 

própria língua brasileira.  

 

1. Primeiras ideias sobre os Estrangeirismos no Português Brasileiro. 

O estrangeirismo é o empréstimo de termos ou vocábulos de outras línguas, ou 

seja, no caso aqui discutido, expressões estrangeiras de outros idiomas presentes no 

português do Brasil Infante relata que (2001,p.193):  

 

No caso da língua portuguesa, podem-se apontar casos de 

palavras tomadas de línguas estrangeiras em tempos muito 

antigos. Esses empréstimos provieram de línguas célticas, 

germânicas e árabes e ao longo do processo de formação do 

português na Península Ibérica.Posteriormente, o Renascimento 

e as navegações portuguesas permitiram empréstimos de línguas 

européias modernas e de línguas africanas,americanas e 

asiáticas. 

 

 A noção de estrangeirismo é uma questão complexa no que diz respeito ao seu 

comportamento linguístico, no caso do português brasileiro essas grandezas lexicais 

estrangeiras fazem parte do desenvolvimento da língua e, a cada dia, mais termos estão 

sendo adotados no acervo lexical do cidadão brasileiro.  
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Dependendo do idioma de origem, esses termos recebem nomes singulares, no 

caso do inglês: anglicismo. Segundo Alves (2004, p. 72) “o estrangeirismo costuma ser 

empregado em contextos relativos a uma cultura alienígena externas à da língua”, assim 

o empréstimo se dá pelo fato do contato de uma língua com outra, que também esta 

vinculado com a cultura, como Sapir (1971, p. 193) afirma que “O tipo mais simples de 

influência que uma língua pode exercer em outra, é o ‘empréstimo’ de vocábulos. 

Sempre que há empréstimo cultural, há probabilidade de empréstimo para os termos 

correspondentes”. 

É muito frequente que um idioma se alimente de outros. Com a evolução da 

tecnologia, dos meios de comunicação e da produção industrial é natural que surjam 

cada dia mais vocábulos e termos oriundos do inglês sendo empregados no português. 

Conjuntamente um fator bastante relevante é o processo da globalização, resultado do 

predomínio econômico dos Estados Unidos nas áreas citadas anteriormente o que faz 

com que os consumidores brasileiros estejam cada vez mais ligados ao padrão norte 

americano no cenário atual, deste modo é inerente que muitas palavras sejam tomadas 

emprestadas do inglês e o uso se torne corriqueiro no dia a dia do falante da língua 

portuguesa no Brasil, semelhante ao posicionamento de Garcez e Zilles(2004,p22-23): 

 

O apelo da máquina capitalista globalizante é forte demais para 

que a mídia da informação, do entretenimento e, principalmente, 

da publicidade possa ou queira deixar de explorar as associações 

semióticas entre a língua inglesa e o enorme repositório de 

recursos simbólicos, econômicos e sociais por ela mediados. Em 

uma sociedade como a brasileira, na qual é imensa a disparidade 

na capacidade de consumo dos cidadãos e na qual a classe social 

consumidora sofre de grande insegurança social e se mira num 

padrão de consumo, norte-americano ou europeu, não 

surpreende que o anglicismo se preste para marcar a 

diferenciação competitiva entre quem dispõe desse capital 

simbólico e a massa não-consumidora. 

 

 A internet e a área informática estão entres os maiores responsáveis pela enorme 

importação desses vocabulários, isso sem falar de outros propagadores de tais palavras. 

Segundo Marcos Bagno (apud Faraco, 2004, p.74) “[...] os estrangeirismos não alteram 

as estruturas da língua, a sua gramatica, eles contribuem apenas o nível mais superficial 

da língua, que é o léxico”.A autora Carvalho (1989, p.23) acrescenta que a geração de 

novos vocábulos e termos é reflexo da eclosão das novas tecnologias e novos objetos do 

atual século XXI: 

[...] os termos novos, como resultantes da criatividade 

linguística, são também consequência da criatividade humana 

nos outros campos. Os neologismos criados no setor artístico, 

científico e tecnológico têm o objetivo de oferecer novos 

conceitos sobre o universo e assim acompanhar a evolução 

humana. 
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Assim, é possível notar que esses fatos são verdadeiros disseminadores da 

entrada de inúmeras palavras estrangeiras inglesas no português brasileiro, e esses 

termos acabam por se internalizarem na mente dos falantes da língua, pois é através 

deles que estas palavras passam a fazer parte oficial do léxico brasileiro, muitas das 

vezes sendo posteriormente dicionarizadas. 

2. Discussões sobre a incorporação de anglicismos ao léxico do PB. 

 

Na língua existem dois lados que divergem ao mesmo tempo, conforme os 

estudos de Ferdinand Saussure sendo eles o espírito de campanário que busca manter o 

padrão da língua resistindo às influências estrangeiras, e a força do intercurso que se dá 

pelo contato entre indivíduos de diferentes culturas, como um meio de possibilitar a 

entrada de estrangeirismo e empréstimos na língua.  

Com isso a língua como processo cultural na qual sofre mudanças e adaptações 

com o uso de termos estrangeiros faz se levantar discussão acerca dos estrangeirismos, 

em especial a dos anglicismos, que sempre esteve em constante debate entre os que são 

contra e a favor destes termos no português brasileiro, pois essas palavras, vindas do 

inglês, são as que mais contribuem para o crescimento do léxico no Brasil. Os que 

discordam com o uso de termos de outros idiomas no português consideram esta uma 

maneira de domínio de uma nação sobre a outra, haja vista que eles defendem a ideia de 

uma língua pura.  

  Deste modo o deputado Aldo Rebelo “preocupado” com a língua resolve criar o 

projeto de lei 1.676/99 no qual visa proteger a língua portuguesa e a degradação a que 

esta sendo submetida por estrangeirismos, provenientes sobretudo do inglês, nesse 

período um grande número de linguistas se manifestaram em oposição á essa lei, um 

deles o pesquisador Sírio Possenti ( apud Faraco, 2004, p.168)  que faz uma critica a 

Aldo Rebelo na qual diz “o deputado quer defender o português por razões equivocadas 

e com armas cujo efeito é mais do que duvidoso”. 

A partir disso o linguista continuou com severas críticas e fez vários comentários 

acerca da lei com base nos trechos a seguir que acompanhou as justificativas do projeto 

legislativo retirados do livro Estrangeirismo: guerras em torno da língua de Faraco, 

2004(p.169 á 170): 

 

a) “Segundo o deputado, também jornalista, a língua portuguesa que o Poeta Olavo 

Bilac chamou impropriamente, de ‘inculta’, sofre atualmente uma desnacionalização 

que a empobrece”. 

É provavelmente um equívoco considerar o fenômeno do emprego de palavra 

estrangeiras como desnacionalização, por um lado, e como empobrecimento, por outro. 

Uma análise um pouco mais cuidadosa mostraria que a “invasão” se limita a alguns 

nichos (lugares como shoppings e campos lexicais como o da informática talvez 

choquem) que não representam nem de longe o país, apesar de sua visibilidade.Por 

outro lado, a tal invasão certamente não empobrece o português.Tomada a língua como 

língua, o efeito é o inverso: ela se enriquece.Insisto: as palavras estrangeiras usadas 
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mais ou menos correntemente são poucas numerosas, apesar da sensação 

contrária.(p.168-169) 

 

b) “Apesar das regras por vezes tortuosas, o português é belo, pródigo e preciso, 

dotado de recursos léxicos suficientes para acompanhar as inovações, descobertas, 

invenções e mudanças que transformam o mundo-disse o deputado Aldo Rebelo.” 

Conceitos como “regras tortuosas” desqualificam de cara qualquer outro juízo, por 

decorrer obviamente de desconhecimento do assunto. Nenhuma regra de nenhuma 

língua poderia ser tecnicamente tachada de tortuosa (ou complicada, ou coisa que o 

valha).Tudo o mais é representação sem fundamento: uma língua, qualquer língua, é 

sempre exata e inexata, dependendo do campo lexical e das circunstancias em que os 

falantes utilizam. Quanto a ser bela ou não, “é questão de opiniões”, como diria 

Riobaldo. O que vale para todas as línguas. Se seu léxico é rico para prover as 

necessidades?Pode ser que sim, mas provavelmente não, mas isso também vale para 

qualquer língua. Além de depender das necessidades, que podem mudar sempre. Um 

léxico sempre pode crescer, ou o atual receber novos sentidos, mas isso dificilmente se 

faz por decreto. A história das línguas é em grande parte uma história de 

empréstimos.Tomar palavras do inglês ou contruí-las com elementos gregos e latinos 

não produz mudança na natureza da língua. Nem a desfigura, nem a melhora. (p.169-

170). 

Essas críticas se deu pelo fato que Possenti é contra a criação da lei, ao mesmo 

tempo que Garcez e Zilles (apud Faraco, 2004, p. 23) enfatizam “[...] a discussão sobre 

estrangeirismo vai na direção de controlar a língua, sob o argumento de que é preciso 

defender a língua contra essas impurezas, essas invasões”. 

Outros linguistas que concordam com a incorporação de estrangeirismos 

observam nesse fenômeno linguístico uma contribuição cultural entre os povos e as 

culturas, já que tais termos – oriundos da língua de origem - enriquecem o léxico de 

uma língua de destino, uma vez que Marcos Bagno ( apud Faraco,2004, p.82 ) diz que a 

língua “ela mesma acolhe o que tem serventia e descarta o que é dispensável ( feedback 

negativo).”  Na revista Língua Portuguesa, edição nº 100, p.29 Sírio Possenti diz ainda: 

“O resultado é que, considerados só do ponto de vista linguístico, os estrangeirismos são 

uma benção. Com eles, uma língua passa a fazer distinções, que são - ou se tornam - 

socialmente relevantes[...]”. Da mesma forma, Schmitz (1988, p.4-5) afirma que: 

 

É bom lembrar que a língua portuguesa sempre foi acolhedora 

de palavras novas. A presença de palavras de origem 

estrangeiras no português contemporâneo de nenhuma forma 

empobrece a língua; muito ao contrário, as palavras emprestadas 

de outras línguas contribuem para enriquecer a língua 

portuguesa.  

 

Essas discussões ainda serão bastante debatidas no percurso do século XXI,por 

um lado a lei 1676/99 ainda necessita ser avaliada pois, existem comprovações e 

estudos científicos de que tais contribuições do inglês na língua portuguesa do Brasil 

são de suma importância para o desenvolvimento atual desta, uma vez que o 
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estrangeirismo veio para preencher lacunas existentes no léxico do português brasileiro, 

afinal como diz Marcos Bagno (apud Faraco 2004, p.83): 

 

Os males da globalização são outros. O uso de termos 

estrangeiros é uma mera consequência, talvez a mais inofensiva 

delas. Tem coisas muito mais urgentes sobre as quais legislar, 

problemas sócias e econômicos, muitíssimo mais graves sobre 

os quais fazer incidir a força da lei. Quem precisa ser defendido 

é o falante do português brasileiro (e não sua língua), que vive 

no pais com a maior injustiça social de todo o planeta, com a 

maior concentração de propriedade fundiária de todo o mundo. 

É a criança e o jovem que não são acolhidos por um sistema 

educacional classificado entre os piores do mundo, junto com o 

sistema público de saúde.  

 

Cabe, entretanto, insistir aos usuários da língua que a mesma não existe, o que 

há são pessoas introduzidas em uma sociedade, na qual querem apenas compreender o 

mundo ao seu redor e se relacionarem uns com os outros. Vale ressaltar que uma vez 

introduzidos os anglicismos no português brasileiro é quase utópico bani-los da língua, 

pois, em parte, quem determina a inclusão desses termos são os próprios falantes.Por 

esse motivo Bagno (apud Faraco, 2004,p.70) diz: 

 

Embora os puristas se recusem a aceitar o fato, a ciência 

linguística já demonstrou fartamente que as línguas não se 

desenvolvem, não progridem, não evoluem, nem agem 

conforme qualquer uma dessas metáforas que implicam um 

ponto final específico e um nível de excelência: as línguas 

simplesmente mudam. Assim, o português do Brasil não “vai 

bem, obrigado” nem “vai mal, coitado”: ele simplesmente vai, 

segue seu rumo, seu fluxo, ditado por suas próprias forças 

constitutivas internas e pela ação de seus falantes de carne e 

osso, cabelo e dente. 

 

 

3. Os Anglicismos encontrados no meio tecnológico da Informática no Brasil. 

 

Os Estados Unidos é um país altamente desenvolvido e é uma das maiores 

economias nacionais do mundo, o que os torna uma potência mundial. A crescente 

internacionalização dos mercados levou as nações a adotarem o inglês como o idioma 

oficial do mundo, sendo a língua mais falada atualmente.  

Devido ao seu fortalecimento econômico, os EUA exerce um grande poder sobre 

os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e, com isso, desenvolve a 

difusão da sua cultura através das indústrias cinematográfica, fonográfica, publicitária 

etc. Assim de acordo com Alves (2004,p.122): 
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[...] em relação às áreas do conhecimento, 12% dos 

estrangeirismos pertencem à área da Música, especialmente 

nomes de ritmos (dance, drum’n’bass , house,techno), seguida 

pela área da Informática e Tecnologia (11%: browser, 

cablemodem, dolby, hacker). Em terceiro lugar vem a área dos 

Esportes (10%: ace,personal trainer, set point, e de origem não-

inglesa: ippon, tae-kwon-do) e, sem eguida, a da Economia (9%: 

banking, floating, hedge, trading). A Gastronomia é bastante 

representada entre os estrangeirismos de origem não-inglesa, 

muitas vezes encontrados nas seções de culinária dos jornais e 

revistas (smorgasbord, sushi...). 

 

Por essa razão, os termos estrangeiros ingleses, chamados anglicismos, são 

facilmente inseridos ao idioma brasileiro.  Garcez e Zilles (apud Faraco, 2004, p.22) 

enfatizam “[...]se o inglês é hoje a tal língua franca do contato internacional, isso se 

deve ao sucesso da empresa imperial britânica e norte-americana, da qual o Brasil 

sempre foi cliente servil”. 

Os anglicismos são uma fonte de empréstimos para o português brasileiro e 

fazem parte do nosso dia a dia, sendo sua presença facilmente notada em vários 

segmentos. Dentre eles é notório e impressionante o desenvolvimento dos termos 

oriundos da informática, onde a quantidade de palavras e expressões especificas desse 

ramo são inúmeras. 

Dessa forma Marcos Bagno ( apud Faraco, 2004, p.82) vem dizer que “ para 

impedir a disseminação dos termos ingleses na área da informática, seria preciso 

impedir a entrada no país dos equipamentos, programas, computadores, enfim, de toda a 

tecnologia à qual esses termos vêm aplicados”. No entanto seria totalmente inviável, 

pois com o avanço tecnológico é impossível que não se adquira esses termos, dado que 

não há motivo para contestar a utilização das palavras oriundas do inglês, 

principalmente dos vocábulos do âmbito da informática. Assim tem se como exemplo 

algumas terminologias deste meio tecnológico tais como: Accept: aceitar,concordar 

com algo; Browser: navegador de busca na internet; Capslook: no teclado do 

computador tem a função de letras maiúsculas; Game: jogo, particularmente jogo 

eletrônico; Gate: portão, lugar de entrada de dados; Facebook: é uma rede social que 

foi criada com o intuito dos indivíduos se comunicarem, compartilharem fotos, vídeos e 

notícias;Layout: é a ideia, a forma, de uma página em qualquer suporte;  Scanner: 

dispositivo para cópia de documentos; Reset: reiniciar o computador; Password: cadeia 

de caracteres que autoriza o acesso a um conjunto de operações em um sistema de 

computadores ou em equipamentos computadorizados Qwert: é a forma de teclado 

utilizado em computadores, e atualmente muito utilizado em celulares e smathphones; 

Spam: no geral, refere-se a e-mails enviados indevidamente para a caixa postal do 

usuário; Twiter: é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber 

atualizações pessoais de outros contatos, em textos de até 140 caracteres. Os textos são 

conhecidos como tweets; Viber: é uma aplicação para iPhone, Android, BlackBerry, 

Bada, Nokia e Windows Phone que permite estabelecer chamadas e enviar 

mensagens gratuitamente entre utilizadores que tenham a 
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aplicação instalada;WhatsApp:É um aplicativo disponível para celulares com o sistema 

operacional Android, onde é permitido que o usuário troque mensagens, imagens e 

vídeos sem pagar o custo de um SMS; Windows: programa de computador,  entre 

outros. 

Esses vocábulos por serem de origem inglesa não são desconhecidos no 

português, pois o significado que adquiriram na informática não é novo e está 

inteiramente popularizado, porém, os mesmos ainda não se encontram em dicionários 

da língua portuguesa, e assim, “o emprego frequente de um estrangeirismo constitui 

também um critério para que essa forma estrangeira seja considerada parte componente 

do acervo lexical português” Alves (2004, p.79). Consequentemente o fato de uma 

palavra não estar incluída no dicionário não a exclui do léxico do português brasileiro, 

pois ela não pode estar dicionarizada nesse momento por ser atual, mas poderá ser 

incluída futuramente op.cit (1984, p.125) afirma que “uma vez consagrado pelo uso, o 

elemento neológico é geralmente inserido num dicionário”. 

Existem ainda termos da informática de origem estrangeira inglesa que já se 

encontram presentes nos dicionários Aurélio da língua Portuguesa 2010 e 2012 do 

léxico brasileiro, entre eles vale mencionar alguns vocábulos frequentemente utilizados 

como: Backup: Cópia de segurança, ou procedimento de criá-la; Blog:Página da web 

escrita por uma ou mais pessoas, e constantemente atualizada, que serve com um diário, 

ou para divulgar ideias, noticias, e que pode incluir imagens, vídeos, links para outros 

sites, etc [Aport.:blogue]; Chip: Circuito integrado; Deletar: [Ingl.(to) delete] Eliminar, 

suprimir( informação, texto, arquivo, etc.) apagar ; Download : Em redes de 

computadores, obtenção de cópia de um arquivo localizado em máquina remota, baixar, 

dentre outros vocábulos; E-mail: Correio eletrônico ou endereço eletrônico; Hacker: 

Individuo perito em informática que invade, em geral ilegalmente, sistemas de 

computadores; Homepage : página oficial de entrada em sítio da web, na internet que 

geralmente contêm uma apresentação e remissões às principais seções de conteúdo; 

Link:Em hipertextos e hipermídias, vínculo entre documentos ou pontos de 

documentos; Lan house: estabelecimento em que as pessoas pagam para ter acesso à 

internet e a jogos numa rede social; On-line:Em conexão com, ou entre, sistemas de 

processamento ou transmissão de informação.Diz-se de periférico, etc. que se encontra 

conectada a um sistema computacional ou acessível para a utilização por 

este;Site :Conjunto de documentos inter-relacionados, dispostos na web em um 

endereço específico de acesso ;Software :Em um sistema computacional,ou conjunto 

dos componentes informacionais que não faz parte do equipamento físico e inclui os 

programas e os dados a eles associados.Qualquer programa ou conjuntos de programas 

de computadores; Web : Sistema de hipermídia disponível na internet, com documentos 

e outros objetos localizados em pontos diversos da rede e vinculados entre si; Webmail: 

forma de e-mail em que se utiliza a web  e um navegador; Wireless: Transmissão de 

dados sem o uso de cabos; wifi; Webcan: Câmera para transmissão de imagens pela 

internet. Conforme Biderman (1992. p, 05): 

 

 [...] um dicionário é um repositório da riqueza vocabular de 

uma língua [...]. Mas não é só isso. As palavras arroladas no 
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dicionário dão testemunho de uma cultura; no caso da língua 

portuguesa, nosso vocabulário registra não só os símbolos da 

nossa cultura brasileira, mas também de muitas outras culturas 

de que somos herdeiros [...] e tantas outras mais que recebemos 

pelos mais variados caminhos. Assim, o nosso léxico contém 

atualmente um grande contingente de vocábulos estrangeiros e 

conceitos importados de outros povos. 

 

Portanto, há de se notar que nos dias atuais, com a influência dos anglicismos, os 

dicionários do português brasileiro passam a ter mais verbetes de palavras advindas do 

inglês, e não guardam apenas os vocábulos, eles depositam também palavras que 

retratam o estilo, cultura de uma época, tais como os valores e as diversas formas de 

viver e pensar de um povo, e tais palavras foram adaptadas ou não, e estão presentes em 

alguns dicionários e ausentes em outros, pois cada dia mais vocábulos estrangeiros são 

incorporadas por meio do contato com os bens tecnológicos e científicos vindos dos 

EUA.  

Há quem diga também que os anglicismos devem ser aportuguesados, o que se 

pode dizer que decorre no emprego de termos inglêses adaptados ao português ou não. 

Deste modo esses vocábulos devem ser escritos conforme a legislação ortográfica 

brasileira, com isso, perderiam a estrutura de origem estrangeira para assim fazer parte 

dos padrões lexicais brasileiros.  Para o dramaturgo Ariano Suassuna, “as palavras 

estrangeiras devem ser adaptadas à forma e ao espírito do idioma que as acolheu” 

(Folha de S. Paulo, 25 de Abril de 2000).  

Destarte, sabe-se que muitos desses vocábulos ingleses já foram aportuguesados, 

porém, existem termos que se encaixam ao léxico brasileiro sem perder sua estrutura de 

origem, permitindo assim novos significados e assumindo novos valores, visto que 

ambos já se encontram inseridos em dicionários da língua portuguesa. 

Considerações Finais 

Os estrangeirismos estão presentes no português brasileiro no decorrer da 

história. A presença de tais elementos numa língua decorre do preenchimento de 

espaços semânticos inexistentes no léxico da cultura de destino. O Estados Unidos, por 

ser um país desenvolvido em vários setores, contribui com maior número de 

empréstimos linguísticos.  

Na constituição de uma língua sempre haverá uma pequena parte de palavras de 

origem estrangeira que deverão ser discutidas e não criticadas sobre a sua existência, 

pois deve-se entender os meios linguísticos que as inserem no corpo social do país de 

destino daqueles vocábulos. 

Uma área que introduz bastante termos ingleses na língua portuguesa falada no 

Brasil é a da tecnologia, onde destaca-se a informática, com uma quantidade infinita de 

palavras vindas deste idioma e que são atualmente usadas como modismos por 

indivíduos no dia a dia, mas que ainda não se encontram em glossários. Contudo, há 

outros vocábulos que já estão totalmente inseridas nos dicionários da atualidade. Muitos 

falantes não possuem o total conhecimento dos anglicismos na língua portuguesa, 



 

 

 
2190 

porém essas unidades léxicas nem são mais percebidas após terem sido adaptadas ao 

português.  

Portanto, este trabalho buscou mostrar a evolução das palavras inglesas na 

língua portuguesa, não como uma que se foi, mas como uma que não chegará ao fim, 

pois não é o uso dos estrangeirismos que vai desfavorecer a forma como funciona uma 

língua, já que este processo acontece de forma natural, muitas das vezes, e inclusive, 

obedecem a estrutura do português tanto na grafia quanto na fala. 
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UM OLHAR SOBRE AS RELAÇÕES INTERDISCURSIVAS EM DISCURSOS 

TUPINIQUINS ESCRITOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 

                                                         Adriana Recla
4
 

RESUMO: Neste trabalho, apresentamos resultados de pesquisa que investigou 

discursos  produzidos pela comunidade indígena tupiniquim do município de Aracruz – 

ES, escritos em língua portuguesa. Estabelecemos como objetivo verificar as relações 

interdiscursivas, a subjetividade e as formas de manifestações culturais que perpassam 

as práticas discursivas dessa população. Selecionamos para análise o discurso Gravidez 

de Janaúba registrado na coletânea Os tupinikim e guarani contam..., organizada por 

Edivanda Mugrabi, em 2005. A obra apresenta histórias cotidianas, vivenciadas por 

indígenas, que resgatam aspectos das preocupações e parte da história daquela 

população.  Justificamos este trabalho pelo fato de entendermos que os discursos 

produzidos por sujeitos tupiniquins são uma esfera discursiva significativa para essa 

população, visto que materializam a cultura, a história, as relações de interação e de 

intercâmbio, o sistema de valores indígenas, envolvendo a organização social dessa 

comunidade discursiva, e ao mesmo tempo, sendo parte integrante dela. Para o 

desenvolvimento deste trabalho tomamos como referencial teórico-metodológico a 

Análise do Discurso, nas perspectivas apontadas por Dominique Maingueneau (1993, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Centramo-nos nas categorias de interdiscurso, cenas de 

enunciação e ethos discursivo, pois observamos que por meio dos mecanismos 

interdiscursivos, da cenografia e do ethos, o discurso produzido por indígenas constrói 

os mais diversos temas. Os resultados da pesquisa revelaram que os efeitos de sentido 

presentificados nesse discurso são possíveis devido à relação interdiscursiva com o 

discurso místico e folclórico, o que só é facilitado pela capacidade de tecer 

correspondências entre múltiplos discursos, o que, por sua vez, depende da competência 

(inter)discursiva. A simplicidade da elaboração textual mostra especificidades do 

discurso selecionado e revela um enunciador conhecedor das restrições semânticas que 

regem este discurso. 

PALAVRAS-CHAVES: Análise do Discurso. Tupiniquins. Interdiscurso. 

INTRODUÇÃO  

Os discursos produzidos por sujeitos tupiniquins são uma esfera discursiva 

significativa para essa população, visto que materializam a cultura, a história, as 

relações de interação e de intercâmbio, o sistema de valores indígenas, envolvendo a 

organização social dessa comunidade discursiva, e ao mesmo tempo, sendo parte 

integrante dela.  

 

Neste artigo, investigaremos um discurso produzido pela comunidade indígena 

tupiniquim da aldeia de Irajá, localizada no município de Aracruz – ES.  Estabelecemos 

como objetivo verificar as relações interdiscursivas, a subjetividade e as formas de 

manifestações culturais que perpassam as práticas discursivas dessa população. 

Selecionamos para análise o discurso Gravidez de Janaúba registrado na coletânea Os 

tupinikim e guarani contam..., organizada por Edivanda Mugrabi, em 2005, a qual 
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apresenta histórias cotidianas escritas em português, vivenciadas por indígenas, que 

resgatam aspectos das preocupações e parte da história daquela população.  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho tomamos como referencial teórico-

metodológico a Análise do Discurso, nas perspectivas apontadas por Dominique 

Maingueneau (1993, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Centramo-nos nas categorias de 

interdiscurso, cenas de enunciação e ethos discursivo, pois observamos que por meio 

dos mecanismos interdiscursivos, da cenografia e do ethos, o discurso produzido por 

indígenas constrói os mais diversos temas.  

 

Os resultados da pesquisa revelaram que os efeitos de sentido presentificados 

nesse discurso são possíveis devido à relação interdiscursiva com o discurso místico e 

folclórico, o que só é facilitado pela capacidade de tecer correspondências entre 

múltiplos discursos, o que, por sua vez, depende da competência (inter)discursiva. A 

simplicidade da elaboração textual mostra especificidades do discurso selecionado e 

revela um enunciador conhecedor das restrições semânticas que regem este discurso. 

 

1.  A ALDEIA TUPINIQUIM IRAJÁ 

 Os tupiniquins habitam o município de Aracruz, região norte do estado do 

Espírito Santo, e estão distribuídos em quatro aldeias: Pau-Brasil, Caieiras Velhas, Irajá 

e Comboios, que juntas têm aproximadamente 2.579 habitantes (TEAO & LOUREIRO, 

2009, p. 41).  

 

A aldeia Irajá, cujos registros são poucos e raros, desenvolveu-se próximo à 

aldeia de Caieiras Velhas, abrigando famílias provindas de antigos núcleos familiares e 

parentela. Está localizada na rodovia ES-456, a 12,5 quilômetros de distância da sede de 

Aracruz. Como forma de subsistência, os membros dessa aldeia 

praticavam a agricultura familiar em pequenas roças, a pesca 

nos rios da região, a caça de espécies silvestres para o auto-

consumo e, especialmente, a coleta de mariscos e crustáceos no 

mangue, ecossistema apontado como uma espécie de ‘lugar 

sagrado’, fonte de sua sobrevivência e imaginário (PETRÓLEO 

BRASILEIRO S.A., 2005, p. 6-23).   

 

Hoje a aldeia de Irajá conta com uma população aproximada de 500 habitantes 

que vivem basicamente da pesca do caranguejo e de outros crustáceos, da agricultura e 

do cultivo do eucalipto. Um aspecto relevante é o fato de essa aldeia ter apresentando 

uma progressão no crescimento populacional bastante expressiva nos últimos anos, 

possivelmente em razão do retorno de muitas das famílias indígenas a essa comunidade 

(PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 6-19). 
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2. CENAS DE ENUNCIAÇÃO  

No que tange à AD, enquanto uma metodologia de leitura, a noção de cena 

enunciativa (Maingueneau, 2005), é constituída por três cenas em uma tripla 

interpelação: a cena englobante, que define o tipo de discurso, a cena genérica, a qual 

define o gênero de discurso, e, por último, a cenografia, que se constrói no próprio 

texto.  

A cenografia define as condições de enunciador e co-enunciador, bem como o 

espaço (topografia) e o tempo (cronografia) através dos quais se desenvolve a 

enunciação.  Assim, os sentidos que se quer veicular devem ser legitimados pela 

cenografia construída, porque os conteúdos dos enunciados, aquilo que se diz, e a cena 

de enunciação, o como se diz, são interdependentes. 

Nessa perspectiva, os conteúdos dos enunciados não seriam independentes da 

cena de enunciação. É nesse sentido que Maingueneau (2005, p. 77-78) afirma que a 

cena de enunciação é, ao mesmo tempo e paradoxalmente,  

 

[...] aquela de onde o discurso vem e aquela que ele engendra; 

ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, 

deve estabelecer que essa cena de onde a fala emerge é 

precisamente a cena requerida para enunciar (...) São os 

conteúdos desenvolvidos pelo discurso que permitem 

especificar e validar a própria cena e o próprio ethos, pelos 

quais esses conteúdos surgem. 

Na realidade, o discurso revela por meio da cenografia, que confere 

credibilidade às enunciações, uma representação, mais ou menos unificada e coerente 

do mundo indígena tupiniquim, na medida em que manifesta a compreensão e 

explicação de seu contexto e revela a identidade do tupiniquim. 

3. A NOÇÃO DE INTERDISCURSO  

Para Maingueneau (2005), o estudo do interdiscurso tem como base a presença 

do Outro. Isso ocorre por meio da heterogeneidade, disposta em dois planos, a saber: a 

heterogeneidade constitutiva, que não deixa marcas visíveis na materialidade 

linguística, ainda que deixe entrever outros discursos que a constituíram, já que os 

textos estão intimamente ligados, amarrando o Mesmo e o Outro do discurso, e a 

heterogeneidade mostrada, que traz o discurso de um outro interdiscurso para o discurso 

de um eu, por meio de marcas explícitas. 

 

Ao estabelecer a noção de interdiscurso, Maingueneau (2005) renomeia o 

conceito de heterogeneidade mostrada e constitutiva embora aceite sua presença no 

discurso. Para o autor, “o Outro ocupa a mesma cena do Eu e esta é a originalidade do 

conceito de heterogeneidade constitutiva” (SOUZA-E-SILVA & ROCHA 2009, p. 6).  

Para levar adiante essa perspectiva, Maingueneau defende que 

 

não é necessário que o Outro seja um fragmento localizável, 

como a citação, nem a entidade exterior marcada por alguma 
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ruptura visível da compacidade do discurso. A relação com o 

Outro vai além da distinção heterogeneidade 

mostrada/constitutiva, ela se revela independentemente de 

qualquer marca de alteridade, já que o Outro no espaço 

discursivo não é redutível à presença do interlocutor (SOUZA-

E-SILVA & ROCHA 2009, p.06). 

 

O autor adverte-nos, de que o discurso, ao manter relações com outro, já não 

pode ser concebido como um sistema fechado, mas como um espaço em que a história 

pode e deve se inscrever, ou seja, ele se torna um espaço de trocas enunciativas. Em um 

sentido mais amplo, o discurso nunca é autônomo porque as condições de possibilidades 

semânticas se realizam nesse espaço de trocas.  

Maingueneau (2005, p. 21) afirma que “o interdiscurso tem precedência sobre o 

discurso. Isso significa propor que a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas 

um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente escolhidos”. Logo, a 

análise se faz pertinente neste trabalho, uma vez que fornece pistas para responder à 

questão de nosso estudo. 

 

4. ANÁLISE DO CORPUS 

Gravidez de janaúba  

Era uma vez, um casal que tinha uma filha muito bonita. Onde 

eles moravam, não tinha rapazes para ela namorar. Passado um 

certo tempo, essa moça estava ficando cada vez mais diferente: 

vivia com enjôo, estava emagrecendo e só vivia deitada. 

Os pais dessa moça começaram a ficar preocupados com seu 

estado. 

Um dia, conversando eles se perguntaram: 

— Por que será que nossa filha está tão triste e muito pálida? 

Perguntaram à ela o que estava acontecendo, mas a moça não 

soube responder. 

Num domingo, sua mãe fez muitas comidas gostosas e a 

convidou para almoçar, mas a moça disse: 

— Eu não estou com fome, vocês podem almoçar. 

Então, seus pais lhe perguntaram: 

— Minha filha, você esta doente? 

— Não sei o que está acontecendo comigo, respondeu ela. 

Os pais continuaram preocupados por não encontrar uma 

solução para aquele problema. 

Passaram alguns meses, a barriga da moça começou a crescer. 

Seu pai perguntou: 

— Minha filha, você está grávida? 

A moça respondeu: 
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— Como posso estar grávida, se não tenho namorado? 

Meses depois a barriga da moça estava cada vez maior. 

Certo dia, ela amanheceu com muita dor e não tinha remédio 

que fizesse passar. 

Os pais estavam preocupados vendo sua filha sofrer. 

Resolveram chamar uma velha que era benzedeira e, ao mesmo 

tempo, parteira. Quando essa velha chegou seus pais disseram: 

“Nossa filha está quase morta de tanta dor”. 

Então a velha perguntou: 

— Onde está a moça? 

O pai respondeu: 

— Está no quarto. 

A velha entrou no quarto viu a situação da moça e perguntou: 

— Você tem certeza que não está grávida? 

Chorando a moça disse: 

— Não estou, mas tem algo se mexendo dentro de minha 

barriga, e mexe demais. 

A velha suspirou e disse: 

— Vou te benzer e te dar uma esfreguição para ver o que irá 

acontecer. 

A dor não passou, muito pelo contrário, aumentou mais. 

Disse a velha: 

— Você já tomou muitos remédios e ainda não melhorou, agora 

vou lhe deitar em uma tarimba, por que terá uma criança. 

Assustada a moça teimou com a velha dizendo que não era uma 

criança. 

Os pais aproximaram-se da velha e perguntaram: 

— A senhora sabe o que está acontecendo com a nossa filha? 

A velha respondeu: 

— Ela vai ter uma criança. 

— Uma criança?! Como vai ter uma criança se ela não tinha 

namorado?! 

A velha tornou a falar: 

— Vocês vão ver, agora mesmo vai nascer uma criança. 

Conversando com a velha, muito abismados, os pais disseram: 

— Como isso aconteceu? Nós ainda não entendemos por que 

não tem como uma pessoa se engravidar sem ter um parceiro. 

De repente, ouviram um grito no quarto e correram para ver o 

que tinha acontecido. Naquele momento a criança já estava 

nascendo. A velha fez o parto, e mostrou a criança aos pais 

dizendo: 

— Vocês já são avós! 

Era uma criança linda e fisicamente perfeita. Era branca, tinha 

olhos azuis e cabelo loiros. Os avós ficaram muito contentes ao 
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ver aquela linda criança, mas continuavam pensando como 

aquilo havia acontecido. 

Ao passar do tempo a criança foi crescendo e ficando cada vez 

mais bonita, porém a mãe da criança foi definhando, ficando 

cada vez mais pálida e sem ânimo. O pai da moça vendo a 

situação de sua filha ficou preocupado e perguntou para sua 

esposa: 

— Por que ela está dessa maneira, tão diferente do que era? A 

mãe da moça respondeu: 

— É porque ela está dando mama. 

De repente o pai da moça teve uma idéia: 

— Hoje à noite vou ao quarto dela, na hora que ela estiver 

dormindo vou ver o que acontece quando ela dorme com uma 

criança. 

Assim ele fez, mas teve uma surpresa muito desagradável. Ao 

abrir a porta do quarto, em cima da filha. 

Havia muitas janaúbas chupando seu sangue. Era sua criança 

que tinha se transformado naquelas terríveis lagartas. 

Ele correu em direção a sua esposa e contou-lhe o que vira, mas 

sua esposa não acreditou. 

A moça vivia feliz ao lado de sua linda criança porém seu pai 

não era o mesmo desde que vira aquela cena horripilante. 

Certa noite os três estavam sentados na sala conversando, e a 

moça com sua criança no colo. De repente a criança ficou muito 

quieta, a moça disse: 

— Vou deitar e fazê-la dormir. 

Ambas caíram num sono profundo. O pai da moça vendo tudo 

quieto chamou sua esposa e disse-lhe: 

— Venha agora mesmo ver com seus próprios olhos! 

Ainda não convencida a esposa seguiu o marido. Chegando no 

quarto abriram a porta e olharam. A mãe quase desmaiou vendo 

aquela coisa assustadora. Aí, o pai da moça falou para sua 

esposa: 

— Agora você acreditou? Pois é isso que está acabando com 

nossa filha. 

Muito preocupados, começaram a conversar para achar uma 

solução para aquele grande problema, porque aquela criança 

acabaria matando a filha. 

No dia seguinte o pai teve uma idéia, fez uma fogueira bem 

grande com a intenção de matar a criança. Quando viu aquela 

fogueira, a filha perguntou: 

— Para que esta fogueira tão grande se não é tempo de fazer 

fogueira. 

O pai respondeu: 
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— Vou matar o seu filho porque esta criança bonita é só 

janaúba. Você está doente porque elas estão lhe sugando o 

sangue. 

O pai colocou fogo na fogueira e pediu que trouxesse a criança 

para queimá-la. Sua filha não quis dar a criança. 

Muito nervoso, ele entrou em casa, pegou a criança e chamou 

sua esposa e a filha: 

— Venham ver o que vai acontecer, é muito triste. 

Aproximaram-se e ficaram olhando. 

Quando jogou a criança dentro da fogueira esta se transformou 

em janaúbas. 

Ao ver aquilo, sua filha chorou muito, mas se conformou. 

Depois de algumas semanas, ela voltou a ficar forte e corada. E 

os pais falaram-lhe: 

— Minha filha, aquela criança estava chupando todo seu sangue, 

o que fizemos foi a melhor coisa para nós e, principalmente, 

para você. 

E aquela família voltou a levar uma vida normal. 

É por isso que as mães Tupinikim falam para suas filhas fazerem 

xixi pelos matos na época de janaúbas (outubro e novembro). 

 

Contada e escrita por Aleida (37 anos) 

Revisada por Ana Cristina, Aleida e Gilmar 

A seguir, procedemos à análise. 

Recorte 01 

Era uma vez, um casal que tinha uma filha muito bonita. Onde 

eles moravam, não tinha rapazes para ela namorar. Passado um 

certo tempo, essa moça estava ficando cada vez mais diferente: 

vivia com enjôo, estava emagrecendo e só vivia deitada. 

Os pais dessa moça começaram a ficar preocupados com seu 

estado. 

Um dia, conversando eles se perguntaram: 

— Por que será que nossa filha está tão triste e muito pálida? 

Perguntaram à ela o que estava acontecendo, mas a moça não 

soube responder. 

Num domingo, sua mãe fez muitas comidas gostosas e a 

convidou para almoçar, mas a moça disse: 

— Eu não estou com fome, vocês podem almoçar. 

Então, seus pais lhe perguntaram: 

— Minha filha, você esta doente? 

— Não sei o que está acontecendo comigo, respondeu ela. 
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Os pais continuaram preocupados por não encontrar uma 

solução para aquele problema. 

Passaram alguns meses, a barriga da moça começou a crescer. 

Seu pai perguntou: 

— Minha filha, você está grávida? 

A moça respondeu: 

— Como posso estar grávida, se não tenho namorado? 

Meses depois a barriga da moça estava cada vez maior. 

 

A cenografia inicial apresenta uma família constituída de pai zeloso, uma mãe e 

uma bela filha. A dêixis discursiva marcada por “Era uma vez” (cronografia) funciona 

para mostrar que o enunciador vai construir uma lição de vida. O próprio título já 

remete ao tema (gravidez), embora seja uma gravidez de janaúba, que para os 

tupiniquins é uma espécie de sanguessuga que vive na água doce e absorve o sangue dos 

vertebrados. 

 

Já no início do excerto, observamos o enunciador dando ao discurso um tom de 

desconfiança, medo, preocupação em razão da misteriosa situação da moça, como 

podemos atestar nos seguintes enunciados: “Por que será que nossa filha está tão triste e 

muito pálida?”; “Perguntaram à ela o que estava acontecendo, mas a moça não soube 

responder”; “Os pais continuaram preocupados por não encontrar uma solução para 

aquele problema”. 

 

Desse modo, o enunciador pretende apresentar ao co-enunciador as dúvidas e os 

medos gerados pela situação obscura em que a moça estava, pois apresentava sinais 

nítidos de gravidez, mas não tinha namorado. É esse fato que dá novos rumos à história.  

 

Com o desenrolar das ações, o enunciador vai paulatinamente apresentando os 

“estranhos sintomas” da moça, como atestamos em: “Passado um certo tempo, essa 

moça estava ficando cada vez mais diferente: vivia com enjôo, estava emagrecendo e só 

vivia deitada”; “Num domingo, sua mãe fez muitas comidas gostosas e a convidou para 

almoçar, mas a moça disse: — Eu não estou com fome, vocês podem almoçar”; 

“Passaram alguns meses, a barriga da moça começou a crescer”; “Seu pai perguntou: — 

Minha filha, você está grávida?” ; “— Como posso estar grávida, se não tenho 

namorado? Meses depois a barriga da moça estava cada vez maior”. 

 

Temos aqui explicitada uma intertextualidade interna com a recuperação de 

dados da própria memória discursiva, pois essa história circula no cotidiano dos 

tupiniquins. 

 

Recorte 02 
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Certo dia, ela amanheceu com muita dor e não tinha remédio 

que fizesse passar. 

Os pais estavam preocupados vendo sua filha sofrer. 

Resolveram chamar uma velha que era benzedeira e, ao mesmo 

tempo, parteira. Quando essa velha chegou seus pais disseram: 

“Nossa filha está quase morta de tanta dor”. 

Então a velha perguntou: 

— Onde está a moça? 

O pai respondeu: 

— Está no quarto. 

A velha entrou no quarto viu a situação da moça e perguntou: 

— Você tem certeza que não está grávida? 

Chorando a moça disse: 

— Não estou, mas tem algo se mexendo dentro de minha 

barriga, e mexe demais. 

A velha suspirou e disse: 

— Vou te benzer e te dar uma esfreguição para ver o que irá 

acontecer. 

A dor não passou, muito pelo contrário, aumentou mais. 

Disse a velha: 

— Você já tomou muitos remédios e ainda não melhorou, agora 

vou lhe deitar em uma tarimba, por que terá uma criança. 

Assustada a moça teimou com a velha dizendo que não era uma 

criança. 

Os pais aproximaram-se da velha e perguntaram: 

— A senhora sabe o que está acontecendo com a nossa filha? 

A velha respondeu: 

— Ela vai ter uma criança. 

— Uma criança?! Como vai ter uma criança se ela não tinha 

namorado?! 

A velha tornou a falar: 

— Vocês vão ver, agora mesmo vai nascer uma criança. 

Conversando com a velha, muito abismados, os pais disseram: 

— Como isso aconteceu? Nós ainda não entendemos por que 

não tem como uma pessoa se engravidar sem ter um parceiro. 

De repente, ouviram um grito no quarto e correram para ver o 

que tinha acontecido. Naquele momento a criança já estava 

nascendo. A velha fez o parto, e mostrou a criança aos pais 

dizendo: 

— Vocês já são avós! 

 

O dêitico temporal “Certo dia” marca a cronografia discursiva em que o 

enunciador apresenta o momento em que os pais, vendo o sofrimento da moça, não 

resistem mais e chamam uma benzedeira, que por sua vez também era parteira. Essa é 
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uma cena validada na comunidade tupiniquim para a qual as benzedeiras e/ou parteiras 

são personalidades muito comuns por auxiliarem a comunidade em momentos como os 

descritos anteriormente. 

Neste fragmento (02), temos a presença de um código linguageiro indígena, atestado 

em: 

Resolveram chamar uma velha que era benzedeira e, ao mesmo 

tempo, parteira.  

Vou te benzer e te dar uma esfreguição para ver o que irá 

acontecer. 

Você já tomou muitos remédios e ainda não melhorou, agora 

vou lhe deitar em uma tarimba, por que terá uma criança. 

 

 

O discurso ativa um mundo ético conhecido dos tupiniquins, pois mostra 

elementos e tradições comuns aos tupiniquins. Além disso, vários tons discursivos vão 

sendo desvelados nesse fragmento, como o tom de surpresa, de desconfiança e de medo,  

verificados nos enunciados a seguir:   

 

Assustada a moça teimou com a velha dizendo que não era uma 

criança. (medo)  

— Uma criança?! Como vai ter uma criança se ela não tinha 

namorado?! (surpresa) 

Conversando com a velha, muito abismados, os pais disseram:  

— Como isso aconteceu? Nós ainda não entendemos por que 

não tem como uma pessoa se engravidar sem ter um parceiro. 

(surpresa/desconfiança) [grifos nossos] 

 

Nesse excerto é que de fato se confirma a gravidez, como atestamos nestes 

fragmentos “— Vocês vão ver, agora mesmo vai nascer uma criança”, e ocorre o 

nascimento da criança, como verificamos em “Naquele momento a criança já estava 

nascendo. A velha fez o parto, e mostrou a criança aos pais dizendo: — Vocês já são 

avós!”.  

 

O estatuto do enunciador mostra-se como alguém que conhece casos místicos 

como o da gravidez da moça. É com o uso do discurso direto que o enunciador enlaça o 

co-enunciador, a fim de que este seja inserido na cena, criando uma transfiguração da 

realidade por apresentar os fatos como aconteceram.  

 

O enunciador por sua forma de dizer e por seu estatuto, faz uma convocação ao 

discurso místico, que funciona como um espaço construído com o intuito de obter a 

adesão do co-enunciador.  
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Recorte 03 

Era uma criança linda e fisicamente perfeita. Era branca, tinha 

olhos azuis e cabelo loiros. Os avós ficaram muito contentes ao 

ver aquela linda criança, mas continuavam pensando como 

aquilo havia acontecido. 

Ao passar do tempo a criança foi crescendo e ficando cada vez 

mais bonita, porém a mãe da criança foi definhando, ficando 

cada vez mais pálida e sem ânimo. O pai da moça vendo a 

situação de sua filha ficou preocupado e perguntou para sua 

esposa: 

— Por que ela está dessa maneira, tão diferente do que era? A 

mãe da moça respondeu: 

— É porque ela está dando mama. 

De repente o pai da moça teve uma idéia: 

— Hoje à noite vou ao quarto dela, na hora que ela estiver 

dormindo vou ver o que acontece quando ela dorme com uma 

criança. 

Assim ele fez, mas teve uma surpresa muito desagradável. Ao 

abrir a porta do quarto, em cima da filha. 

Havia muitas janaúbas chupando seu sangue. Era sua criança 

que tinha se transformado naquelas terríveis lagartas. 

Ele correu em direção a sua esposa e contou-lhe o que vira, mas 

sua esposa não acreditou. 

A moça vivia feliz ao lado de sua linda criança porém seu pai 

não era o mesmo desde que vira aquela cena horripilante. 

 

As escolhas lexicais para descrever a criança já desvelam a aculturação a que os 

índios foram submetidos, pois temos uma criança com características europeias, e não 

indígenas. Há, desse modo, a presença do discurso colonizador. Vejamos:  

Era uma criança linda e fisicamente perfeita. Era branca, tinha 

olhos azuis e cabelo loiros. Os avós ficaram muito contentes ao 

ver aquela linda criança, mas continuavam pensando como 

aquilo havia acontecido. 

 

Salvo às devidas ressalvas, temos aqui uma gravidez coberta de misticismo, 

envolta de mistério. Essa temática é muito comum para os indígenas e é sempre coberta 

de mitos, de determinados complexos individuais ou de determinadas estruturas 

subjacentes das relações familiares. Temos, ainda, de forma bem marcada 

discursivamente, a preocupação do pai em relação à filha ao longo de todo o discurso 

(ascensão patriarcal/valores familiares). 
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O enunciador continua a construir a cena e desvela o que estava acontecendo de 

estranho com a mãe e com a criança, antecipando ao co-enunciador seu posicionamento. 

Observemos, no próprio discurso, como o enunciador constrói a temática dos 

acontecimentos: 

Ao passar do tempo a criança foi crescendo e ficando cada vez 

mais bonita, porém a mãe da criança foi definhando, ficando 

cada vez mais pálida e sem ânimo. O pai da moça vendo a 

situação de sua filha ficou preocupado e perguntou para sua 

esposa: 

— Por que ela está dessa maneira, tão diferente do que era? A 

mãe da moça respondeu: 

— É porque ela está dando mama. 

De repente o pai da moça teve uma idéia: 

— Hoje à noite vou ao quarto dela, na hora que ela estiver 

dormindo vou ver o que acontece quando ela dorme com uma 

criança. 

No fragmento a seguir, o enunciador apresenta o que de fato estava acontecendo 

com a moça:  

Assim ele fez, mas teve uma surpresa muito desagradável. Ao 

abrir a porta do quarto, em cima da filha. 

Havia muitas janaúbas chupando seu sangue. Era sua criança 

que tinha se transformado naquelas terríveis lagartas.  

 

Instala-se uma cenografia mística conhecida dos tupiniquins: o nascimento de 

uma criança que se transforma em janaúba. O tom de espanto/susto prevalece no 

discurso, como verificamos em:  

Ele correu em direção a sua esposa e contou-lhe o que vira, mas 

sua esposa não acreditou. A moça vivia feliz ao lado de sua 

linda criança, porém seu pai não era o mesmo desde que vira 

aquela cena horripilante. 

O ethos discursivo
5
 é o de um enunciador preocupado que busca mostrar que 

algo estranho estava acontecendo com a moça.  O enunciador continua a revelar o ethos 

de preocupado e intrigado, na medida em que apresenta os fatos e tenta desvelar o 

mistério do nascimento da criança.  

 

 

 

 

                                                           
5
Engendrada por Maingueneau (2006a), a concepção de ethos está relacionada a diversos elementos 

discursivos: tom, caráter e corporalidade, elementos constituintes da cenografia do discurso e também 

pelos estereótipos que circulam socialmente como categorias que influenciam na formação da imagem do 

enunciador.  
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Recorte 04 

Certa noite os três estavam sentados na sala conversando, e a 

moça com sua criança no colo. De repente a criança ficou muito 

quieta, a moça disse: 

— Vou deitar e fazê-la dormir. 

Ambas caíram num sono profundo. O pai da moça vendo tudo 

quieto chamou sua esposa e disse-lhe: 

— venha agora mesmo ver com seus próprios olhos! 

Ainda não convencida a esposa seguiu o marido. Chegando no 

quarto abriram a porta e olharam. A mãe quase desmaiou vendo 

aquela coisa assustadora. Aí, o pai da moça falou para sua 

esposa: 

— Agora você acreditou? Pois é isso que está acabando com 

nossa filha. 

Muito preocupados, começaram a conversar para achar uma 

solução para aquele grande problema, porque aquela criança 

acabaria matando a filha. 

No dia seguinte o pai teve uma idéia, fez uma fogueira bem 

grande com a intenção de matar a criança. Quando viu aquela 

fogueira, a filha perguntou: 

— Para que esta fogueira tão grande se não é tempo de fazer 

fogueira. 

O pai respondeu: 

— Vou matar o seu filho porque esta criança bonita é só 

janaúba. Você está doente porque elas estão lhe sugando o 

sangue. 

O pai colocou fogo na fogueira e pediu que trouxesse a criança 

para queimá-la. Sua filha não quis dar a criança. 

Muito nervoso, ele entrou em casa, pegou a criança e chamou 

sua esposa e a filha: 

— Venham ver o que vai acontecer, é muito triste. 

Aproximaram-se e ficaram olhando. 

Quando jogou a criança dentro da fogueira esta se transformou 

em janaúbas. 

Ao ver aquilo, sua filha chorou muito, mas se conformou. 

Depois de algumas semanas, ela voltou a ficar forte e corada. E 

os pais falaram-lhe: 

— Minha filha, aquela criança estava chupando todo seu sangue, 

o que fizemos foi a melhor coisa para nós e, principalmente, 

para você. 

E aquela família voltou a levar uma vida normal. 

É por isso que as mães Tupinikim falam para suas filhas fazerem 

xixi pelos matos na época de janaúbas (outubro e novembro). 

 

É nesse último excerto, na cenografia engendrada, que o mistério sobre a criança 

é revelado de fato. O pai da moça mostra para a esposa o que estava acontecendo. 

Contudo, notamos, a princípio, um tom incrédulo, cético, como atestamos em: 
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Certa noite os três estavam sentados na sala conversando, e a 

moça com sua criança no colo. De repente a criança ficou muito 

quieta, a moça disse: 

— Vou deitar e fazê-la dormir. 

Ambas caíram num sono profundo. O pai da moça vendo tudo 

quieto chamou sua esposa e disse-lhe: 

— venha agora mesmo ver com seus próprios olhos! 

Ainda não convencida a esposa seguiu o marido. Chegando no 

quarto abriram a porta e olharam. A mãe quase desmaiou vendo 

aquela coisa assustadora. Aí, o pai da moça falou para sua 

esposa: 

— Agora você acreditou? Pois é isso que está acabando com 

nossa filha [grifos nossos]. 

 

A cenografia passa a encenar a resolução da situação: o planejamento da morte 

da criança que se transformava em janaúbas e sugava o sangue da moça. Uma cena 

mística coberta de rituais. Vejamos os principais recortes: 

 

No dia seguinte o pai teve uma idéia, fez uma fogueira bem 

grande com a intenção de matar a criança.  

— Vou matar o seu filho porque esta criança bonita é só 

janaúba. Você está doente porque elas estão lhe sugando o 

sangue. 

O pai colocou fogo na fogueira e pediu que trouxesse a criança 

para queima-la. Sua filha não quis dar a criança. 

Muito nervoso, ele entrou em casa, pegou a criança e chamou 

sua esposa e a filha: 

— Venham ver o que vai acontecer, é muito triste. 

Aproximaram-se e ficaram olhando. 

Quando jogou a criança dentro da fogueira esta se transformou 

em janaúbas” [grifos nossos]. 

 

A cenografia ao final engendra um tom moralizante, como atestamos em “É por 

isso que as mães Tupinikim falam para suas filhas fazerem xixi pelos matos na época de 

janaúbas (outubro e novembro)”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Verificamos ao longo da análise que o desvelamento dos efeitos de sentido 

acontece no jogo interdiscursivo, já que a enunciação se apoia em outros discursos, 

mesmo que não sejam explicitados (heterogeneidade constitutiva). Aqui, é o caso, por 

exemplo, do discurso folclórico, do discurso supersticioso, do discurso místico tecido 

no discurso. 
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Desse modo, a construção do tema e os efeitos de sentido presentificados nesse 

discurso só são possíveis graças à relação interdiscursiva, o que só é facilitado pela 

capacidade de tecer correspondências entre múltiplos discursos, o que, por sua vez, 

depende da competência (inter)discursiva.  

 

Por fim, destacamos que a simplicidade da elaboração textual mostra 

especificidades do discurso indígena e revela um enunciador conhecedor das restrições 

semânticas que regem este discurso. 
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GÊNEROS TEXTUAIS NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE CRÍTICA DE 

FAIRCLOUGH: aplicável ao ensino? 

                                                                            Adriana Sidralle Rolim-Moura*
6
 

 

RESUMO:Este artigo pretende apresentar uma discussão sobre os gêneros textuais na 

perspectiva da Análise de Discurso Crítica (ADC), que tem em Fairclough seu 

propulsor; e busca também, a partir dos fundamentos da ADC, do seu aparato teórico e 

metodológico, refletir sobre a viabilidade de um trabalho em sala de aula, na linha da 

ADC.  

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. ADC. Ensino.  

INTRODUÇÃO 

Estudar gêneros textuais na visão da análise crítica de Fairclough, relacionando 

com o ensino é um tanto desafiador, pois, inicialmente, esta é uma teoria, não 

necessariamente de ensino. No entanto, é possível pensar em relacioná-la à prática, pois 

se compreende que como um dos objetivos do letramento como prática social é formar 

leitores competentes e críticos para as diversas interações sociais, que envolvem 

inclusive a multimodalidade (cf. KRESS, 2010); então, vale o esforço de refletir sobre 

contribuições desta teoria para o ensino, especialmente por apresentar proposta de 

análise crítica de texto.  

Este trabalho busca apresentar uma discussão sobre os gêneros textuais na linha 

da Análise de Discurso Crítica (ADC) de Fairclough, partindo dos fundamentos teórico-

metodológicos da ADC, para, em seguida, promover uma reflexão sobre as 

contribuições desta abordagem para um trabalho em sala de aula.  

Para tanto, proponho como aporte teórico, Fairclough (2001a; 2003) e Meurer (in 

MEURER, BONINI & MOTTA-ROTH, 2005). 

As seções serão assim organizadas: 1 – concepção de gênero e fundamentos da 

ADC; 2 – aporte metodológico da ADC; 3 – a ADC e o ensino; e as contribuições da 

ADC para o ensino. Seguem-se conclusões do trabalho. 
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Assim, busco responder à seguinte questão: é possível trabalhar com gêneros 

textuais na escola tendo como pano de fundo teórico-metodológico a ADC? Pois, como 

a meta na escola é promover o letramento e formar cidadãos, não seria esta perspectiva 

teórica um caminho para desenvolver sujeitos letrados e críticos?  

1 CONCEPÇÃO DE GÊNERO E FUNDAMENTOS DA ADC  

1.1 Concepção de gênero  

Cabe lembrar, inicialmente, que a palavra gênero é utilizada pela primeira vez 

com Platão, na Grécia Antiga; depois Aristóteles teoriza sobre o assunto. Isso no âmbito 

da Arte e da Literatura, pois eram estudados os gêneros artísticos e literários (PAVIANI 

et al., 2008). 

Depois, já no século XX, surge Bakhtin ampliando a concepção inicial e 

acrescentando que o gênero é resultado das produções verbais por meio das quais se dá 

a interação na vida social. Assim, a partir dele são desenvolvidos estudos sobre os 

gêneros de discurso, evidenciando que todas as atividades humanas estão relacionadas à 

utilização da língua (BAKHTIN, 2000).  

Bakhtin também observa que essas atividades se concretizam “[...] em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 

outra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 2000, p. 279). Essas atividades não são 

desordenadas, tendo em vista que os enunciados produzidos refletem as condições e os 

objetivos de cada uma dessas esferas, não só pelo conteúdo, pelo estilo verbal, ou 

melhor, pela seleção dos recursos linguísticos (lexicais, fraseológicos e gramaticais), 

mas também, e principalmente, por sua construção composicional. Essa formulação 

veicula um aspecto central da teoria do gênero do discurso segundo a visão bakhtiniana, 

a de que os gêneros possuem três dimensões constitutivas: a) conteúdo temático 

(objetos, sentidos, conteúdos, gerados numa esfera discursiva com suas realidades 

socioculturais); b) estilo ou aspecto expressivo (seleção lexical, frasal, gramatical, 

formas de dizer que têm sua compreensão determinada pelo gênero); c) construção 

composicional ou aspecto formal do texto (procedimentos, relações, organização, 

participações que se referem à estruturação e acabamento do texto, levando em conta os 

participantes). 
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Dessa maneira, é possível concluir que os gêneros estão sempre ligados a algum 

tema e a um estilo, com composição própria, e, portanto, não há como evitar, em toda 

ação de uso da língua, a prática de algum gênero. 

Assim, todo conjunto de estudos sobre gêneros têm em comum a consideração 

dos aspectos sociais da linguagem, nessa visão bakhtiniana. 

 

1.1.1 Concepção de gênero em Fairclough  

Para Fairclough, gênero é “um conjunto de convenções relativamente estável que 

é associado com, e parcialmente realiza, um tipo de atividade socialmente aprovado, 

como a conversa informal, a compra de produtos em uma loja, uma entrevista de 

emprego, um documentário de televisão, um poema ou um artigo científico” (2001a, 

p.161). O autor acrescenta: “um gênero implica não somente um tipo particular de texto, 

mas também processos particulares de produção, distribuição e consumo de textos” 

(2001a, p.161). Cada gênero ocorre em certo contexto e envolve diversos agentes que o 

produzem e consomem (lêem e interpretam).  

Fairclough busca desenvolver um aparato teórico-metodológico que viabilize o 

estudo de textos e sua interação com as estruturas sociais. Embora esse teórico não 

desenvolva uma teoria de gêneros, fornece uma base para análise de gêneros 

fundamentada na ADC que ele desenvolve. Em outras palavras, é necessário integrar 

suas produções sobre a linguagem, visando aplicação à análise de gêneros. 

1.2 Fundamentos da ADC 

Primeiramente, importa esclarecer que a linha da Análise de Discurso Crítica 

(ADC) é uma teoria e um método de análise do discurso. Em termos teóricos e 

metodológicos, caracteriza-se por voltar-se totalmente ao social e ser oriunda de 

abordagens multidisciplinares sobre a linguagem. 

A denominação análise de discurso crítica, ADC, foi inicialmente utilizada em 

1985, em continuação à “linguística crítica”, que surgiu no final dos anos 1970 com 

Fowler et al. (1979), com o livro Language and Control. E, em desenvolvimento, chega 

à denominação de análise de discurso crítica, com Fairclough (1989, 1993, 1995a, 

1995b, 1996; Fairclough & Wodak, 1997; Chouliaraki & Fairclough, 1999), entre 
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outros que dão continuidade aos estudos numa perspectiva crítica (cf. MEURER IN 

MEURER, BONINI & MOTTA-ROTH, 2005). 

Estudiosos dessa linha de estudos afirmam que “questões sociais e políticas chave 

têm um caráter parcialmente linguístico-discursivo” (FAIRCLOUGH & WODAK, 

1997, p.271) e que questões linguístico-discursivas podem revelar aspectos 

significativos da vida social. Assim, ao analisar textos criticamente, visam evidenciar 

questões sociais que incluem formas de representar a “realidade”, expressão de 

identidades e relações de poder no mundo.  

O fundamento da ADC proposta por Fairclough surge a partir de seus julgamentos 

críticos das diversas abordagens de estudo da linguagem, realizando a crítica 

determinante que é o fato de nenhuma delas investigar as relações do uso de formas 

discursivas como a “produção, a manutenção e mudança de relações de poder” 

(FAIRCLOUGH, 1989, p.1). Isso significa que há uma lacuna nos estudos linguísticos 

ao deixar de conceber o discurso como elemento que molda e é moldado pelas práticas 

sociais. Essa constitui a preocupação central da ADC.  

Em outra direção, no entanto, Fairclough traz para sua base teórica aspectos de 

muitas das teorias avaliadas e ainda busca suporte na filosofia, na sociologia e em 

estudiosos como Foucault e Bakhtin (MEURER, in MEURER, BONINI & MOTTA-

ROTH, 2005). 

Desse modo, é possível sintetizar os fundamentos gerais da ADC proposta por 

Fairclough nos seguintes pontos (MEURER, in MEURER, BONINI & MOTTA-

ROTH, 2005): 

a) a linguagem é prática social, em que as formas discursivas e as estruturas 

sociais se influenciam mutuamente; 

b) a linguagem tem poder constitutivo, pois o discurso instaura, reforça, ou 

desafia: formas de conhecimentos ou crenças, relações sociais e identidades ou posições 

sociais; 

c) os textos carregam traços e pistas (FAIRCLOUGH, 1992, p.100) de rotinas 

sociais complexas;  
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d) os textos perpassam relações de poder e as formas de poder se articulam com 

“trabalho ideológico” (FAIRCLOUGH & WODAK, 1997) realizado em diferentes 

discursos; 

e) o texto por ser parte de uma corrente de outros textos é localizado 

historicamente; 

f) a ADC também nutre uma perspectiva emancipatória, primando por 

conscientizar os sujeitos acerca dessas características listadas, que resulta numa prática 

emancipatória. 

Logo, a ADC tem uma proposta de concepção dos usos da linguagem numa 

perspectiva crítica, o que motiva a seguinte questão: sendo estudada por docentes com 

vista a um trabalho em sala de aula, pode contribuir para formação de leitores críticos? 

Para iniciar uma reflexão nessa direção, é necessário ter acesso ao aporte 

metodológico da ADC. 

2 Aporte Metodológico da ADC 

A partir dos fundamentos teóricos gerais da ADC, o arcabouço metodológico 

desta teoria visa definir como os textos serão analisados, baseando-se nas perspectivas 

que seguem: 

a) a ADC coloca-se como descritiva, interpretativa e explicativa, buscando 

examinar os eventos discursivos sob as seguintes categorias de análise que se imbricam: 

texto, prática discursiva e prática social; 

b) a análise da categoria texto descreve aspectos significativos do léxico, das 

seleções gramaticais, da coesão ou da estrutura do texto. Essa descrição é um meio, 

funciona como a base textual para interpretação e explicação; 

c) a análise da categoria prática discursiva trabalha a interpretação do texto, 

levantando questões relativas à sua produção, distribuição e consumo (leitura e 

interpretação). Os focos centrais neste nível são: como se estabelece a coerência do 

texto, qual é a sua força ilocucionária (intencionalidade) e quais aspectos intertextuais 

(genericamente de relaçãoentre textos) e interdiscursivos (numa relação genérica entre 

discursos) estão no texto; 
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d) a análise da categoria prática social visa explicar o evento discursivo, 

evidenciando o que as pessoas efetivamente fazem e como as práticas sociais se 

imbricam com os textos analisados; ou melhor, como as estruturas sociais moldam e 

determinam os textos e como os textos atuam sobre as estruturas sociais. 

Desse modo, com base nos fundamentos teóricos da ADC, o aporte metodológico 

para análise de textos permite o estudo de um gênero, a partir da análise de um texto, 

levantando os seguintes pontos dentro de cada categoria:  

1) no texto: o léxico, a gramática, a coesão e a estrutura; 

2) na prática discursiva (produção, distribuição e consumo do texto): a força 

ilocucionária, a coerência, a intertextualidade e a interdiscursividade; 

3) na prática social (o que as pessoas fazem usando a linguagem): a ideologia e a 

hegemonia. 

Assim, a partir da análise de um gênero é possível descrever, interpretar e explicar 

as práticas que são perpassadas pelo gênero, representações da “realidade”, expressões 

de identidades e relações de poder.  

3 A ADC e o Ensino 

Esta seção permite refletir, a partir da abordagem teórica em tela, como pode ser 

analisado um texto, por exemplo, multimodal nas aulas de língua portuguesa.  

3.1 Análise de texto com base na ADC de Fairclough 
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(reinodoriso-reidoriso.blogspot.com) 

Para evidenciar o quê está sendo discutido, eis um texto do gênero cartum, de 

cunho político, para ser analisado de acordo com a perspectiva tridimensional de 

Fairclough (FAIRCLOUGH, 2001, p. 101). 

Como já foi colocado anteriormente, para estudo de um texto nas aulas de língua 

portuguesa, é possível realizar a análise a partir de três dimensões: 

1) texto, em que é analisado o léxico, a gramática, a coesão e a estrutura.  

Consideremos esse texto como evento comunicativo e destaquemos o vocabulário 

utilizado. Primeiro, observamos que há um erro, possivelmente de digitação 

encapsulada no balão que representa a fala do político, na palavra reclando, que deve 

ser reclamando.  

Sobre a escolha de palavras na fala do político, que reproduz satiricamente um 

ditado popular “reclamando de barriga cheia”; na verdade, o cartunista reforça 

literalmente isso ao colocar a imagem de uma mulher grávida. Ainda mais, mostra 

como se o político tivesse dando uma resposta à expressão que está no rosto da mulher, 

de quem parece pedir ou reclamar algo. E o político, sarcasticamente, pergunta, como se 

pobre só reclamasse por comida e, então, ele dá essa resposta mais desdenhosa ainda.    

2) na prática discursiva (produção, distribuição e consumo do texto): a força 

ilocucionária, a coerência, a intertextualidade e a interdiscursividade.  

Nesta dimensão, a intencionalidade de quem produziu o cartum é satirizar a 

realidade política, como se os políticos não tivessem nenhuma obrigação de representar 

o povo ao chegar no poder, sentem-se superiores e em condições de desdenhar do povo. 

O texto é coerente com a proposta do gênero, a partir de um humor satírico, desperta, 

divulga como os políticos no Brasil fazem política. A intertextualidade desse texto é 

evidenciada por outros gêneros humorísticos que também satirizam a realidade da 

política no país, que, de algum modo, tem relação com outros discursos que circulam 

socialmente. 

3) na prática social: a ideologia e a hegemonia.  
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Nessa dimensão de análise é possível verificar como leitores de diferentes 

comunidades discursivas podem ler esse texto e interpretá-lo, a partir do que pode-se 

imaginar que um leitor de classe favorecida pode ler esse cartum reforçando a ideia que 

está nele atravessada, a de que pobre só pede e, ao pedir, só pede comida. Ou a ideia de 

que os menos favorecidos nunca estão satisfeitos, pedem muito. Por outro lado, 

imagina-se que se um leitor de classe menos favorecida chegar a ler esse texto, vai logo 

perceber o desrespeito do político com as pessoas menos favorecidas. E ainda, se esse 

texto é lido por um analista do discurso, evidencia essas possibilidades de leitura, 

destacando um caráter mais crítico do gênero, que conduz a reflexões sobre a realidade 

política do país. De algum modo, esse texto evidencia a ideologia de que os políticos 

estão numa classe melhor favorecida e eles podem desdenhar dos outros, destratando-

os, desrespeitando-os.  

Então, com base em análises como essa, é possível verificar que um texto 

multimodal, como esse do gênero cartum, pode permitir um estudo de texto que conduz 

a reflexões e interpretações, em que não só o texto enquanto conjunto de palavras é 

entendido, mas as práticas discursivas e sociais que ele evoca. Desse modo, considero 

que é possível construir criticidade nos estudantes, não como algo idealizado, como se 

esta fosse automática e acontecesse através da leitura e compreensão de textos, 

recorrente em projetos pedagógicos de escolas da educação básica. Porém, como algo a 

ser trabalhado a partir do estudo de textos em que a construção de seus sentidos se dá 

justamente no levantamento do que compõe o texto, não apenas como texto, evento 

comunicativo, mas também, e principalmente, pelas práticas discursivas e sociais das 

quais ele é constituído, mas pode também constituir ideologicamente.     

4 Contribuições da ADC para o Ensino 

Esta seção encaminha uma reflexão bastante plausível ao propor pensar o ensino 

de língua portuguesa na perspectiva de formar leitores competentes e críticos para viver 

em sociedade. 

Com base no já colocado sobre a ADC proposta por Fairclough e relacionando 

isso ao ensino de língua portuguesa na escola, evidencia-se que há uma sistematização 

metodológica para análise de texto, que pode ser reconsiderada para o ensino e trabalhá-

la a partir de um gênero materializado em texto, que corresponde a uma prática social. 
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É claro que para um ensino com essa base teórico-metodológica, o pano de fundo 

da prática de ensino será totalmente diferente de práticas pautadas no ensino da 

terminologia gramatical, com objetivos diversos, como discutem criticamente Travaglia 

(1996), Possenti (1996) e Geraldi (1997), entre outros, que não visam à formação de 

leitores competentes e críticos, no sentido de compreender criticamente o que lê.  

Assim, em sintonia com a realidade, com propostas de ensino de língua, de um 

modo geral, mais atual e que estão expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino de língua portuguesa (1998), propõe-se que a prática de ensino precisa ser 

em perspectiva dialógica para atender as demandas atuais dentro da sociedade, 

inclusive, porque virou até um chavão nos projetos escolares a questão de visar à 

formação de cidadãos críticos. Considerando isso, então, um caminho é pautar a 

formação de docentes nessa perspectiva, como coloca Rolim-Silva (2001). 

Nesse alinhamento, para poder se pensar na possibilidade de uma prática de 

ensino na escola que vislumbre um trabalho voltado para uma perspectiva dialógica, é 

preciso que os gêneros textuais/discursivos sejam estudados não apenas para o 

conhecimento da diversidade de gêneros que circulam na sociedade, por exemplo. Mas, 

sobretudo, para que os gêneros sejam lidos e interpretados como práticas discursivas e 

sociais que perpassam representações da “realidade”, expressões de identidades e 

relações de poder.  

Desse modo, então, argumento que é necessário utilizar o aparato teórico-

metodológico da ADC, para que os gêneros textuais/discursivos sejam estudados como 

materialidade de práticas discursivas e sociais que constituem grupos sociais e são 

constituídas socialmente, de um modo que são atravessadas por relações de poder e, 

portanto, importa compreendê-las para se tornar leitor crítico, com possibilidade de se 

posicionar diante de outros.  

É evidente que uma prática de ensino com esse pano de fundo teórico-

metodológico precisa ser realizada de acordo com a série, o nível de desenvolvimento 

da turma; sem necessariamente os passos metodológicos da ADC se tornarem conteúdos 

da disciplina língua portuguesa, mas se constituindo como recursos que respaldam os 

estudos dos gêneros, a partir de uma materialidade textual. E, assim, sim, é possível 

discutir a formação de cidadãos críticos. 
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Por outro lado, não se afirma que o ensino de língua portuguesa deva ser pautado 

excluindo o ensino da gramática. A questão é apenas de mudança de fundamentação 

teórico-metodológica para o ensino, que vai implicar em mudança de postura do 

docente diante da própria prática, o que implicará na formação dos educandos e toda 

sociedade (ROLIM-SILVA, 2001). 

Desse modo, a partir dos estudos acerca de gêneros textuais na perspectiva da 

ADC proposta por Fairclough, é possível instaurar um ensino de língua portuguesa que 

promova a formação de leitores críticos, efetivamente. 

CONCLUSÃO 

Após esta discussão sobre os gêneros textuais na perspectiva da ADC, em que foi 

feita uma revisão do aparato teórico-metodológico desta teoria, esperamos que seja 

possível responder ao questionamento inicialmente colocado a respeito da viabilidade 

de uma proposta de ensino de língua portuguesa na escola, em consonância com os 

propósitos dos PCNs (1998) e com as demandas sociais atuais, pautada na Análise de 

Discurso Crítica proposta por Fairclough. 

Assim, a grande contribuição desta teoria para o ensino está exatamente na 

abordagem do gênero textual/discursivo numa perspectiva crítica, em que a partir das 

três dimensões de análise do texto, as quais permitem o estudo de um gênero, 

levantando os pontos a seguir, em cada categoria:  

a) no texto, na própria materialidade linguística: o léxico, a gramática, a coesão e 

a estrutura textual;  

b) na prática discursiva (produção, distribuição e consumo do texto): a força 

ilocucionária, a coerência, a intertextualidade e a interdiscursividade;  

c) na prática social: a ideologia e a hegemonia. 

É claro que isso precisa ser desenvolvido em cada estudo de um gênero em caráter 

discursivo, em um trabalho interativo, dialógico com os estudantes, de acordo com a 

série, o nível de ensino. Pois, assim, de modo sistematizado, vai sendo desenvolvido o 

letramento, só que agora, funcionalmente, como sonhou Perini (1988). E, ainda mais, 

promovendo o desenvolvimento da criticidade dos educandos, processo a ser trabalhado 

gradativamente, mas que será um caminho a se lograr êxito.  
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A TRANSITIVIDADE LEVADA A SÉRIO: ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO 

VERBO LEVAR NO FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM
7
 

Allan Costa Stein
8
 

 

RESUMO: Neste trabalho, pretendemos empreender uma análise sintático-semântico-

pragmático-discursiva do verbo LEVAR, a partir do exame de peças publicitárias que 

têm em sua estrutura o referido verbo sendo usado de forma plena, ou seja, 

desconsideram-se ocorrências nas quais ele se comporta como verbo suporte, semi-

auxiliar ou constituinte de expressões fixas, por exemplo. Como referencial teórico, 

adotam-se os pressupostos da Gramática de Valências (BORBA, 1996), que tem por 

objetivo estabelecer as relações de dependência sintática e semântica que um elemento 

predicador estabelece com seus argumentos. O estudo também se vale dos parâmetros 

de transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980), pesquisadores 

funcionalistas, que concebem a transitividade como uma propriedade escalar, que incide 

sobre toda a oração, cujo grau pode ser aferido num continuum a partir de aplicação de 

10 parâmetros sintático-semânticos, que evidenciam diferentes aspectos da transferência 

de atividade de um agente para um paciente. O estudo justifica-se na medida em que 

poderá contribuir para a compreensão do fenômeno da transitividade verbal, partindo da 

análise contextualizada de um verbo altamente produtivo que figura em diferentes 

ambientes sintáticos. Além disso, a partir deste e de outros trabalhos da mesma natureza 

metodológica e teórica, com diferentes verbos, que estão sendo desenvolvidos no 

Núcleo de Pesquisas em Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo, 

pretende-se formular propostas para o ensino da transitividade verbal.  

PALAVRAS-CHAVE: Verbo levar. Funcionalismo. Transitividade. Valência verbal.  

 

1. Considerações iniciais 

   Os verbos que indicam movimento (levar, trazer, transportar etc.), quando 

empregados em sentenças nas quais se apresentam portando seu significado prototípico 

(deslocamento espacial), requerem a participação de quatro elementos, que codificam as 

propriedades básicas, inerentes, que, de fato, caracterizam o “estado de coisas” evocado 

por esses verbos. São as experiências que vivenciamos e o modo como interpretamos o 

mundo que nos condicionam a reconhecer como semanticamente adequadas sentenças 

nas quais o verbo LEVAR, por exemplo, figura com os seguintes participantes: Agente, 

Tema, Origem e Destino. Essa interpretação é, de certa forma, um tanto quanto 

egocêntrica, porque, em geral, nós mesmos, ainda que inconscientemente, nos 

colocamos no centro, como “ponto de referência”, quando internalizamos ou refletimos 

                                                           
7
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8
Programa de Pós-Graduação em Linguística, UFES, Vitória, ES, Brasil. allanstein1@gmail.com 



 

 

 
2219 

sobre aspectos referentes ao mundo em que vivemos. E até mesmo quando “criamos” 

novos mundos, fazemos isso a partir do que (achamos que) sabemos sobre este “mundo 

real” que habitamos. 

 É evidente que há casos em que esses elementos selecionados pelo verbo – a partir 

de agora denominados ARGUMENTOS – não aparecem codificados sintaticamente 

preenchendo as posições que lhes são previstas, as quais podem mudar de acordo com a 

classificação tipológica da língua em questão. No lugar desses constituintes, há um Ø 

(vazio) que pode ser preenchido por algo que esteja no próprio texto ou na situação que 

envolve o enunciado. Há ainda casos em que os argumentos são apagados porque o 

falante julga que sejam conhecidos do ouvinte ou porque simplesmente não considera 

relevante compartilhá-los. Em um texto como “‘Levou flores para o meu velório’, diz 

jovem espancada pelo ex-namorado”
9
 (grifos nossos), parece evidente que o agente da 

ação é o ex-namorado da vítima – hipótese que se confirma quando, no corpo da 

reportagem, se lê que “O suspeito chegou na [sic] casa da ex-namorada, neste domingo 

(31), com um buquê de flores, dizendo que era para o velório dela”. Neste caso, é o 

cotexto que esclarece qual é o sujeito de “levar”. Além disso, o local de onde o 

criminoso veio com as flores, apesar de existir, não é relevante para a notícia, por isso 

não integra o título da reportagem. Na verdade, o foco é outro: destacar a angústia por 

que a vítima passou. A sentença em questão organiza-se superficialmente desta forma: 

Agente [Ø] + LEVAR + Tema [SN-Objeto Direto] + Locativo1 [Ø-Origem] + Locativo2 

[SP-Destino
10

] 

 Esse mesmo “estado de coisas”, contudo, pode ser expresso de outras maneiras. Em 

“Flores foram levadas [por ele/ pelo meu ex-namorado...] para meu velório”, o evento e, 

portanto, os participantes são os mesmos, mas a codificação muda. E a perspectiva 

também:  

Tema [SN-Sujeito paciente] + SER LEVADO + Agente [Ø] + Locativo1 [Ø-Origem] + 

Locativo2 [SP-Destino] 

 

 De fato, poderíamos acrescentar ao título da reportagem um adjunto adverbial de 

tempo, e o resultado seria o seguinte: “Levou flores para o meu velório no domingo...”, 

uma sentença marcada em relação à primeira (sem o adj. adv. de tempo), já que há mais 

material linguístico e, portanto, mais informação a ser processada. Apesar disso, o SP 

“no domingo” não pode ser considerado argumento do verbo LEVAR, porque a sua 

ausência não modifica o “estado de coisas” que o verbo evoca, apenas acrescenta uma 

informação ao referido evento. 

 Sabe-se que um mesmo verbo pode ser usado com sentidos bem diferentes. O 

                                                           
9
 Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/04/levou-flores-para-o-meu-

velorio-diz-jovem-espancada-pelo-ex-namorado.html> Acesso: 24-11-2014, às 14h20min. 
10

O SP “para meu velório” pode, ainda, ser interpretado como um sintagma que codifica finalidade.   
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próprio verbo LEVAR significa “demorar” em: “Injeção letal em condenado à morte 

levou 2 horas para fazer efeito”.
11

 O “estado de coisas” mudou em relação ao exemplo 

anterior, pois este último evento não tem relação direta com deslocamento espacial. 

Sendo assim, é de se esperar que o verbo selecione outros participantes, com 

características semânticas distintas. É fundamental, por exemplo, que ele apareça com 

um sintagma que codifique tempo, que pode até ser tempo indeterminado – levar 2 

horas, levar muito tempo, levar séculos etc. Além disso, é preciso também que haja um 

sintagma oracional indicador de finalidade ou acontecimento, ou um sintagma não 

oracional codificador de lugar – levar 2 horas para fazer os exercícios (finalidade); 

levar duas semanas para morrer (acontecimento); levar dois dias em casa [isto é: 

demorar dois dias dentro de casa] (lugar). É a natureza deste último elemento que 

determina as características semânticas do referente do sintagma que, no português, 

aparece como sujeito em orações ativas desse tipo – Pedro levou quatro meses para 

assumir o namoro com Tathiane [Agente]; Minha tia levou apenas 45 minutos para ser 

operada [Paciente]. 

 O modo como concebemos o verbo neste trabalho difere das abordagens tradicional 

e gerativista. De acordo com a perspectiva aqui adotada, o verbo deve ser concebido 

como o centro estruturador da oração, ou, conforme Ilari e Basso (2008), a matriz para a 

construção de sentenças. A Gramática Gerativa, por exemplo, postula, partindo do 

pressuposto de que há uma Gramática Universal inscrita no código genético humano, 

que, em todas as línguas, as sentenças gramaticais se constroem a partir da união de dois 

elementos que lhes são essenciais, o sintagma nominal e o sintagma verbal. Essa 

posição, de certa forma, encontra respaldo nas gramáticas tradicionais, que classificam o 

sujeito e o predicado como “termos essenciais da oração”. Ocorre que, a rigor, o verbo é 

proeminente em relação aos demais constituintes tanto do ponto de vista sintático, 

porque é ele que atribui ao enunciado o estatuto de oração, quanto do ponto de vista 

semântico, pois um verbo como “morrer”, por exemplo, quando usado 

prototipicamente, codifica um estado de coisas para o qual é fundamental a existência 

de um participante com o traço semântico [+ animado].
12

 Em “Meu gatinho morreu”, só 

há sujeito porque o verbo prevê um participante que seja codificado dessa forma. 

 Este trabalho tem por objetivo descrever o comportamento sintático-semântico-

pragmático-discursivo do verbo LEVAR, partindo de uma análise contextualizada que 

leva em conta uma série de fenômenos não abordados pelos gramáticos tradicionais. Ao 

colocar em evidência a questão da transitividade verbal, pretendemos, com a Gramática 

de Valências (BORBA, 1996), demonstrar que um mesmo verbo pode projetar 

diferentes estruturas argumentais, a depender do estado de coisas a ser codificado. Além 

disso, intentamos, a partir dos postulados de Hopper e Thompson (1980) acerca da 

transitividade verbal, demonstrar que esse fenômeno, que incide sobre toda a oração, é 

cognitiva e discursivamente motivado. 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=4044960> 
Acesso: 24-11-2014, às 20h09min. 
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 Evidentemente, essa caracterização se aplica apenas aos verbos plenos.   
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 Para isso, analisamos três anúncios publicitários com sentenças organizadas em 

torno do verbo LEVAR. Por razões que certamente ficarão claras no subitem 2.2 

Gramática de Valências, serão analisados apenas casos em que LEVAR funciona como 

verbo pleno. 

 Este trabalho está organizado desta forma: no próximo item, apresentamos os 

pressupostos teóricos fundamentais do Funcionalismo linguístico. Em seguida, há um 

subitem (2.1) dedicado aos parâmetros de transitividade propostos por Hopper e 

Thompson (1980) e outro (2.2) em que discorremos sobre a Gramática de Valências 

(BORBA, 1996). Posteriormente a isso, procedemos à análise do corpus e, por fim, 

apresentamos as considerações finais. 

   

2. Funcionalismo Linguístico: uma visão geral 

 

 O Funcionalismo é uma teoria linguística que busca, no discurso, os fatores que 

motivam a estrutura gramatical das diferentes línguas. Esse modelo teórico concebe a 

linguagem como um instrumento de comunicação cuja estrutura é maleável, porque 

cede às pressões do uso (NEVES, 1997). Diferentemente do que postulam os 

gerativistas, para os funcionalistas, a gramática não é um produto acabado, inerte, com 

propriedades determinadas geneticamente; mas sim um sistema altamente complexo 

constituído de elementos cristalizados ou em processo de cristalização que resulta da 

atuação de mecanismos mais gerais de aprendizagem sobre as experiências a que os 

seres humanos têm acesso no decorrer de suas práticas sociais. Discurso e gramática 

não devem ser considerados entidades dicotômicas, pois eles se inter-relacionam, de 

modo que não é possível separá-los como se fossem elementos autônomos, sem que isso 

se revele artificial: a gramática organiza o discurso, o qual, por sua vez, molda a 

gramática, que, em última instância, se constitui a partir de estratégias comunicativas 

bem sucedidas, aceitas e largamente usadas pelos falantes para atingir determinados 

propósitos. Os universais linguísticos, elementos comuns à maioria das línguas, são 

consequência do funcionamento da mente humana e da universalidade dos usos da 

linguagem, que se desenvolveu gradativamente em nossa espécie graças a influências 

exteriores que atuaram sobre nós. Certamente há motivações biológicas que 

impulsionam e tornam viável a comunicação por meio de línguas, mas, de acordo com a 

perspectiva funcionalista, não se deve conceber a linguagem como um órgão ou módulo 

mental independente das demais habilidades cognitivas, pois os mesmos princípios 

gerais que atuam em outras áreas da cognição parecem ser determinantes para a 

emergência da linguagem (FERRARI, 2011; BYBEE, 2010). Quanto à organização da 

gramática, propõe-se que a sintaxe deixe de ser vista como proeminente em relação aos 

demais componentes e que se incorpore a semântica (não mais com uma função 

meramente interpretativa) e também a pragmática à análise linguística. 

 Conforme postulamos no parágrafo anterior, a função principal da linguagem é 

estabelecer comunicação entre seres humanos. De fato, podemos nos servir dela com 

outros propósitos (expressar pensamentos, por exemplo), entretanto, ao que parece, 
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esses propósitos ou são secundários, ou são derivados em relação ao caráter 

fundamentalmente comunicativo das línguas humanas (FOLEY; VAN VALIN, 1984). 

Ademais, convém ressaltar que o conceito de comunicação deve ser ampliado para que 

o posicionamento aqui assumido seja consistente: a comunicação não é simplesmente 

uma estratégia por meio da qual se transmitem informações; ela também é uma 

ferramenta de que nos valemos para estabelecer e/ou manter relações sociais (BUTLER, 

2003, p. 3; FIORIN, 2013). Tomada nesse sentido, pode ser concebida como o traço 

mais marcante de nossa espécie, cuja natureza é social por excelência. 

 Do ponto de vista cognitivo, pode-se ver a linguagem como uma faculdade humana 

abstrata que nos permite codificar o modo como interpretamos o mundo. As expressões 

linguísticas, portanto, não “espelham” a realidade, e o significado não é delimitado a 

partir do estabelecimento de “condições necessárias e suficientes”, que especificariam 

as propriedades semânticas que um elemento X precisaria possuir para pertencer a uma 

classe Y, apreendidas a partir de nossas experiências. Diferentemente disso, os 

funcionalistas postulam que o significado é contextualmente motivado: as palavras não 

“possuem” significado, mas atuam como pistas para a construção de significados, de 

modo que um mesmo item pode remeter a diferentes representações semânticas, 

dependendo das experiências vivenciadas pelos falantes (MARTELOTTA, 2012). 

 Quanto à postura do analista frente aos dados a serem estudados, os teóricos 

funcionalistas, sempre que possível, investigam as estruturas linguísticas a partir de 

contextos de uso. Esse comportamento é metodologicamente adequado, tendo em vista 

que a linguagem é sempre posta em funcionamento numa situação única de 

interlocução, com um determinado fim. Os falantes nativos realmente podem, por 

exemplo, atestar a (a)gramaticalidade e/ou a (in)aceitabilidade de sentenças 

descontextualizadas, contudo, provavelmente essa habilidade não se manifesta a partir 

da aplicação de um conhecimento linguístico inato, conforme postulam os gerativistas; 

ela é consequência de conhecimentos adquiridos graças à vida em sociedade e ao modo 

como a nossa cognição concebe tudo aquilo que transformamos em objeto de discurso 

e, portanto, codificamos linguisticamente. O próprio sistema linguístico também 

apresenta restrições que inviabilizam determinadas construções. 

 A concepção de linguagem adotada pelo Funcionalismo é potente o bastante para 

explicar satisfatoriamente por que as línguas mudam. A natureza dinâmica da linguagem 

permite que as línguas se adaptem às nossas necessidades comunicativas. Entretanto, 

essas adaptações ocorrem de modo gradativo, caso contrário, um verdadeiro caos se 

estabeleceria. Considerando-se que a mudança linguística não acontece de forma 

desordenada, mas sistematicamente para atender às demandas dos falantes, argumenta-

se que a estrutura linguística é icônica, ou seja, deve existir alguma relação natural e 

motivada entre forma e função, embora nem sempre as relações desse tipo sejam 

acessíveis, pelo menos no plano sincrônico (FURTADO DA CUNHA, 2009). Em “A 

corrupção já impregnou a política no Brasil” e “No Brasil, a corrupção já impregnou a 

política”, descreve-se o mesmo estado de coisas; contudo, na segunda sentença, 

marcada em relação à primeira, o sintagma preposicional foi topicalizado por uma razão 

pragmática: o locativo é, na perspectiva do enunciador, uma informação que merece ser 

destacada devido a seu alto grau de proeminência pragmático-discursiva, o que justifica 
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o deslocamento do sintagma que o codifica para uma posição na qual ele aparece com 

menos frequência (no caso, a periferia esquerda da sentença). Em “O livro de 

Linguística está embaixo da minha gramática” e “A minha gramática está em cima do 

livro de Linguística”, novamente se percebe que a estruturação da sentença obedece a 

fatores extralinguísticos, mas de outra ordem (no caso, a perspectivação do falante). 

 Ao contrário do Gerativismo, que tem em Chomsky seu líder inequívoco desde o 

surgimento da teoria até os desdobramentos mais recentes do Programa Minimalista, o 

Funcionalismo não deve ser concebido como um bloco monolítico, pois, de acordo com 

Castilho (2012, p. 21), “ele reúne um conjunto de subteorias que coincidem na 

postulação de que a língua tem funções cognitivas e sociais que desempenham um papel 

central na determinação das estruturas e dos sistemas que organizam a gramática de 

uma língua”. Ou seja, os modelos teóricos vinculados ao Funcionalismo divergem em 

alguns aspectos marginais, mas concordam naquilo que, de fato, caracteriza o 

paradigma. Ainda conforme Castilho, “os funcionalistas coincidem nos seguintes 

postulados, diferindo apenas na ênfase que dão a eles: (i) a língua é uma competência 

comunicativa; (ii) as estruturas linguísticas não são objetos autônomos; (iii) a 

explicação linguística deve ser procurada nos usos linguísticos e numa percepção 

pancrônica da língua” (p. 22).  

 

2.1. A transitividade em Hopper e Thompson (1980) 

 

 A transitividade, na visão de Hopper e Thompson, é uma propriedade central das 

línguas humanas que contempla toda a oração – e não apenas o verbo, conforme 

propõem as abordagens tradicionais. É um fenômeno gradiente, escalar, cujo grau pode 

ser aferido a partir da aplicação de 10 parâmetros sintático-semânticos que focalizam 

diferentes aspectos relacionados ao modo como uma ação acontece. A transitividade 

prototípica, que se manifesta em sentenças nas quais se codifica uma atuação física 

direta e voluntária de um agente sobre um paciente, parece ser cognitivamente 

motivada, afinal, são eventos como esse que as crianças parecem perceber e codificar 

gramaticalmente mais cedo (FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003). 

Além disso, o fenômeno parece estar associado a uma função discursivo-comunicativa: 

de acordo com Hopper e Thompson, sentenças com grau de transitividade mais alto 

tendem a codificar informações com estatuto informacional maior. Abaixo, seguem os 

parâmetros elencados por esses autores para aferir o grau de transitividade das 

sentenças.  

 

 Tabela 1: Parâmetros de Transitividade (HOPPER E THOMPSON, 1980)  

 

 

Transitividade 

alta 

Transitividade 

baixa 

 Participantes dois ou mais Um 

 Cinese ação não-ação 

 Aspecto do verbo perfectivo  não-perfectivo 

 Pontualidade do verbo pontual não-pontual 
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 Intencionalidade do sujeito intencional não-intencional 

 Polaridade da oração afirmativa  negativa  

 Modalidade da oração modo realis modo irrealis 

 Agentividade do sujeito agentivo  não-agentivo 

 Afetamento do objeto afetado  não-afetado 

10.   Individuação do objeto individuado  não-individuado 

   

 A (não) individuação do objeto é atestada a partir das seguintes características: 

 

 Tabela 2: Parâmetros para atestar a (não) individuação do objeto (HOPPER E 

THOMPSON, 1980)  

Individuado Não-Individuado 

Próprio Comum 

Humano, animado Inanimado 

Concreto  Abstrato 

Singular Plural 

Contável Incontável 

Referencial, definido Não-referencial 

2.2. Gramática de valências 

 

 A Gramática de Valências é uma teoria linguística que procura descrever as relações 

de dependência (sintática e semântica) que se estabelecem entre um elemento 

predicador e seu escopo. Funcionam como predicadores certos verbos e substantivos 

abstratos, bem como alguns adjetivos e advérbios. Tendo em vista que este trabalho tem 

como objeto de estudo o item LEVAR, a seguir discorreremos acerca dos elementos que 

melhor caracterizam a classe dos verbos predicadores. 

 São predicadores os verbos que projetam estruturas argumentais. Eles reúnem, “na 

mesma forma concreta, os componentes lexical e gramatical” (AZEREDO, 2007, p. 46). 

Isto explica por que os copulativos não podem predicar, afinal, prestam-se apenas a 

expressar categorias como tempo e aspecto. Neves (2000, p. 95) defende que os verbos 

modalizadores também não predicam. 

 A valência de um verbo é “o conjunto de construções em que ele pode ocorrer” 

(PERINI, 2008, p. 236). Borba (1996) elenca três tipos de valência, quais sejam: (i) 

Valência Quantitativa, que diz respeito ao número de argumentos selecionados pelo 

verbo (este número vai de 0 a 4 no português)
13

; (ii) Valência Sintática, responsável pela 

configuração sintática dos argumentos; e (iii) Valência Semântica, que especifica as 

propriedades semânticas dos argumentos. 

 

2. A teoria na prática: uma proposta de análise 

 Pretendemos, neste item, verificar o comportamento sintático-semântico-

                                                           
13

 Alguns teóricos não admitem a existência de verbos tetravalentes (cf. MIOTO; LOPES; FIGUEIREDO 
SILVA, 2013; KENEDY, 2013), entretanto, não faremos essa discussão aqui, porque isso fugiria dos 
propósitos deste trabalho. 
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pragmático-discursivo do verbo LEVAR em três anúncios publicitários que circulam na 

internet. Primeiro, os textos serão analisados de acordo com a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (NGB); em seguida, adotaremos os pressupostos da Gramática de Valências 

(BORBA, 1996) para, por fim, aferir o grau de transitividade das sentenças, de acordo 

com os postulados de Hopper e Thompson (1980) acerca da transitividade verbal. 

 

 Texto 1: Os chocolates Nestlé levam você à Walt Disney World 

 

 O texto é parte de uma peça publicitária da Nestlé veiculada pela Revista ISTOÉ em 

agosto de 1997. Para participar da promoção, os interessados tiveram de destacar e 

preencher um cupom disponível na parte inferior da página do anúncio, preenchê-lo 

com seus dados pessoais e, antes de enviá-lo pelos Correios à anunciante, responder à 

pergunta:  “Qual a marca de chocolate que é minha paixão?”. 25 cupons foram 

sorteados e, portanto, a empresa arcou com as despesas de ida, volta e estada de 25 

consumidores na Disney. A página da propaganda é bastante chamativa: em destaque, 

estão alguns dos chocolates mais famosos da Nestlé; o texto do regulamento da 

promoção também está disponível, mas em preto e com letras muito pequenas se 

comparadas ao título do anúncio e ao tamanho das imagens, “meramente ilustrativas”. 

 LEVAR, nessa sentença, é classificado pelos seguidores da NGB como verbo 

transitivo direto. Há, portanto, sujeito simples, objeto direto, e também adjunto 

adverbial de lugar. A respeito dessa análise, convém destacar que até mesmo entre os 

gramáticos existem controvérsias no que diz respeito à função sintática do SP “à Walt 

Disney”: Rocha Lima (1992), por exemplo, classificaria o termo como um 

“complemento circunstancial”, que se caracteriza por ser “tão indispensável à 

construção do verbo quanto, em outros casos, os demais complementos verbais” (p. 

252). Ou seja, de acordo com o autor, à semelhança do objeto direto, o complemento 

circunstancial também foi selecionado pelo núcleo sintático do predicado.  

 Antes de discorrermos acerca da natureza sintático-semântica dos argumentos que 

integram a rede argumental do verbo LEVAR nessa sentença, convém tecer alguns 

comentários sobre seu significado. 

 De fato, nessa ambiência, LEVAR não codifica deslocamento espacial. Foi 

empregado metaforicamente e carrega a ideia de “viabilidade”, como confirma a 

seguinte paráfrase: “Os chocolates Nestlé viabilizam/ tornam possível a sua ida à Walt 

Disney World”. O sujeito sintático remete metonimicamente à empresa anunciante e o 

objeto direto é semanticamente indeterminado, pois se aplica a todos os indivíduos que 

se enquadram no regulamento da promoção, apesar de o anúncio dialogar com cada 

possível consumidor individualmente. 

 Estes são os elementos que integram a grade argumental de LEVAR nesse exemplo: 

Agente (codificado pelo SN “Os chocolates Nestlé”), Paciente (codificado pelo SN 

“você”), Origem (Ø) e Destino (codificado pelo SP “à Walt Disney World”). A noção de 

origem é pressuposta em um evento como esse, entretanto, a empresa anunciante não 

julgou relevante mencioná-la. Considerando-se que a promoção foi instaurada no Brasil, 

pode-se argumentar que o local de origem estava subentendido: “Os chocolates Nestlé 

levam você [do Brasil] à Walt Disney World”. O verbo, portanto, é tetravalente (V4), 
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mas apenas 3 de seus argumentos se fazem presentes no eixo sintagmático. 

 Aplicamos ao exemplo os parâmetros propostos por Hopper e Thompson (1980), o 

que revelou que a sentença é altamente transitiva, pois 8 dos 10 traços foram marcados 

positivamente: há mais de 2 participantes envolvidos (no caso, a empresa anunciante e 

os consumidores contemplados pela promoção); ocorre ação; o sujeito é intencional 

(caso contrário, não teria criado a promoção e a divulgado); a oração é afirmativa; o 

modo é realis; o sujeito é agentivo (lembre-se de que “Os chocolates Nestlé” foi usado 

metonimicamente); o objeto (beneficiários da promoção) é totalmente afetado e 

individuado. 

 

 Texto 2: Promoção de Natal Efoot. Leve 3, pague 2. Coloque três sapatos no 

carrinho, o mais barato sai de graça. (grifos do autor) 

 

 É muito comum, em anúncios publicitários, promoções como a apresentada acima, 

sobretudo às vésperas de datas comemorativas importantes, quando as pessoas 

costumam presentear-se umas às outras, e em períodos de queima de estoque. Algumas 

características da peça publicitária em foco chamam a atenção: apesar do paralelismo 

sintático que existe em “Leve 3, pague 2”, a primeira sentença aparece acima da 

segunda, está escrita com letras maiores e não codifica um “estado de coisas” 

cronologicamente anterior a “pague 2”. Evidentemente, isso não ocorre por acaso: a 

intenção da empresa é destacar a informação que mais convém ao público-alvo, para 

que ele ceda mais facilmente à investida – afinal, melhor do que pagar por dois pares de 

sapato é comprar três pelo preço de dois. No canto inferior direito da peça, há a seguinte 

frase, escrita em tamanho modesto: “coloque três sapatos no carrinho, o mais barato sai 

de graça”, em que o relevo dado a “sai de graça” (e não a “o mais barato”) também é 

proposital. 

 O verbo LEVAR, nessa frase, codifica movimento espacial. Apesar de selecionar 4 

argumentos (Agente, Tema, Origem, Destino), apenas parte de um deles está 

fisicamente presente na oração. Os demais argumentos ou aparecem em outras partes do 

texto, ou não foram mencionados, por motivações pragmáticas, conforme veremos a 

seguir. 

 O ente que desencadeia a ação expressa pelo verbo foi apagado devido à sua alta 

previsibilidade: a própria morfologia de LEVAR, no imperativo afirmativo, indica que 

esse referente só pode ser codificado pelo pronome você. O Tema evidentemente é o 

referente do SN-Objeto “3 sapatos”, cujo núcleo foi omitido na sentença em questão, 

mas aparece no período seguinte. Os participantes que denotam, respectivamente, 

Origem e Destino não foram codificados porque são facilmente inferíveis. Caso 

optássemos pelo preenchimento dos espaços vazios que existem nessa sentença, ela 

poderia ficar assim: “Leve você 3 sapatos desta loja para sua casa”. Porém isso não seria 

adequado, tendo em vistas as especificidades do gênero em questão. Além disso, a 

análise aqui empreendida pressupõe que a compra seja realizada em uma loja física. 

Caso os sapatos fossem comprados pela internet, opção também possível, a 

interpretação seria outra, porque os clientes “os levariam” mesmo sem sair de casa. 

 Diferentemente do exemplo anterior, a sentença em questão possui transitividade 
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média alta, porque possui as seguintes características (7 traços marcados 

positivamente): há mais de 2 participantes envolvidos; o verbo levar codifica ação; o 

sujeito é intencional; a oração é afirmativa; o sujeito é agente; o objeto é totalmente 

afetado e individuado (próprio; humano, animado; concreto; singular; contável; 

referencial, definido).  

 

 Texto 3: Se bebeu, entre aqui e evite acidentes. Ou leve este sentimento pelo resto 

da vida. 

 O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), em parceria 

com a Empresa Ampla, lançou, em 2013, uma campanha publicitária que visa a 

combater, de forma criativa e impactante, uma prática que infelizmente tem crescido 

nos últimos anos e causado transtornos, às vezes irreparáveis, a muitas famílias: o 

hábito que muitos motoristas irresponsáveis têm de misturar bebida alcoólica e direção. 

O texto integra uma peça publicitária que faz parte de uma campanha maior, 

amplamente divulgada na internet, em canais de televisão e por meio de outdoors 

dispostos estrategicamente às margens de BR’s do estado. Foram produzidos 3 filmes, 

nos quais os protagonistas têm de lidar com os sentimentos de vergonha, culpa e 

arrependimento por ter se envolvido em acidente de trânsito quando, mesmo estando 

alcoolizados, resolveram dirigir. Ao lado do Texto 3, há um rapaz visivelmente abatido 

com o rosto encoberto pelas mãos, sobre as quais está escrita a palavra “VERGONHA”. 

 O verbo LEVAR foi empregado com o sentido de “gravar na memória” e chama a 

atenção por selecionar, à diferença dos exemplos anteriores, um argumento de natureza 

abstrata, codificado pelo substantivo “sentimento”. Integra também sua rede argumental 

um Paciente, com a função sintática de sujeito, inferível graças à morfologia do verbo. 

É interessante ressaltar que, na frase anterior (Se beber, entre aqui e evite acidentes), há 

três sentenças, que têm como sujeito um participante com os traços semânticos de 

agente (animado, volitivo, controlador da ação etc.). Desta forma, o que se pretende é 

demonstrar que, no trânsito, escolhas ruins podem ter consequências inconvertíveis, 

afinal, o “desencadeador da ação” passa a “elemento afetado”, impotente diante da voz 

de sua consciência – o que é reforçado pelo emprego do SP “pelo resto da vida”, adjunto 

do verbo. 

 A sentença possui baixa transitividade, pois apenas 04 dos 10 parâmetros foram 

marcados positivamente: há mais de 1 participante; a polaridade é afirmativa; o objeto é 

afetado e individuado (singular; contável; referencial, determinado). 

  

3. Para (não) concluir... 

 

 Neste trabalho, analisamos o comportamento sintático-semântico-pragmático-

discursivo do verbo LEVAR em três anúncios publicitários. Apesar de, nos exemplos 

discutidos, esse verbo possuir significados diferentes e, em função disso, selecionar 

argumentos com propriedades semânticas distintas, a NGB recomenda que ele seja 

classificado como transitivo direto em todos os casos. Entretanto, com a aplicação dos 

parâmetros de Hopper e Thompson (1980), demonstramos que o referido verbo organiza 

sentenças que possuem diferentes graus de transitividade. 
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 Em “Os chocolates Nestlé levam você à Walt Disney World” (Texto 1), 8 dos 10 

parâmetros foram marcados positivamente, o que revela um grau de transitividade alto. 

Já no Texto 2 – “Promoção de Natal Efoot. Leve 3, pague 2. Coloque três sapatos no 

carrinho, o mais barato sai de graça” –, o verbo LEVAR integra uma sentença cujo grau 

de transitividade está na fronteira entre o médio e o alto (7 dos 10 parâmetros foram 

marcados positivamente). O que faz com que o Texto 1 ocupe um lugar mais alto do que 

a sentença do Texto 2 na escala de transitividade é o modo (realis no primeiro caso e 

irrealis no segundo). O uso do indicativo no anúncio da Nestlé indica uma atitude de 

certeza da empresa anunciante em relação ao cumprimento da promoção. Já no Texto 2, 

o verbo no modo imperativo revela uma estratégia usada pela empresa para induzir os 

consumidores a comprarem os produtos anunciados. Em vez de “realidade”, esse modo 

indica “necessidade”. 

 O baixo grau de transitividade da sentença com o verbo levar no Texto 3, atestado 

pela marcação positiva de apenas 4 dos 10 parâmetros, parece ser pragmaticamente 

motivado. O foco desse anúncio é convencer os motoristas a não dirigir embriagados. A 

frase “Ou leve este sentimento [de vergonha] pelo resto da vida” assume um papel 

secundário em relação à frase anterior (“Se bebeu, entre aqui e evite acidentes”), no 

sentido de que funciona como uma estratégia por meio da qual o anunciante procura 

reforçar a necessidade de os motoristas aderirem à prática ali sugerida. 
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UMA ANÁLISE DO SISTEMA TRANSITIVIDADE NO ROMANCE ENDERBY 

POR DENTRO 

 

Amaury Garcia dos Santos Neto
14

 

 

RESUMO: O presente trabalho se insere em um projeto de pesquisa de doutorado que 

tem como corpus escritos (auto)biográficos do romancista inglês Anthony Burgess. Por 

meio do estudo comparativo entre a autobiografia O pequeno Wilson e o grande Deus 

(1993) e o romance Enderby por dentro (1990), propõe-se a inclusão do discurso 

ficcional no “espaço biográfico”. Considerando os estudos de Arfuch (2010), esse termo 

pode ser definido, em linhas gerais, como o espaço de diálogo entre textos de natureza 

(auto)biográfica de um determinado autor visando a construção de imagens mais 

complexas acerca deste. Tendo em vista tal objetivo, uma etapa imprescindível da 

pesquisa consiste na delimitação do conceito de romance autobiográfico e, 

consequentemente, na caracterização de Enderby por dentro como um escrito 

pertencente a este gênero. A fim de atender a tal demanda, no campo dos estudos 

literários, a pesquisa parte das considerações de Philippe Gasparini (2004) sobre a 

autoficção e o romance autobiográfico. Somando-se a esse arcabouço teórico, o objetivo 

deste trabalho é apontar possíveis contribuições da teoria sistêmico-funcional para a 

caracterização de Enderby por dentro como um escrito autobiográfico. Partindo das 

metafunções da linguagem propostas por Halliday (1994), objetiva-se verificar no 

sistema transitividade evidências linguísticas que confirmem o valor autobiográfico do 

romance. Considerando que tal sistema se liga à metafunção ideacional, por meio da 

qual o indivíduo expressa sua experiência no mundo material e no mundo interior, 

pretende-se evidenciar, no texto em análise, como os processos verbais associados à 

figura de Enderby, em comparação com outras personagens, apontam para uma ligação 

identitária entre o protagonista do romance e seu autor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Espaço biográfico. Romance autobiográfico. Gramática sistêmico-funcional. 

Metafunção ideacional. Anthony Burgess. 

 

 

1. Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo apontar a possibilidade de assinalar 

evidências linguísticas que demonstrem o caráter autobiográfico do romance Enderby 

por dentro (1990), a partir da perspectiva da teoria sistêmico-funcional. Pretende-se, por 

meio da análise do sistema transitividade, ligado à metafunção ideacional da linguagem, 

apontar para uma relação identitária entre o protagonista do romance, Francis Xavier 

Enderby, e seu criador, o escritor inglês Anthony Burgess. 
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A fim de atender a este objetivo, o artigo será distribuído em cinco partes. Na 

primeira delas, discutir-se-ão as definições de autobiografia e romance autobiográfico, 

assinalando a possibilidade e a razão de estabelecer relações entre estes discursos. Após, 

com base na teoria discutida na seção anterior, empreender-se-á o levantamento de 

pontos de convergência extralinguísticos entre as figuras de Anthony Burgess e Francis 

Xavier Enderby que assinalem a relação identitária entre estas, comprovando o caráter 

autobiográfico do romance. Por fim, nas seções seguintes, apresentar-se-á um breve 

panorama da teoria sistêmico-funcional, tendo como foco a metafunção ideacional e o 

sistema transitividade. A partir da perspectiva teórica apresentada, segue-se a análise 

dos processos mentais presentes no primeiro capítulo do romance. 

 

2. Autobiografia, espaço biográfico e romance autobiográfico 

 

Em O Pacto Autobiográfico (2008), Lejeune busca explicitar critérios a serem 

seguidos para que uma autobiografia seja reconhecida como tal. Sua tentativa estabelece 

uma espécie de configuração estrutural para o gênero, a partir da seguinte definição: 

“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade” 

(LEJEUNE, 2008, p. 14). Esse esquema é complementado pelo foco sobre a questão das 

vozes narrativas, baseado na ideia de que a escrita autobiográfica pressupõe a narração 

em primeira pessoa. Esta estratégia teria a potencialidade de gerar um efeito de 

intimidade entre leitor e narrador, já que este parece se dirigir diretamente àquele. 

Contudo, tal estratégia não é usada apenas na autobiografia, visto que muitos romances 

são narrados em primeira pessoa. Por isso, para Lejeune, a determinação da 

autobiografia como gênero é vinculada à identificação onomástica entre autor, narrador 

e personagem principal, sendo esta figura entendida como real (LEJEUNE, 2008, p. 14-

35). 

A partir dessa prerrogativa, o teórico francês apresenta sua concepção de “pacto 

autobiográfico”. De acordo com ele, ao atribuir sua própria identidade ao narrador e à 

personagem principal, o autor firma um pacto com o leitor, por meio do qual assume a 

responsabilidade de contar sua vida de forma autêntica (LEJEUNE, 2008, p. 26-28). 

Nas palavras de Lejeune: “O pacto autobiográfico é a afirmação, no texto, dessa 

identidade, remetendo, em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livro” 

(LEJEUNE, 2008, p. 26). 

Em contraposição ao pacto autobiográfico, o teórico se refere ao que chama de 

“pacto romanesco”, assumido por meio de dois aspectos: a inexistência de identidade 

onomástica entre autor, narrador e personagem principal do relato; e uma espécie de 

atestado de ficcionalidade, evidenciado por algum subtítulo, como, por exemplo, a 

palavra “romance” abaixo do título do livro (LEJEUNE, 2008, p. 27). 

Todavia, Lejeune aventa a possibilidade de escritos ficcionais serem baseados 

em eventos autobiográficos, apontando para uma possível comparação entre 

autobiografias e romances, trazendo ao debate as ideias de “espaço autobiográfico”, 

“pacto fantasmático”, “efeito estereográfico” e “relevo”. Esta suposição se explica pelo 

reconhecimento de que muitos romancistas transferem eventos de sua vivência pessoal 
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para seus romances, não exatamente da forma como ocorreram, mas recontextualizados 

e transformados para os propósitos expressivos de suas obras. Ao ler romances e 

reconhecer neles eventos relacionados à vida de seu autor, o leitor é levado a estabelecer 

pontos de contato entre a ficção e a história de vida deste autor. A partir desta 

constatação, Lejeune postula a existência de um espaço que permite a interseção entre a 

escrita ficcional e a escrita autobiográfica de um mesmo escritor, denominando-o 

“espaço autobiográfico” (LEJEUNE, 2008, p. 41-43). 

A partir disso surge a ideia de “pacto fantasmático”, que induziria à leitura de 

romances não apenas como escritos de natureza ficcional, mas também como textos que 

revelam aspectos da vida do autor não explorados em outros escritos (auto)biográficos 

(LEJEUNE, 2008, p. 43). Quando esse pacto é assumido, o leitor passa a buscar 

“fantasmas” de um dado autor em seus textos ficcionais, i.e., fragmentos identitários 

que não tenham recebido espaço suficientemente adequado em seus escritos 

autobiográficos. Tal processo pode trazer ganhos à construção identitária/biográfica do 

autor em questão, pois a escrita ficcional, por ser de natureza diferente da 

autobiográfica, gera efeitos distintos desta, consequentemente acentuando aspectos 

diversos da identidade retratada. Consoante Lejeune, a leitura dos dois discursos em 

conjunto possibilitaria a criação de um “relevo” à figura do autor, o que resultaria em 

construções mais amplas ou densas (LEJEUNE, 2008, p. 43). O cruzamento entre a 

autobiografia e o romance funcionaria, pois, como dispositivo em que o discurso ficcional 

adiciona novas camadas à identidade do autor, podendo reforçar a imagem apresentada na 

autobiografia ou reconstruí-la sob novas e diferentes perspectivas. Esse tipo de leitura 

provocaria um efeito “estereográfico”, visto que o leitor conseguiria ouvir vozes 

diferentes emanando de um mesmo indivíduo, permitindo-lhe ter acesso a diferentes 

traços identitários (LEJEUNE, 2008, p. 43). 

Cabe salientar que essa leitura só se torna possível se assumirmos a existência de 

um espaço relacional em que textos de natureza autobiográfica possam ser cotejados. Esse 

espaço, concebido por Lejeune, é expandido por Leonor Arfuch no que ela chama de 

“espaço biográfico”, em seu livro O espaço biográfico: dilemas da subjetividade 

contemporânea (2002). 

Segundo Arfuch, a pesquisa de Lejeune seria prioritariamente taxonômica, i.e., 

um inventário das características textuais da autobiografia clássica (ARFUCH, 2010, p. 

58). Partindo de uma perspectiva mais atual acerca do espaço biográfico, a autora 

pretende pôr diferentes discursos em diálogo, estabelecendo articulações entre eles. Em 

outras palavras, ela prioriza a natureza relacional do espaço (ARFUCH, 2010, p. 58-59). 

A concepção de “espaço biográfico” adotada neste artigo encontra-se em sintonia com 

este modelo: um conjunto de textos autobiográficos e biográficos, sejam estes factuais 

ou ficcionais, que nos oferece a oportunidade de articulá-los visando encontrar 

diferentes aspectos identitários que constituem um mesmo indivíduo. A comparação 

desses textos permitiria realçar fragmentos já atribuídos a um dado indivíduo, 

conferindo-lhes maior relevo ou profundidade, ou focar aspectos ainda não explorados 

ou até mesmo não percebidos. Desta forma, esses textos poderiam facilitar a construção 

de imagens alternativas acerca de um biografado, sendo mais flexíveis e mais 

complexas. 
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Visto que o presente artigo traz o romance autobiográfico para o espaço 

mencionado, uma das questões cruciais é a definição deste tipo de escrito. Em Est-il je? 

Roman autobiographique et autofiction (2004), Philippe Gasparini analisa gêneros 

discursivos ficcionais que tangenciam a autobiografia, como o romance autobiográfico. 

Esse tipo de escrito apresentaria narrativas sobre a vida de personagens ficcionais 

baseadas em experiências similares às vividas por seus autores. Desta forma, o gênero 

possibilitaria uma dupla recepção, simultaneamente ficcional e autobiográfica 

(GASPARINI, 2004, p. 13). 

Deve-se salientar que, se desconhecer aspectos autobiográficos relativos à vida 

do autor, o leitor será incapaz de enxergá-los no romance, sendo levado a abordá-lo por 

um viés inteiramente ficcional. Caso conheça aspectos autobiográficos, poderá enxergá-

los no romance, o que propiciaria uma leitura em perspectiva autobiográfica. Isso 

significa que o leitor tem um papel crucial nos estudos do romance autobiográfico, pois 

ele é o responsável pelo reconhecimento de suas marcas autobiográficas, como explica 

Gasparini na seguinte passagem: 

 

Le roman autobiographique va se définir par sa politique 

ambigüe d’identification du héros avec l’auteur: le texte suggère 

de les confondre, soutient la vraisemblance de ce parallèle, mais 

il distribue également des indices de fictionnalité. L’attribution à 

un roman d’une dimension autobiographique est donc le fruit 

d’une hypothèse herméneutique, le résultat d’un acte de lecture. 

Les éléments dont dispose le lecteur pour avancer cette 

hypothèse ne se situent pas seulement dans le texte, mais aussi 

dans le péritexte, que entoure du texte, et dans l’épitexte, c’est-

à-dire les informations glanées par ailleurs. (GASPARINI, 2004, 

p. 32)
15

 

As marcas ou índices que apontam para o caráter autobiográfico de um escrito 

ficcional consistem no que Gasparini chama de “operadores de identificação”. Trata-se 

de aspectos compartilhados por um autor e a personagem de seu texto, levando-os a 

uma identificação mútua. Alguns exemplos, reconhecidos eventualmente quando 

cotejados com relatos sobre a vida de um autor, podem referir-se a experiências 

congêneres, meio sociocultural, idade, profissões contíguas, aspirações, preferências, 

entre outros (GASPARINI, 2004, p. 25). Por isso, o pacto que o romance autobiográfico 

assume com o leitor é ambíguo, sendo ora contratual, ora ficcional. Se o leitor, ao 

cotejar seus conhecimentos acerca do autor de um dado romance com a personagem 

                                                           
15

 “O romance autobiográfico se define por sua política de ambiguidade no que tange à identificação do 

herói com o autor: o texto sugere confundi-los, apoiado na verossimilhança desse paralelo, mas distribui 

igualmente os índices de ficcionalidade. A atribuição de uma dimensão autobiográfica a um romance é, 

assim, o fruto de uma hipótese hermenêutica, o resultado de um ato de leitura. Os elementos dos quais o 

leitor dispõe para avançar tal hipótese não se situam somente no texto, mas também no peritexto, que 

envolve o texto, e no epitexto, ou seja, as informações recolhidas por outros.” (Tradução livre) 
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narrada, encontrar pontos de interseção, cria-se a hipótese de um romance 

autobiográfico. 

No caso estudado para este artigo, o romance Enderby por dentro, podem ser 

encontrados uma série de operadores de identificação entre o autor Anthony Burgess 

e o protagonista Francis Xavier Enderby, que serão apontados na próxima seção. 

 

3. Operadores de identificação: Anthony Burgess e Francis Xavier Enderby 

Enderby por dentro é o primeiro romance de um quarteto dedicado ao 

protagonista Francis Xavier Enderby. Esta saga pode ser lida por um prisma 

autobiográfico devido à superposição de certos aspectos identitários da personagem 

mencionada e do autor, Anthony Burgess. Podem ser observados diversos operadores 

de identificação entre as duas figuras, entre os quais se destacam: 

1) a atividade profissional: Enderby é um poeta e Burgess um romancista e 

poeta; 

2) a proximidade de suas idades quando da escritura do romance; 

3) o fato de ambos terem residido na cidade inglesa de Hove; 

4) a participação das duas figuras na pré-produção de filmes polêmicos e o 

consequente confronto com críticas da mídia; 

5) o trabalho que desenvolveram como palestrantes convidados em 

universidades americanas; 

6) a participação ativa na montagem fracassada de musicais na América do 

Norte; 

7) as ocupações de seus pais, como responsáveis por tabacarias e como 

pianistas; 

8) a perda das mães na primeira infância; 

9) o costume de ir ao cinema quando crianças e ler os intertítulos de filmes 

mudos para seus colegas ainda não alfabetizados. 

No texto “Autobiographical elements in Anthony Burgess’s fiction: the 

Enderby saga”, Romina Rota (2006, p. 95), pesquisadora que lida com questões 

autobiográficas do romancista, aponta outros operadores de identificação entre as 

duas figuras, tais como a noção da arte como catarse e uma forma de conhecimento; 

a divisão cósmica e o eterno conflito entre forças pelagianas e augustinianas; o papel 

e a responsabilidade do artista em sua comunidade; e a relação entre a arte e outros 

tipos de conhecimento. 

Outros operadores dizem respeito a temas abordados no primeiro tomo da 

autobiografia, O pequeno Wilson e o grande Deus. Em um uma resenha crítica sobre 

o volume, intitulada “Why I am Eight Years Younger than Anthony Burgess” 

(1990), Gore Vidal identifica três questões temáticas principais: (1) a visão de 

Anthony Burgess sobre a arte em geral e a literatura especificamente; (2) a 

dificuldade do romancista em se relacionar com outras pessoas pela incapacidade de 

demonstrar afeto, em função da morte precoce da mãe e da educação que recebeu de 

uma madrasta por quem nutre grande aversão; (3) sua relação problemática com sua 
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antiga fé católica, da qual se desligou quando ainda jovem (VIDAL, 1990, p. 233-

234). No romance Enderby por dentro, reconhecem-se os mesmos temas: (1) a visão 

da arte na opinião do protagonista; (2) sua dificuldade afetiva pessoal e social, 

devido à falta de relacionamentos afetuosos em sua própria formação, causada pela 

morte prematura da mãe na primeira infância e pela ausência de afetividade por parte 

da madrasta; (3) sua dificuldade de lidar com sua apostasia em relação ao 

catolicismo, fé em que fora educado na infância. 

Outros operadores de identificação emergem no nível da intertextualidade, 

como se pode notar na coletânea de poemas de Burgess, Revolutionary Sonnets and 

Other Poems (2002), editada por Kevin Jackson. No mundo ficcional do quarteto 

Enderby, é mencionada uma coletânea de poemas, escritos pelo protagonista, de 

título quase idêntico: Revolutionary Sonnets. Essa situação é radicalizada com a 

publicação simultânea dos mesmos poemas na coletânea de Burgess e no interior dos 

romances do quarteto, tornando-os parte de dois universos distintos. Além disso, 

aumentando a identificação entre as duas figuras, a autoria dos sonetos na coletânea 

real é creditada tanto a Anthony Burgess quanto à personagem Francis Xavier 

Enderby. 

Outro intertexto importante é o livro organizado por Anthony Burgess, 

intitulado They Wrote in English (1979). Trata-se de uma coletânea de poemas 

escritos originalmente na língua inglesa por poetas que eram falantes nativos. Cada 

artista tem uma breve apresentação biográfica, que contém não mais do que cinco 

linhas no início da seção dedicada a ele, seguida de seus próprios poemas, que, por 

sua vez, são acompanhados por interpretações e explicações de Burgess. O que torna 

essa coletânea relevante para o fim proposto neste artigo é o fato de encontrarmos o 

poema “Garrison Town, Evening”, creditado ao poeta Francis Xavier Enderby, logo 

após uma seção dedicada ao poeta Philip Larkin, uma personalidade real 

(BURGESS, 1979, p. 553). Ou seja, Burgess edita uma coletânea de poemas escritos 

por artistas diversos de literatura em língua inglesa, porém inclui um poema cuja 

autoria é atribuída a uma personagem ficcional por ele inventada. 

Tal poema é precedido, como os outros, por um parágrafo contendo uma 

breve biografia de Enderby, onde se lê: “[a] poet from Bradcaster, in the North of 

England, Enderby lived a poor and lonely life, though one spent without self-pity”
16

 

(BURGESS, 1979, p. 553). Sua cidade natal é ficcional, porém Burgess a localiza no 

norte da Inglaterra, na mesma região em que nasceu. 

A quantidade de operadores de identificação mencionados sugere a 

possibilidade da recepção de Enderby por dentro por um viés não apenas ficcional, 

mas também referencial. Assim, poder-se-ia argumentar que, considerando as 

prerrogativas estabelecidas por Philippe Gasparini para a leitura de um romance por 

uma perspectiva autobiográfica, o texto em foco pode ser classificado como um 

romance autobiográfico. 

                                                           
16

 “Poeta de Bradcaster, no norte da Inglaterra, Enderby viveu uma vida pobre e solitária, sem sentir pena 

de si próprio.” (Tradução livre) 
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Ao analisar o texto a partir da teoria sistêmico-funcional, notam-se outras 

evidências, de natureza linguística, que sublinham seu teor autobiográfico. 

Considerando este fator, pretende-se demonstrar tais evidências em função do 

sistema transitividade, apontando como os processos associados à figura de Enderby, 

em comparação com outras personagens, sinalizam uma ligação identitária entre o 

protagonista do romance e seu autor. Para isso, faz-se necessário uma breve 

discussão sobre a teoria mencionada. 

4. A Linguística Sistêmico-Funcional: algumas considerações 

 

Conforme aponta Neves (1997), é possível reconhecer dois polos distintos do 

pensamento linguístico: o formalismo, centrado na análise das formas linguísticas, e o 

funcionalismo, no qual a função destas desempenha um papel predominante. O primeiro 

polo volta-se para o estudo da língua como objeto descontextualizado, tendo como foco 

suas características internas (seus constituintes e as relações entre eles). As relações 

entre os constituintes da língua e seus significados ou entre a língua e seu meio não têm 

uma importância primária para essa corrente. O polo funcionalista, ao contrário, centra-

se nas relações (ou funções) entre a língua como um todo e as diversas modalidades de 

interação social. Assim, mais do que as características internas dos sistemas 

linguísticos, interessa a essa corrente o papel do contexto, em especial do contexto 

social, para a compreensão da natureza das línguas. 

Inserindo-se no polo funcionalista, a Linguística Sistêmico-Funcional – doravante 

LSF – parte do pressuposto de que a forma está subordinada à função. A partir disso, 

Halliday (1994), idealizador da teoria sistêmico-funcional, propõe uma abordagem 

sociofuncional da linguagem. Nessa perspectiva, linguagem e sociedade são vistos 

como dois elementos intrinsecamente ligados, de forma que o primeiro só pode ser 

compreendido em relação ao segundo. Assim, gramática e interação social são 

complementares entre si. Ao mesmo tempo em que é um recurso necessário à interação 

social, a gramática está sujeita a esta, visto que é por meio da interação que se dá a 

aquisição, a manutenção e a mudança da linguagem.  

A partir dessa perspectiva, Halliday estabelece o conceito-base da teoria 

sistêmico-funcional: as chamadas metafunções. As metafunções podem ser definidas 

como as manifestações dos propósitos que a linguagem desempenha em qualquer 

cultura. Assim, segundo o linguista, haveria três metafunções que constituem a 

linguagem. A primeira, denominada ideacional, corresponderia ao uso da linguagem 

como representação experiencial e lógica do mundo. A segunda, a metafunção 

interpessoal, abarcaria o uso da linguagem como forma de expressão dos participantes 

em determinado evento comunicativo. Por fim, a metafunção textual se constitui como a 

capacidade de realizar as demais funções, organizando-as em um discurso relevante. 

De acordo com a teoria de Halliday, esses componentes correspondem às duas 

funções mais gerais que permeiam o uso da linguagem: entender e representar o 

ambiente (ideacional) e relacionar-se com os outros (interpessoal).  Associado a estes, o 

terceiro componente – o textual – caracteriza-se como uma função habilitadora, dado 

que possibilita que as outras funções se realizem em forma de texto. Assim, as 
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metafunções, embora representem diferentes propósitos da linguagem, não são 

componentes estanques, ocorrendo simultaneamente em qualquer contexto 

comunicativo. 

Considerando a oração como unidade de análise, a LSF apresenta a 

multifuncionalidade como chave para uma interpretação funcional da linguagem. 

Consoante essa visão, os componentes linguísticos de uma mesma oração podem ser 

abordados sob diferentes enfoques, de acordo com a metafunção eleita como 

perspectiva de análise.  

No que tange à metafunção ideacional, que compreende a função experiencial e 

lógica do mundo, a oração é entendida como REPRESENTAÇÃO. Quando se analisa 

uma oração sob essa perspectiva, o sistema relevante a ser considerado é o da 

TRANSITIVIDADE, que manifesta a construção da experiência em termos de 

configuração de processos, participantes e circunstâncias. 

Na metafunção interpessoal, que abrange o uso da linguagem como forma de 

interagir com outras pessoas no meio social, a oração é vista como TROCA. Sob esta 

perspectiva, o sistema a ser analisado é o MODO, entendido como o recurso gramatical 

que expressa a maneira como se dá a interação entre os interlocutores de determinado 

evento comunicativo. Nesse tipo de análise, são explicitadas informações relativas ao 

tempo (passado, presente, futuro) em que se dá o evento, à polaridade (positiva ou 

negativa), à modalidade (probabilidade, usualidade, obrigação, disposição) e aos 

complementos adjuntos. 

Por fim, sob a perspectiva da metafunção textual, que compreende o uso da 

linguagem como organização do discurso, a oração é vista como MENSAGEM. Nesta 

metafunção, entende-se que cada oração é constituída de duas partes: Tema e Rema. O 

Tema se caracteriza como o ponto de partida da mensagem, que localiza e orienta a 

oração dentro do seu contexto. O Rema é a parte em que se desenvolvem as ideias que 

estão sendo veiculadas no Tema. Por esse prisma, são analisadas as formas de coesão 

(elipse, referência, substituição), os padrões de voz e tema (voz ativa e passiva), as 

formas dêiticas (exofóricas, referenciais) e a continuidade léxico-lógica (repetição). 

Tendo em vista a proposta de analisar a construção da personagem Francis Xavier 

Enderby na obra literária Enderby por dentro com base no sistema transitividade, a 

próxima seção terá como foco a metafunção ideacional. Pretende-se não só apresentar 

os componentes que envolvem a interpretação da oração sob a perspectiva da 

transitividade, como também demonstrar, com base na teoria sistêmico-funcional, os 

benefícios que esse tipo de análise poderia proporcionar para a categorização de 

Enderby por dentro como um romance autobiográfico do escritor Anthony Burgess. 

 

5. A metafunção ideacional: a oração como representação 

 

De acordo com Halliday (2002, p. 106), a linguagem capacita os seres humanos a 

construir imagens mentais da realidade e dar sentido ao que acontece à sua volta e em 

seu interior. Consoante a perspectiva sistêmico-funcional, essa capacidade é 

manifestada pela metafunção ideacional por meio da qual um indivíduo pode expressar 



 

 

 
2238 

a sua experiência do mundo material e de seu mundo interior (de sua própria 

consciência). 

Como aponta Halliday, a oração teria um papel central no uso da linguagem como 

representação, uma vez que esta contém um dos princípios gerais que configuram a 

experiência: o de que a realidade baseia-se em processos. De acordo com o linguista: 

 

Our most powerful impression of experience is that it consists of 

‘goings-on’ – happening, doing, sensing, meaning, and being 

and becoming. All these goings-on are sorted out in the 

grammar of the clause. Thus as well as being a mode of action, 

of giving and demanding goods-&-services and information, the 

clause is also a mode of reflection, of imposing order on the 

endless variation and flow of events. The grammatical system 

by which this is achieved is TRANSITIVITY. The transitivity 

system construes the world of experience into a manageable set 

of PROCESS TYPES. (HALLIDAY, 1994, p. 106)
17

 

 

Diferentemente da gramática tradicional, em que o termo transitividade faz 

referência apenas à relação entre os verbos e seus complementos, na LSF, ele designa 

um sistema de descrição da oração como um todo. Por meio desse sistema, analisamos 

as relações entre os componentes que formam uma “figura”. As figuras são 

configurações constituídas por um processo, geralmente expresso por um verbo, e seus 

participantes (quem faz o quê). Eventualmente, também podem aparecer circunstâncias 

associadas ao processo (onde, quando, como, por que etc.). Esses três componentes 

podem ser caracterizados como categorias semânticas que revelam como os fenômenos 

de nossa experiência são linguisticamente construídos. 

Consoante a teoria sistêmico-funcional, há três tipos básicos de processos por 

meio do qual os seres humanos representam suas experiências: materiais, mentais e 

relacionais. Os processos materiais representam a experiência externa, i.e., eventos que 

ocorrem no mundo material ou ações realizadas por alguém que faz ou modifica coisas. 

Por sua vez, os processos mentais referem-se à experiência interna, ou seja, à percepção 

mental que se tem da realidade. Por fim, os processos relacionais expressam a 

possibilidade de estabelecermos relações entre um aspecto da experiência e outro.  

Nas fronteiras entre esses processos principais, situam-se três outros processos: os 

comportamentais, os verbais e os existenciais. Situados entre os processos materiais e 

mentais, os processos comportamentais
18

 caracterizam-se como a representação das 

                                                           
17

 Nossa impressão mais pungente da experiência é que esta é formada por ‘eventos’ – acontecer, fazer, 

perceber, dar sentido, e ser e se tornar. Todos esses eventos estão organizados na gramática da oração. 

Assim, além de ser um modo de agir, dar e receber bens e serviços e informações, a oração é também um 

modo de refletir, de impor ordem a uma infinita variação e fluxo de eventos. O sistema gramatical por 

meio do qual isso é alcançado é a TRANSITIVIDADE. O sistema da transitividade traduz o mundo da 

experiência em TIPOS DE PROCESSOS que podem ser manejados. (Tradução livre) 
18

 Embora figure como tradução do termo behavioral em vários estudos no Brasil, o vocábulo 

“comportamental” não abarca a gama de significados que o termo original em língua inglesa denota. Este 
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atividades psicológicas e fisiológicas dos seres humanos, como sonhar, tossir, respirar 

etc. Os processos verbais, localizados entre os processos mentais e relacionais, 

manifestam as atividades linguísticas dos participantes. São as representações dos 

dizeres, expressos por processos como falar, responder, afirmar etc. Por fim, situados 

entre os processos relacionais e materiais, estão os processos existenciais, que 

representam algo que existe ou acontece. Esse tipo de processo é tipicamente expresso 

pelo verbo “haver”. 

Conforme cada tipo de processo – material, mental, relacional, comportamental, 

verbal ou existencial –, os participantes recebem diferentes denominações. Por exemplo, 

nos processos materiais, aquele que provoca o desenrolar do processo é chamado de 

“Ator”, ao passo que aquele que é criado ou modificado a partir deste é denominado 

“Meta”. Já nos processos mentais, o participante que vivencia o processo é chamado de 

“Experienciador” e aquilo que é sentido, pensado, percebido ou desejado por ele recebe 

o nome de “Fenômeno”.  

Considerando que a transitividade é o sistema linguístico por meio do qual 

representamos nossa experiência do mundo físico e mental, é inegável o seu papel 

fundamental na construção de uma narrativa. A partir dos diferentes processos, é 

possível não só apresentar a sequência de eventos que compõem o desenrolar da estória 

(experiência externa), como também representar as impressões e os sentimentos das 

personagens nela envolvidas (experiência interna). Portanto, pode-se concluir que a 

análise funcional dos processos que compõem uma narrativa pode constituir uma 

importante chave de leitura para sua interpretação. 

A partir disso, na próxima seção, pretende-se demonstrar, por meio da análise de 

exemplos extraídos do romance, como a representação do mundo interior do 

protagonista, expressa por meio dos processos mentais, pode funcionar como mais um 

operador de identificação de Enderby por dentro como um escrito autobiográfico de 

Anthony Burgess. 

 

6. Breve análise do sistema transitividade em Enderby por dentro 

 

Com base nos pressupostos teóricos trabalhados anteriormente, nesta seção, será 

apresentada uma análise preliminar do sistema transitividade no romance Enderby por 

dentro. Considerando o estágio inicial em que se encontra a pesquisa, bem como as 

restrições espaciais do artigo, o corpus da presente análise se limita ao primeiro capítulo 

da obra em estudo, subdividido em 5 partes. Como a primeira destas partes apresenta 

um período posterior à morte de Enderby, na qual um professor fala sobre o poeta à sua 

turma, esta também não será considerada na análise, uma vez que o foco deste estudo é 

a representação da personagem por meio da narrativa de sua trajetória. 

Por se tratar do capítulo que abre o romance, naturalmente nele são apresentados o 

protagonista e outras personagens que compõem a narrativa. Assim, os processos 

                                                                                                                                                                          
aponta não apenas para a noção de comportamento ou conduta, mas também para ações e reações 

inconscientes e/ou instintivas, que são notadas, em certos aspectos, por meio de evidências fisiológicas. 
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presentes no texto são de fundamental importância para a representação das 

experiências externas e internas que permeiam a vida das personagens. Considerando o 

título do romance – Enderby por dentro –, bem como a ligação identitária entre Enderby 

e o autor Anthony Burgess, conforme defendido nas seções anteriores; o que se propõe 

nesta análise é observar como se dá o acesso à interioridade do protagonista em 

comparação com as demais personagens. Pretende-se, por meio do exame de alguns 

exemplos, demonstrar como os processos mentais são de fundamental importância para 

a construção da personagem principal, além de figurarem como uma evidência 

linguística da natureza autobiográfica da obra. Para fins didáticos, os exemplos serão 

citados primeiramente no texto original em língua inglesa, usado como corpus da 

pesquisa, e, a seguir, na tradução feita para o português por Paulo Henriques Britto 

(1990). 

A primeira etapa da análise compreendeu o levantamento dos processos mentais 

presentes no fragmento selecionado. Ao todo, foram encontradas 75 ocorrências. Como 

poderia ser esperado, após a análise das orações em que estas se encontram, verificou-se 

que a maioria dos processos (aproximadamente 73%) tinha como Experienciador a 

personagem Enderby, como ilustra o exemplo abaixo: 

 

Enderby first thought of his mother, dead at his birth, of whom 

there had seemed to be no record. He liked to imagine a young 

woman of gentle blondeness, sweetly refined and slenderly 

pliant. He liked to think of her swathed in gold, in a beeswax-

breathing drawing-room, singing ‘Passing By’ to her own 

accompaniment. (BURGESS, 2002, p. 25)
19

 

 

Enderby pensou primeiro na mãe, que morrera quando ele 

nasceu, e da qual aparentemente não restava qualquer vestígio. 

Ele gostava de imaginar uma jovem suavemente loura, 

docemente refinada, graciosamente esbelta. Gostava de 

visualizá-la envolta em vestes douradas, numa sala trescalante a 

cera, cantando Passing by ao piano. (BURGESS, 1990, p. 30)  

 

Entretanto, uma análise mais cautelosa do corpus revelou dados intrigantes. Das 

20 ocorrências de processos mentais encontradas que não se relacionavam à 

personagem Enderby, mais da metade delas (65%) apareciam como citações atreladas a 

processos verbais que representavam a fala de outras personagens, conforme o exemplo 

abaixo: 

 

‘He’s a liar,’ said the major-general. ‘I always knew he wasn’t 

to be trusted. I don’t believe he’s a poet, either. A very shifty 

look about him this morning.’ (BURGESS, 2002, p. 25) 

                                                           
19

 Os termos em negrito, nesta e nas próximas citações, correspondem aos processos mentais encontrados 

durante a análise. Trata-se, portanto, de grifos feitos para fins didáticos neste artigo, não correspondendo 

às marcas gráficas dos textos originais dos fragmentos citados. 
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– É um mentiroso – disse o coronel. – Desde o começo eu sabia 

que ele não era confiável. Aliás, nem acredito que ele seja 

poeta. Hoje está com uma cara muito sonsa. (BURGESS, 1990, 

p. 29)  

 

Das 7 ocorrências restantes, inseridas na fala do narrador, 5 delas correspondem 

não a personagens da narrativa, mas a seres imaginados ou criados por Enderby, como 

mostra o fragmento abaixo, que apresenta parte do enredo de um poema escrito pela 

personagem, descrita durante o processo de criação:  

 

But, by treachery, the forces of Minos were given knowledge of 

its whereabouts. Manifestly, thought Minos, when it was 

brought to his palace, though technically a monster it was no 

horror: its gentle eyes were twin worlds of love. (BURGESS, 

2002, p. 19) 

 

Mas, graças a um traidor, as forças de Minos descobriam seu 

paradeiro. Sem dúvida, pensava Minos, quando o ser era trazido 

a seu palácio, embora a rigor um monstro, ele nada tinha de 

horrível: seus olhos doces eram dois mundos de amor.  

(BURGESS, 1990, p. 20)  

 

 Das 20 ocorrências relacionadas a outras personagens, apenas 2 aparecem na 

fala do narrador, sem que seja possível estabelecer qualquer relação com Enderby. Tais 

ocorrências encontram-se no fragmento abaixo:  

 

A plebeian crone in dirty black spoke from a bar-stool. ‘I,’ she 

said, ‘have had part of my stomach removed.’ There was a 

silence. The aged males ruminated this gratuitous revelation, 

wondering whether, coming from a female and a comparative 

stranger, it was really in the best of taste. (BURGESS, 2002, p. 

22) 

 

Uma velhota plebéia, com um vestido preto sujo, sentada num 

banco do balcão, disse: – Eu cortei fora uma parte do estômago. 

Fez-se silêncio. Os anciões ficaram a ruminar esta revelação 

gratuita, pensando com seus botões que, vinda de uma mulher, e 

ainda por cima uma mulher relativamente desconhecida, talvez 

fosse o caso considerá-la de mau gosto. (BURGESS, 1990, p. 

25)  

 

 Assim, com base nos dados apurados, é possível observar que das 61 ocorrências 

de processos mentais encontradas na fala do narrador, apenas 2 delas não possuem 
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nenhuma ligação direta ou indireta com o mundo interior da personagem Enderby. Os 

demais processos mentais presentes no texto – 13 referentes a outras personagens e 

apenas 1 relacionado a Enderby – aparecem em forma de citação ligados a processos 

verbais que representam as falas das personagens. 

 

7. Considerações finais 

 

Considerando os dados preliminares obtidos na presente análise, pode-se concluir 

que, em consonância com o título do romance, a narrativa apresentada oferece ao leitor 

a possibilidade de adentrar a interioridade da personagem principal. Dos 75 processos 

mentais encontrados no trecho selecionado, 73% deles faziam referência direta ao 

mundo interior de Enderby, revelando seus pensamentos, sentimentos, desejos e 

percepções. Além destes, outras 5 ocorrências, embora não apresentem Enderby como 

Experienciador dos processos, podem ser, de alguma forma, relacionadas à experiência 

interior da personagem, uma vez que fazem referência a seres imaginados por esta. 

Por outro lado, das 20 ocorrências de processos mentais não atribuídos a Enderby, 

apenas 2 aparecem na fala do narrador tendo outras personagens da narrativa como 

Experienciadores dos processos. As demais ocorrências, ou apareciam em seres criados 

por Enderby, como mencionado, ou faziam parte das falas das próprias personagens da 

narrativa. Ou seja, o acesso à interioridade destas personagens dá-se quase que 

exclusivamente por meio do que elas próprias nos revelam em suas falas e não por 

intermédio do narrador em terceira pessoa. 

Considerando a natureza autobiográfica do romance, defendida com base nos 

operadores de identificação apresentados no artigo, os dados obtidos nesta análise 

podem ser entendidos como uma evidência linguística da ligação identitária entre autor 

e personagem. Como Enderby é, em certa medida, uma versão ficcionalizada de 

Anthony Burgess, o narrador – como condutor da narrativa criado pelo escritor – teria 

livre acesso ao mundo interior do protagonista, já que este reflete o mundo interior do 

próprio autor. A identificação entre estas figuras seria tão forte que não haveria quase 

espaço na narrativa para a representação da interioridade de outras personagens, cujo 

acesso fica praticamente limitado ao que elas próprias apresentam por meio de suas 

falas. 
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ETHOS CÔMICO E ARGUMENTAÇÃO: IMAGENS QUE O BRASILEIRO 

CONSTRÓI DE SI EM PIADAS 

Ana Cristina Carmelino
20

 

 

RESUMO: Ao enunciarmos, expomos e justificamos nossas opiniões, revelamos nossas 

crenças e valores, tentamos não só influenciar as pessoas, mas, também, estabelecer 

acordo com elas. É na enunciação, portanto, que se processam as estratégias 

argumentativas. Considerando-se que, no sistema argumentativo de qualquer discurso, o 

ethos ocupa um lugar de destaque, esta comunicação objetiva mostrar como o brasileiro, 

especialmente pelo manejo das palavras, revela-se no discurso humorístico. Para isso, 

analisam-se piadas de brasileiro (CARMELINO, 2014a) que circulam no país em 

ambientes virtuais e meios impressos. Sob o pretexto de “brincadeira”, as piadas podem 

servir tanto para desnudar discursos velados presentes nas práticas do cotidiano, quanto 

para difundir modos de ser. O estudo fundamenta-se não apenas nos pressupostos 

teóricos da Retórica (ARISTÓTELES, 1998) e da Teoria da Argumentação 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996), mas, também, na abordagem da 

Análise do Discurso, que tem desenvolvido a noção de ethos, integrando-a em uma 

perspectiva enunciativa (AMOSSY, 2005; MAINGUENEAU, 2008). Nesse sentido, 

além de o ethos constituir a imagem que o orador/enunciador produz de si em seu 

discurso, ele pode refletir sobre o processo mais geral de adesão de sujeitos a certa 

posição discursiva. No caso das piadas analisadas, as imagens construídas para o 

brasileiro têm relação com discursos que circulam corriqueiramente no Brasil sobre 

esses cidadãos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ethos cômico. Argumentação. Piada de brasileiro. 

 

1. Introdução 

 

Considere a piada que segue. 

 

Piada 1 

 

Um prefeito do interior queria construir uma ponte e chamou três empreiteiros: 

um alemão, um americano e um brasileiro. 

_ Faço por três milhões de dólares, disse o alemão: um pela mão de obra, um 

pelo material e um é o meu lucro. 

_ Faço por seis milhões, propôs o americano: dois pela mão de obra, dois pelo 

material e dois para mim. 

_ Faço por nove milhões, disse o brasileiro. 

_ Nove? É demais, falou o prefeito! Por que nove?  

_ É simples. Três para mim, três para o senhor e três para o alemão fazer a 

obra!
21
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Em qualquer texto, o universo de sentido que o discurso oferece pode se impor 

pelo ethos. As ideias, como ressalta Maingueneau (1996), apresentam-se através de uma 

maneira de dizer que remete a uma maneira de ser. Evidentemente isso inclui as 

produções humorísticas. Caso da piada 1, em que a forma de dizer e de se comportar do 

brasileiro, o tom em que ele enuncia, revelam modos de ser.  

No texto da piada, o brasileiro constrói a imagem de oportunista. Efeito 

garantido não apenas pelo valor exorbitante cobrado para a construção de uma obra, 

mas, sobretudo, pela explicação de como o dinheiro seria gasto. Ao dizer que cobraria 

nove milhões para construir uma ponte (obra requerida por um prefeito do interior) – 

três vezes mais que o valor cobrado por um alemão e o dobro pedido por um americano 

–, o brasileiro revela-se interesseiro, mercenário.  

Outras imagens emergem do enunciado no qual o morador do Brasil esclarece 

(após a surpresa do prefeito) como empregaria o dinheiro para a obra: “Simples! Três 

para mim, três para o senhor e três para o alemão fazer a obra!”. O tom da enunciação, 

que é de objetividade e ausência de vergonha (“Simples!”), funciona como pista para 

instaurar o ethos corrupto (“três para o senhor”) e folgado (“três para o alemão fazer a 

obra”).   

Partindo dessas considerações, este artigo tem o interesse de tratar, 

fundamentalmente, da relação que existe entre ethos e piada. De forma mais precisa, do 

modo como o ethos ocupa um lugar de relevo no sistema argumentativo desse tipo de 

produção textual. Para isso, analisam-se piadas de brasileiro, buscando verificar 

qual/quais imagem(ns) esse cidadão constrói de si nesses textos.  

O referencial teórico que fundamenta as análises aqui empreendidas advém 

especialmente da Retórica, Nova Retórica e Análise do Discurso Francesa, a partir de 

pressupostos formulados por Aristóteles (1998), Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 

Amossy (2005) e Maingueneau (2008).  

O texto se estrutura da seguinte forma: em princípio, aborda-se o conceito de 

ethos com base nas perspectivas teóricas adotadas, estabelecendo uma relação com o 

gênero piada; posteriormente, analisam-se mais duas piadas para evidenciar a forma 

como o brasileiro, especialmente pelo manejo das palavras, revela-se no discurso 

humorístico. 

 

2. Ethos: em questão os pressupostos da retórica e da análise do discurso 

 

O conceito de ethos remonta à Antiguidade. A força persuasiva do caráter do 

orador antecede à Grécia pré-aristotélica, tendo em vista que a reputação do orador (ou 

melhor, a vida pública de quem pretendia tomar a palavra) exercia grande influência na 

adesão dos ouvintes. 

É Aristóteles (1998), no entanto, quem eleva a imagem do orador à condição de 

prova retórica, teorizando sobre o aspecto discursivo do caráter e dos costumes. 

Segundo o filósofo, o discurso ou a argumentação mobilizam um orador, um auditório e 

um discurso, que são simbolizados respectivamente pelo ethos, pathos e logos. 
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O ethos consiste no caráter que o orador deve assumir para convencer o 

auditório, ganhando sua confiança; é a imagem que o orador constrói de si em seu 

discurso, independentemente de ela ser sincera ou não. O pathos concerne ao 

envolvimento e ao convencimento do interlocutor a partir de seus sentimentos (paixões) 

e de suas crenças. Já o logos diz respeito aos argumentos propriamente ditos. 

É importante assinalar que o ethos aristotélico, que consta da Retórica (1998), 

intervém de forma distinta, uma vez que apresenta dois sentidos: um moral (fundado na 

epieíkeia), que engloba atitudes e virtudes; e outro mais “neutro” (ligado à héxis), que 

compreende hábitos, modos, costumes (EGGS, 2005).  

Embora esses sentidos estejam aparentemente em oposição, um não se realiza 

sem o outro no processo argumentativo (EGGS, 2005). O orador se mostra convincente 

quando é capaz de utilizar-se de uma expressão que revele honestidade e que seja, 

simultaneamente, adequada ao seu tipo social. Em síntese, o conceito de ethos 

formulado por Aristóteles (1998) corresponde à instância subjetiva do orador, à 

elaboração de uma autoimagem confiável.  

A retórica contemporânea – que renasce sob o rótulo de Nova Retórica a partir 

das teorias da argumentação propostas em 1958 – amplia (e ressignifica) o conceito de 

ethos. Este passa a uma construção do discurso condicionada aos interesses mútuos dos 

integrantes da atividade discursiva (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996), de 

modo que “o orador adapta sua apresentação de si aos esquemas coletivos que ele crê 

interiorizados e valorizados por seu público-alvo” (AMOSSY, 2005, p. 126).  

Observando tratar-se de uma noção interdisciplinar e partindo de alguns dos 

pressupostos aristotélicos, Maingueneau (2008) desenvolve sua própria concepção de 

ethos, inscrevendo-a no interior da Análise do Discurso Francesa, a qual, segundo ele, 

ultrapassa o quadro da argumentação: “além da persuasão pelos argumentos, a noção de 

ethos permite refletir sobre o processo mais geral da adesão dos sujeitos a determinado 

posicionamento” (p. 64). 

De acordo com o analista francês, o ethos está vinculado ao exercício da palavra 

(não apenas oral
22

, como propunha a retórica), é constitutivo da enunciação e 

corresponde ao sujeito enunciativo. Esse sujeito faz-se conhecer por meio de índices 

linguísticos materializados na textualidade e pode assumir (também) o papel de fiador, 

no momento em que se coloca como responsável por aquilo que enuncia no discurso.  

Ao enunciador (fiador), que profere enunciados em certo tom, atribuem-se um 

caráter e uma corporalidade. O caráter diz respeito ao conjunto de traços psicológicos. 

A corporalidade está associada a uma compleição física e forma de se vestir. Ademais, 

conforme o estudioso, o ethos compreende uma forma de “mover-se no espaço social 

(...), apreendida por meio de um comportamento”, que é avaliado positiva ou 

negativamente pelo público (MAINGUENEAU, 2008, p. 65). 

Com base nessas considerações, o autor relaciona a construção da imagem do 

fiador à noção de estereótipo: o destinatário do discurso se apoia em representações 

sociais cristalizadas, estereótipos, para associar os comportamentos verbais e não 

                                                           
22

 Para Maingueneau (2008), todo texto escrito tem uma ‘vocalidade’ que pode se manifestar por meio de 

vários tons, que se associam “a uma caracterização do corpo do enunciador (...), a um fiador que por meio 

de seu tom, atesta o que é dito” (p. 64). 
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verbais do enunciador a um determinado mundo ético, que a enunciação contribui para 

reforçar ou transformar. 

Essas representações constituem importantes pontos de apoio para a 

argumentação, sobretudo nos discursos humorísticos – com destaque especial às piadas, 

gênero aqui tomado como objeto de análise –, tendo em vista o fato de que, muitas 

vezes, são essas imagens coletivas (simplificadas) as responsáveis pela caracterização 

(explícita ou não) de tipos ou situações risíveis. 

Ainda no que tange ao ethos, Maingueneau (2008) assinala a existência de 

alguns problemas que a noção levanta. Um deles é o fato de que o público constrói 

representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale. Essa observação leva 

o analista a propor uma distinção entre ethos discursivo e ethos pré-discursivo.  

O ethos discursivo compreende o ethos dito, evocado direta ou indiretamente 

pelo enunciador a partir de sua própria enunciação, e o ethos mostrado, conformado, 

implicitamente, a partir do conjunto de elementos do quadro da comunicação. 

O ethos pré-discursivo ou prévio corresponde à imagem que o público tem do 

enunciador antes da enunciação. Cabe destacar, no entanto, que há discursos ou 

circunstâncias para as quais não se têm representações prévias do locutor. Nesse caso, o 

público pode criar expectativas, baseando-se em seu posicionamento ideológico ou no 

gênero discursivo a que o texto pertence.  

 Em síntese, considerada do ponto de vista do locutor/enunciador (orador/retor) 

ou do destinatário/público (auditório), a noção de ethos pode remeter a coisas muito 

diferentes. Disso é importante destacar que “ethos visado não é necessariamente ethos 

produzido”, como adverte Maingueneau (2008, p. 61). 

Diante do exposto, retoma-se o objetivo principal deste artigo, qual seja: 

verificar qual/quais ethos/ethé o brasileiro constrói de si em piadas.  

 

 

3. Gênero piada e ethos cômico 

Se analisada à luz do conceito de gênero do discurso proposto por Bakhtin 

(2011)
23

, pode-se dizer que a piada faz parte do campo do humor e, geralmente, é 

caracterizada, em termos de estilo e elementos estruturais, como um texto narrativo 

breve (que se apresenta sob a forma de diálogo ou de par pergunta/resposta), anônimo e 

com final inesperado.   

Como qualquer texto humorístico, a piada traz as características de seu campo
24

: 

circula em diferentes lugares (conversas informais do dia a dia, obras específicas, 

internet); aborda temas diversos (sexo, instituição, política, questões existenciais, 

culturais, tipos humanos); pode ser considerada, quanto ao grau de polidez, grosseira 

(suja, pesada) ou refinada (sofisticada, humor de salão). 

                                                           
23

 Segundo Bakhtin (2011, p. 261), todo gênero relaciona-se a um campo, tem uma construção 

composicional e um estilo: “o enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos da 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional”. 
24 A caracterização do campo do humor pode ser vista em Possenti (2010, p. 174-179). 
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Um dado relevante é que a piada pode apresentar certa relação com a realidade, 

mas é construída segundo as regras do humor, que são, segundo Possenti (2010), 

análogas às da ficção. Nesse sentido, as anedotas retratam, à sua maneira, os fatos e as 

pessoas (exagerando, caricaturando-os, ridicularizando-os). Não têm, portanto, 

pretensões sociológicas nem função educativa ou moralizante. O principal propósito é 

“fazer rir”, “divertir”. 

É preciso considerar, ainda, que as piadas são quase sempre fonte de discursos 

não autorizados (menos oficiais), discursos não explicitados correntemente. Desse 

modo, sob o pretexto de “brincadeira”, tais textos podem pôr em evidência tanto 

discursos velados, presentes nas práticas do cotidiano, quanto certos modos de ser, que 

configuram determinados tipos/caracteres. 

Partindo dessas considerações e do fato de que, em muitas piadas, o riso é 

provocado pela caracterização (explícita ou não) de tipos ou situações risíveis, torna-se 

relevante tratar da relação existente entre piada e ethos. Nas piadas, assim como em 

outros textos humorísticos, o efeito de sentido que o discurso oferece pode ser imposto 

pelo ethos das personagens.  

Isso fica claro quando se observam alguns tipos/caracteres cômicos 

depreendidos por estudiosos do tema. A classificação ou o nome atribuída(o) a eles é 

significativa(o), já que, por si só, delineia características, destaca traços, reflete 

imagens, portanto, ethos/ethé. Nesse sentido, a categorização dos tipos/caracteres traz 

em si o peso de um conteúdo, de certa essência. Vejam-se alguns casos, a título de 

exemplo. 

Aristóteles, na Ética à Nicômaco (1991), menciona certos caracteres que, 

segundo observa Frye (1973), inspiraram a classificação de três ethé cômicos: o 

impostor (alazon), o ironista ou autodepreciador (eiron) e o bufão (bomolochoi). A 

esses, Frye acrescenta um quarto, o que Aristóteles chamou de agroikos, que se refere 

ao camponês ou rústico, marcado por traços de ingenuidade. 

Em O Riso, especialmente no capítulo dedicado à “comicidade de caráter”, 

Bergson (2007) não apenas reforça a sua tese de que a comicidade é social (não existe 

fora do homem), mas, também, fornece algumas condições (ligadas a caráter) para que 

ela se instaure: rigidez, distração, insociabilidade do personagem, insensibilidade do 

espectador, automatismo (gesto involuntário, palavra inconsciente), repetição. 

No decorrer do texto, Bergson (2007) menciona uma série de caracteres 

cômicos, apoiando-se em personagens clássicos da comédia. Dentre eles, destacam-se o 

avarento, o ridículo, o misantropo, o jogador, o distraído. Muitos desses tipos, segundo 

o filósofo, constituem o próprio título das grandes comédias. É o caso de As sabichonas 

e As preciosas ridículas. 

Travaglia (1989), ao analisar alguns programas humorísticos da televisão 

brasileira, depreende quatro tipos cômicos comuns. O estúpido, um bobalhão que, 

vítima das situações, constrói diante do público a imagem de coitadinho. O esperto, um 

astuto que sempre se sai bem, levando o público a partilhar de seu sucesso ou sua 

revanche. O ridículo, que leva o que é natural ao exagero, mostrando-se insólito, 

grotesco. E o mesquinho (avarento, sovina), apegado a bens, mostra-se avesso à 

generosidade.  
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Em se tratando das piadas, sabe-se que elas operam frequentemente com 

estereótipos. Desse modo, são ridicularizados nesse tipo de produção vícios humanos 

bem deficiências físicas. Os vícios e as deficiências aparecem representados em 

tipos/caracteres ou ethé cômicos. Tais ethé, vale a ressalva, são sociais e imaginários, 

podendo apresentar certa relação com o real. 

Uma análise rápida de alguns livros de piadas
25

 leva à observação de alguns 

tipos que são, recorrentemente, alvo em anedotas ou temas para o ridículo. Dentre eles, 

destacam-se os que apresentam deficiência/deformidade física (aleijado, cego, fanho, 

mudo, gago) e os que mostram inconveniência moral, vícios ou virtudes em exagero, e, 

ainda, os que são vítimas desses vícios (adúltero, corno/chifrudo, burro, chato, valentão, 

vagabundo, medroso, fofoqueira, avarento, esperto). Nos exemplos do último caso, 

observa-se que o ethos da personagem está estampado na sua própria categorização.  

A esse conjunto, acrescentem-se outros grupos fartamente explorados nas 

piadas: o das profissões (professora, secretária, advogado, médico, militar, prostituta, 

garçom, investigador, juiz, marinheiro, ator, barbeiro, escritor, dentista, político); e o 

das nacionalidades (português, argentino, francês, japonês, turco). 

Em cada um desses casos, desconsiderando-se as especificidades, depreende(m)-

se ethos/ethé e, de certa forma, pode-se falar na presença de um ethos cômico. A título 

de ilustração, quanto às profissões, o investigador é atrapalhado, o advogado extorque, a 

professora é vítima de alunos espertos, o político é corrupto. No que concerne às 

nacionalidades, o francês é sujo, o argentino é arrogante, o turco é avarento. 

O brasileiro (curiosamente) não entra no rol das nacionalidades apontadas nas 

piadas. Pelo menos não consta das obras do gênero o rótulo “piada de brasileiro”.  

Verifica-se, porém, que a população desse país é mencionada com frequência. Dado que 

nos fez refletir sobre (e a defender) a existência de piada de brasileiro (CARMELINO, 

2014a), bem como nos leva, neste texto, a observar o modo como esse cidadão é 

construído. 

Seguem-se, dessa forma, no próximo tópico, comentários relativos a algumas 

(das várias) piadas de brasileiro, buscando mostrar quais imagens a personagem 

protagonista constrói se si. O propósito também é demonstrar que o ethos ocupa um 

lugar de destaque no sistema argumentativo, especialmente no caso de determinadas 

piadas. 

 

4. Imagens que o brasileiro constrói de si em piadas 

 

Piada 2 

 

Passando pela alfândega mexicana, o brasileiro é barrado: 

_ Tu estás contrabandeando tequila? 

_ Eu? Pergunta o brasileiro, se fingindo de desentendido. _ Claro que não! 

Então os mexicanos abrem as malas e encontram várias garrafas. 
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_ É água benta! Defende-se o brasileiro: _ Água benta do santuário da Virgem 

de Guadalupe! 

O mexicano abre uma das garrafas, cheira e grita: 

_ És tequila! 

_ Aleluia! Diz o brasileiro, erguendo as mãos pro céu. _ Mais um milagre!
26

 

 

A piada, cujo tema é contrabando, mostra o brasileiro como infrator. Tanto a 

descrição inicial (“Passando pela alfândega mexicana, o brasileiro é barrado”), quanto a 

pergunta feita pelo guarda mexicano (“Tu estás contrabandeando tequila?”), funcionam 

como indícios para a projeção que o leitor pode fazer sobre o tom dissimulado do 

brasileiro.  

O espanto (“Eu?) e a enfática negação (“Claro que não!”) na resposta do 

brasileiro, juntamente com a declaração explícita do narrador de que ele (o brasileiro) 

estava  “fingindo-se de desentendido”, constituem pistas para a manifestação do ethos 

malandro, esperto. Este, entretanto, consolida-se apenas no final da piada. 

Ao ser surpreendido pelo guarda mexicano (que constata tratar-se de um 

contrabando: as garrafas encontradas na mala continham tequila e não água benta do 

santuário da Virgem de Guadalupe), o morador do Brasil, rápida e sagazmente, insinua, 

através de um tom inocente (até ingênuo), ter sido abençoado por “mais um milagre”. 

O ethos de esperto (malandro) emerge da enunciação e se sustenta por meio de 

dois recursos mobilizados pelo locutor/enunciador: a alusão e o argumento do ridículo. 

Ao enunciar (e encenar) “Aleluia! (...) erguendo as mãos pro céu. _ Mais um milagre!”, 

o brasileiro sugere que Nossa Senhora de Guadalupe, milagrosamente, tenha 

transformado a água benta que ele trazia nas garrafas em tequila. 

Nesse caso, o acontecido só é passível de ser crível, porque o locutor, antes de 

falar em milagre, faz alusão à “água benta” e ao “santuário de Nossa Senhora de 

Guadalupe”, exigindo do leitor não apenas uma memória sobre os dados mencionados, 

mas, também, a associação entre eles. Sabe-se que a força argumentativa da alusão está 

vinculada às informações compartilhadas entre o locutor/enunciador e o ouvinte/leitor.  

O argumento do ridículo, nas palavras de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 

desempenha na argumentação um papel análogo ao do absurdo na demonstração. A 

explicação do brasileiro para o contrabando (caso de milagre) reflete exatamente isso. O 

raciocínio pelo ridículo, como se nota, coloca como verdadeira/provável uma 

proposição, que (ainda que possível) na verdade se opõe à lógica.  

Da caracterização dos ethé cômicos, vistos em Aristóteles (1991), é possível 

reconhecer, no brasileiro da piada 2, traços de três tipos: o impostor (alazon), o ironista 

(eiron) e o ingênuo (agroiko). Na tentativa de impingir a falsa imagem de inocente e 

honesto ao guarda da embaixada mexicana, o brasileiro mostra-se ingênuo, mas torna-se 

um bom impostor. Aliado a isso, é preciso considerar a face ironista, a que aparenta ser 

o que não é (o contraventor camufla-se no ingênuo abençoado/agraciado).  

 

Piada 3 
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_ Ontem à noite fiz amor com a minha mulher quatro vezes seguidas, disse o 

argentino e, de manhã, ela me disse que me amava muito! 

_ Ah, ontem à noite fiz amor com a minha seis vezes, disse o boliviano, e de 

manhã ela fez um delicioso café da manhã e disse que eu era o homem da vida 

dela... 

Como o brasileiro ficou calado, o argentino perguntou: 

_ Quantas vezes é que fez amor com a sua mulher ontem à noite? 

_ Uma. Respondeu o brasileiro. 

_ Só uma! Exclamou o boliviano. _ E de manhã, o que é que ela disse? 

_ Fica aí, não para não, que tá muito bom!
27

 

 

 

O texto da piada 3 deriva de uma certa posição enunciativa, de um discurso do 

ou sobre o homem, especialmente ligado à potência sexual. Ser um bom amante 

equivale a (ter disposição para) fazer sexo várias vezes numa mesma noite. Ao final da 

narrativa, porém, o texto constrói uma corporalidade específica, que se materializa na 

voz da mulher (esposa). Esta, em tom triunfante (de deleite, diga-se), vincula o vigor 

sexual à ação duradora e intensa. 

Nessa piada, o brasileiro é um amante fogoso e eficiente; mais disposto 

sexualmente que outros (no caso o argentino e o boliviano). Se o argentino e o boliviano 

se mostram capazes de fazer amor com suas esposas algumas vezes em uma mesma 

noite (quatro e seis vezes, respectivamente), o brasileiro surpreende (e supera as 

expectativas), visto que faz amor apenas uma única vez com sua mulher, porém o ato 

dura toda a noite.  

O ethos eficiente (bom de cama, fogoso, quente) é garantido, em parte, pelo 

argumento de comparação. O desempenho sexual é medido, entre as duas primeiras 

nacionalidades que enunciam (argentino e boliviano), pelo critério da quantidade (quem 

faz amor mais vezes na mesma noite).  O brasileiro, último a se manifestar, altera o 

critério. Ao dizer, em tom decidido, firme, que faz amor apenas “uma” vez durante a 

noite, desconsidera a quantidade e coloca em jogo a intensidade e duração do ato. Dado 

que o mostra o melhor. 

Outro recurso que reforça a constituição dessa imagem atribuída ao brasileiro é o 

exagero. Se é na enunciação que se processam as estratégias argumentativas, ao dizer 

“Fica aí, não para não, que tá muito bom!”, a esposa do brasileiro vale-se da hipérbole 

para mostrar que o marido é um mega amante (tem uma disposição, um vigor 

invejável). A figura do exagero pode ser observada quando se intensifica o tempo de 

duração do ato sexual praticado: a noite toda.  

É importante ressaltar que a eficiência e a disposição sexual do morador do 

Brasil são atestadas diretamente por sua esposa (o que não acontece com o argentino e o 

boliviano, que, por meio do discurso indireto, falam em nome de suas mulheres), que, 
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no caso, assume o papel de fiadora, responsabilizando-se, a partir do que enuncia, pela 

construção da imagem que se atribui ao seu marido.  

No que tange ao ethos cômico, nota-se, aqui, o esperto. O brasileiro se sai 

melhor que o argentino e o boliviano. Ele é, portanto, o astuto que leva o leitor a 

partilhar de seu sucesso ou sua revanche.  

Se considerado o exagero, sugerido pelo relato da duração do ato sexual (uma 

noite inteira), o morador do Brasil manifesta-se também (novamente) um impostor 

(alazon): pela confiança exacerbada, finge ou tenta ser mais do que provavelmente é.  

De todo modo, pode-se dizer que, nesse caso, o ethos visado acaba sendo o ethos 

produzido.  

 

A análise das três piadas revela que o brasileiro não constrói apenas uma 

imagem de si.  Para além dos ethé mostrados aqui, há muitos outros. Em um estudo 

recente, tomando como base um corpus constituído de 26 (vinte e seis) piadas que 

envolvem essa nacionalidade, Carmelino (2014a) observa também (entre outras) 

imagens de um brasileiro atento, calculista, contador de vantagem, corajoso, corrupto, 

engraçado (gozador), folgado, ganancioso, golpista, inteligente, interesseiro, 

malicioso, obcecado por sexo, que leva vantagem.  

Os diversos ethé depreendidos (que, como se vê, desvelam caracteres positivos e 

negativos) exibem, através de modos de dizer e de se comportar, diferentes jeitos de ser 

do brasileiro. Tais imagens podem ter relação com discursos que circulam 

corriqueiramente no Brasil sobre esses cidadãos, já que as piadas (gênero de onde os 

ethé emergem) nascem em solo fértil, mexem com crenças, refletem práticas 

socialmente enraizadas na cultura de um povo.  

Outro dado a se considerar é que, embora diferentes, os ethé do brasileiro 

encontrados nas piadas convergem para um único tipo: o ethos cômico.  

 

5. Algumas considerações importantes 

 

Ao analisar piadas de brasileiro, verifica-se que a nacionalidade do personagem 

protagonista não aparece nos títulos desse tipo de produção textual. Como já dito, ela 

nem mesmo entra nas classificações dos sumários e índices de obras ou livros do 

gênero. Dado comum a moradores de alguns países (japonês, português, argentino, 

turco).  

Isso leva a duas observações relevantes. A primeira é a inexistência de um ethos 

pré-discurso do brasileiro em anedotas. O ouvinte/leitor não tem uma imagem prévia do 

enunciador antes que ele enuncie (como já se espera do português, por exemplo). Nesse 

caso particular, está-se diante de discursos para os quais não se têm representações 

prévias do locutor. O leitor pode, entretanto, criar expectativas, baseando-se no 

conhecimento que tem do gênero e de discursos que circulam sobre esse cidadão no 

país
28

. 

                                                           
28

 Alguns desses discursos foram tratados por Carmelino (2014b). 



 

 

 
2253 

A segunda observação, de certa forma, complementa a primeira. A ausência do 

rótulo (e de ethos prévio) explica os vários ethé construídos pelo/para o brasileiro nesses 

textos humorísticos. Para além das imagens mostradas nas duas piadas examinadas, há 

muitas outras. Grande parte delas coloca em evidência certos modos de ser, que 

configuram determinados tipos/caracteres. O brasileiro revela-se na forma como se 

comporta nas diversas situações a que se submete. 

Convém salientar, ainda, que as diferentes imagens do brasileiro, depreendidas 

das piadas sobre o tema, inter-relacionam-se na constituição de um ethos comum: o 

ethos cômico. Os casos analisados mostram certa recorrência do esperto (tratado por 

Travaglia) e do impostor (o alazon, proposto por Aristóteles). 

Do exposto, espera-se ter mostrado não apenas que o ethos ocupa um lugar de 

relevo no sistema argumentativo das piadas, sobretudo, nos casos em que essa produção 

textual provoca o riso pela caracterização (explícita ou não) de tipos ou situações 

risíveis.  

Ademais, vale reforçar que, embora as piadas nasçam em solo fértil e reflitam, 

muitas vezes, discursos arraigados em uma sociedade, elas são produzidas segundo as 

regras do humor: retratam os fatos e as pessoas à sua maneira, exagerando, 

caricaturando-os, ridicularizando-os.  
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ESQUEMAS DE INTERAÇÃO/MEDIAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA 

EM LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – DA UFPA/UAB 

Ana Lygia Almeida Cunha
29

 

 

 

RESUMO: O estudo das regras de funcionamento das discussões que se dão em fóruns 

de cursos a distância ou semipresenciais pode auxiliar na busca de soluções para 

algumas das limitações tradicionalmente imputadas a esta modalidade de ensino, além 

de dar aos profissionais interessados em nela atuar informações úteis para a seleção de 

estratégias em sua prática docente, na busca da mediação do desenvolvimento de seus 

alunos, o que, certamente, inclui a interação com estes. Para Garrison e Anderson 

(2003), a realização de um ensino-aprendizagem exitoso, na modalidade, na medida em 

que proponha atividades que promovam o aprendizado colaborativo e individual de 

forma equilibrada, depende do professor, a quem denominam “educador”. Este trabalho 

tem como objetivo investigar a interação que se dá no fórum de discussão com vistas à 

identificação e à caracterização dos diferentes esquemas de mediação adotados por 

professores do Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa – na modalidade a 

distância, ofertado pela Universidade Federal do Pará por meio do programa 

Universidade Aberta do Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mediação. Interação. Fórum de discussão. Linguística Aplicada. 

 

1. Introdução 

 

Os profissionais que, nas últimas décadas, têm atuado em cursos a distância ou 

semipresenciais sabem que as ferramentas de interação disponibilizadas por plataformas 

de ensino-aprendizagem on line precisam ser utilizadas por seus participantes não só 

para suprir a inexistência ou a insuficiência da interação em presença. Para tornarem-se 

realmente eficientes no processo de ensino-aprendizagem, elas devem ser utilizadas de 

forma a contribuir efetivamente para um aprendizado colaborativo
30

 por parte dos 

alunos.  

O tipo de interação de que trata este trabalho, além de reforçar o aspecto social 

da educação, de desenvolver e motivar a capacidade de trabalhar em equipe, pode 

cultivar, em cada um, o sentimento de pertencimento a um grupo, o que diminui, em 

grande medida, a sensação de isolamento que por muitos é considerada típica do estudo 

a distância. 

A interação em fóruns de discussão assume grande importância no processo de 

ensinar e aprender a distância. Além de se prestar a resolver problemas decorrentes do 

fato de nem sempre haver uma relação em presença entre professor e aluno e entre 
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 A noção de colaboração aqui utilizada será a de construção compartilhada do conhecimento, visto como 

um processo conjunto. Não se considera necessária, portanto, a reflexão sobre a distinção de colaboração 

e cooperação, feita por muitos autores. Por isso, neste trabalho, tais termos serão empregados como 

sinônimos. 
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alunos – como ocorre no modelo presencial de ensino –, indiscutivelmente, tem 

facilitado a construção do conhecimento por parte destes, já que, no caso do Curso de 

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa –, ofertado pela Universidade Federal do 

Pará por meio do programa Universidade Aberta do Brasil, é o espaço em que mais 

concretamente se observa a mediação. 

Para melhor compreender a noção de mediação que se quer aqui adotar, é 

necessário levar em consideração o que apresenta Vygotsky (1967/2008) sobre o 

assunto. Profundamente influenciado por postulados marxistas, o autor afirmava que o 

pensamento do homem é culturalmente mediado e que essa mediação se dá, 

principalmente, pela linguagem, já que esta carrega em si os conceitos elaborados pela 

espécie humana. Para o psicólogo, notadamente interessado nos aspectos educacionais, 

o desenvolvimento humano acontece mediante a apropriação, pelo homem, da 

experiência histórico-cultural e na sua relação com o outro social. Seguindo a orientação 

de Vygotsky, a noção de mediação aqui utilizada é a de intervenção no processo de 

aprendizagem de outrem com vistas a ajudá-lo a se desenvolver, construindo seu 

conhecimento. 

Para Garrison e Anderson (2003), “a interação (em muitos formatos) tem sido 

uma característica definidora da educação formal” (p. 41) e em contextos de ensino-

aprendizagem online a tecnologia tem sido eficiente no suporte da interação que 

envolve os alunos. 

Em se tratando das relações que se estabelecem nas atividades de ensino-

aprendizagem, mais especificamente, a mediação realizada pelo professor – e, 

consequentemente, suas ações mediadoras – é considerada por Gervai (2007) como um 

aspecto de extrema importância na educação a distância (EaD), diferentemente do que 

se observa no modelo fordista, segundo o qual há pouca ou nenhuma necessidade da 

atuação do professor. 

Neste trabalho, pretende-se apresentar os resultados a que levou a investigação 

das estratégias de interação e, por conseguinte, de mediação, adotadas por professores 

do Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa – na modalidade a distância da 

UFPA, que tinha como objetivos não só a identificação de diferentes propostas de 

organização de discussões em fóruns, mas também a análise do impacto de tais 

propostas no comportamento dos alunos em termos de frequência e participação em tais 

discussões.  

 

2. Mediação e interação na EaD 

 

A mediação está entre os mais importantes conceitos sócio-histórico-culturais e 

a compreensão de sua complexidade, conforme a proposta de Vygotsky, é essencial para 

aqueles que se dispõem a trabalhar com princípios de sua teoria, que inclui a reflexão 

sobre a mediação como uma noção que está intimamente ligada à de interação. Daí o 

fato de os dois conceitos ocorrerem, neste trabalho, sempre associados um ao outro, 

interligados. Segundo Fávero (2005),  

a experiência é toda construção do mundo intelectual individual dos 

seres humanos, desenvolvida na sua constante interação com o 
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funcionamento do espaço semiótico ou mundo intelectual no qual a 

humanidade e a sociedade humana estão inseridas. Neste espaço 

semiótico, ou cultural, são gerados diferentes meios mediacionais para 

a comunicação no interior das interações humanas, de modo que a 

interação entre a forma de cada tipo de meio mediacional e o conteúdo 

mediado constitui um texto dentro de um texto (p. 19).  

Abordagens como esta refletem a compreensão de que o desenvolvimento 

humano é constantemente influenciado pelos meios socioculturais que lhe servem de 

mediadores e de que as interações humanas têm significados socioculturais. 

Vygotsky (1967/2008) chama a atenção para a necessidade de distinguir as 

ferramentas psicológicas – que controlam a mente e o comportamento – das ferramentas 

técnicas – que produzem mudanças no objeto. São do primeiro tipo as ferramentas que 

mais especificamente dizem respeito à mediação, pois elas propiciam o contato entre o 

individual e o social na zona de desenvolvimento proximal (ZDP)
31

, ou seja, as 

ferramentas psicológicas são mediadores simbólicos – como a fala, principalmente, 

além de textos, gráficos e fórmulas, entre outras
32

 –, que ajudam o indivíduo a organizar 

e a construir um conhecimento individualizado da cultura do grupo social ao qual 

pertence. Trata-se de uma noção que nos permite compreender a relação entre o nível 

social da transmissão de aspectos culturais e o nível individual da aprendizagem, que 

tem como consequência o desenvolvimento.  

Se entendemos que a mediação pode estar ligada às ferramentas psicológicas, 

falta-nos entender por que Vygotsky (1967/2008) admite a importância da interação 

nesse processo quando afirma que 

o momento de maior significado no curso do desenvolvimento 

intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 

inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade 

prática, então duas linhas completamente independentes de 

desenvolvimento, convergem (p. 11-12). 

Para o teórico, no momento em que ocorre a incorporação da fala e do uso de signos a 

uma ação, tal ação é transformada e passa a se organizar de forma diferente. Desta feita, 

fica patente a importância da interação – e, mais do que isso, da ação mediadora –, 

chegando Vygotsky (1967/2008, p. 13) a afirmar que “quanto mais complexa a ação 

exigida pela situação e menos direta a solução, maior a importância que a fala adquire 

na operação como um todo”. 

A mediação que é objeto de preocupação neste trabalho é chamada de 

pedagógica por alguns autores – Gutierrez e Prieto, (1994); Moran et al., (2000); 

Gervai, (2007) –, mas aqui é considerada semiótico-pedagógica, já que pode ser 

caracterizada como a intervenção que, por meio da linguagem, visa ao incremento do 
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 O trabalho de Vygotsky aponta para a compreensão de que o ensino deve adiantar-se ao 

desenvolvimento do indivíduo, e isso leva a um de seus conceitos mais importantes: o de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), que o autor define como a diferença entre o que o indivíduo é capaz 

de realizar sem a ajuda de outrem – nível real de desenvolvimento – e o que ele não pode fazer sozinho – 

nível potencial de desenvolvimento. 
32 Note-se, porém, que tais ferramentas não devem ser consideradas como da mesma natureza. 
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desenvolvimento de outrem, à construção do conhecimento, promovendo a reelaboração 

e a apropriação de significados culturais socialmente transmitidos.  

 O desenvolvimento depende, afinal, entre outras coisas, da mediação semiótico-

pedagógica – que historicamente tem estado sob a responsabilidade do professor – na 

medida em que estimula o aprendiz e incentiva a aprendizagem, pois o mediador que 

age pedagogicamente interfere no processo de aprendizagem do mediado, provocando 

progressos que provavelmente não ocorreriam sem essa intervenção. 

 

3. O professor e a mediação na EaD 

 

Garrison e Anderson, importantes pesquisadores canadenses que se dedicam ao 

estudo das implicações tecnológicas, pedagógicas e organizacionais do ensino-

aprendizagem online, fornecem modelos práticos particularmente interessantes para 

educadores preocupados em explorar com eficiência o potencial desse tipo de ambiente 

educacional. 

Os autores consideram imprescindível, para esses profissionais, antes de tudo, a 

busca da compreensão do processo de aprendizagem de modo geral e, particularmente, 

o que se desenvolve em ambientes online, como destacam: 

... o ensino-aprendizagem online é um sistema aberto. Com o poder da 

Internet, as relações de ensino-aprendizagem são expostas a 

insondáveis quantidades de informação. Essa exposição é uma atração 

tremendamente poderosa para professores e alunos, no entanto, seu 

desenvolvimento nem sempre é eficaz e eficiente (2003, p. 3).   

O trabalho que os autores desenvolvem reflete uma perspectiva de ensino-

aprendizagem que denominam “construtivista colaborativa” (collaborative 

constructivist), a qual pressupõe o reconhecimento da relação entre a construção 

individual do conhecimento e a influência social nesse processo. 

Consideram que a relação entre ensinar e aprender deve ser uma representação 

coerente da dinâmica de uma experiência educacional colaborativa e construtiva. 

Propõem uma perspectiva transacional do processo de ensino-aprendizagem, capaz de 

propiciar a criação de uma comunidade crítica de alunos – uma comunidade de 

investigação (community of inquiry) – em que a reflexão e o discurso sejam utilizados 

de forma a facilitar a construção do conhecimento que, por sua vez, seja significativo 

para os indivíduos e socialmente válido. 

De difícil definição graças ao seu caráter complexo e multifacetado, 

independentemente da forma de educação a que se refere, a interação, para Anderson 

(2003), ocorre no sistema educacional como um todo: “instrução, ensino, aprendizagem 

e administração têm um lugar no interior dos sistemas educacionais, e as interações 

entre eles afeta todos os outros componentes em relações mutuamente dependentes” (p. 

130). Para o autor, além disso, todas as formas de interação em contexto de educação a 

distância são, por definição, formas mediadas de interação. 

Anderson (2003, p. 141) lembra, ainda, a responsabilidade do profissional de 

EaD de garantir que os tipos de interação praticados em seus cursos realmente levem ao 
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alcance dos objetivos educacionais e promovam a motivação dos estudantes para 

alcançar uma aprendizagem profunda e significativa. 

Para Garrison e Anderson (2003), depende do professor o ensino-aprendizagem 

on line exitoso, que promova o equilíbrio entre o aprendizado colaborativo e o 

individual. Os autores argumentam: 

... como em qualquer experiência pedagógica, o ensino-aprendizagem 

on line bem sucedido depende da habilidade do educador de criar 

ambientes de aprendizagem que motivem os alunos e favoreçam 

atividades e resultados significativos e positivos (GARRISON e 

ANDERSON, 2003, p. 24). 

Outro aspecto interessante no trabalho de Garrison e Anderson (2003) é o fato de 

eles considerarem que a interação realizada por meio de ferramentas como o fórum 

também se baseia em texto escrito. Em parte diferente do que acontece na interação face 

a face, que favorece a mediação da ação, a interação pela escrita favorece o discurso 

crítico e, por conseguinte, a mediação da reflexão, pressupondo uma elaboração mais 

cuidadosa. Com isso, o nível cognitivo das perguntas e respostas postadas é mais 

elevado ou porque os alunos têm mais tempo para refletir ou porque os professores 

conseguem formular questões com mais alto nível cognitivo. 

Um aspecto inovador do trabalho de Garrison e Anderson (2003) é o tratamento 

dos elementos chave de uma comunidade de investigação, segundo os autores – a 

presença cognitiva, a presença de ensino e a presença social, que se inter-relacionam no 

contexto de ensino-aprendizagem online. Segundo os autores, 

em um contexto a distância, o desafio para os participantes 

comunicarem suas reflexões e insights não é menos formidável do que 

criar uma presença social. Contudo, enquanto a presença social é um 

elemento essencial de uma comunidade de investigação, o propósito 

dessa comunidade é mais do que a interação social. O propósito de 

uma comunidade de investigação educacional está invariavelmente 

associado aos resultados cognitivos pretendidos. Isto significa que os 

processos e resultados cognitivos estão no cerne das transações. A 

presença social e mesmo a presença de ensino são, na maioria dos 

aspectos, facilitadores do processo de aprendizagem. Com isso não se 

quer diminuir sua importância, mas reconhecer o propósito final de 

uma experiência pedagógica (Garrison e Anderson, 2003, p. 55). 

A presença cognitiva – que é a habilidade de projetar a si mesmo como alguém 

que pensa, que reflete sobre aquilo que está sendo aprendido –, como se pode ver, é 

inerente ao processo de ensino-aprendizagem e, para Garrison e Anderson (2003), está 

irremediavelmente associada às noções de pensamento crítico e de investigação prática. 

Os autores acreditam que a discussão entre os participantes de uma comunidade de 

investigação deve ser construída a partir do reconhecimento da existência de um 

problema, que funciona como um fato gerador, e, por meio da exploração e da 

integração, resultar na resolução: “o desafio para os educadores é dirigir a discussão e o 

desenvolvimento cognitivo individual passando por cada uma das fases da investigação 

prática” (GARRISON e ANDERSON, 2003, p. 62).  
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Na medida em que se tem uma mediação capaz de estimular e direcionar a 

expressão do pensamento crítico, levando em consideração os resultados pretendidos no 

processo e as expectativas dos participantes, tem-se a presença cognitiva: “a avaliação 

da natureza do discurso pode fornecer indícios da natureza da transação de ensino-

aprendizagem e de quais intervenções podem ser apropriadas” (GARRISON e 

ANDERSON, 2003, p. 63). 

A presença de ensino – ou a habilidade de planejar, facilitar e dirigir a interação 

que visa à educação – é vista pelos autores como própria do professor, já que envolve 

uma série de atribuições historicamente colocadas sob sua responsabilidade, como 

identificar os conteúdos que se referem ao conhecimento socialmente considerado 

relevante, propor atividades que favoreçam a reflexão e o discurso críticos, diagnosticar 

e avaliar os resultados da aprendizagem. Os autores propõem a organização de tais 

atribuições em três categorias: projeto e organização instrucional, facilitação do 

discurso e instrução direta. 

 

4. O fórum de discussão 

 

Coll e Monereo (2010, p. 41) argumentam que o estabelecimento de regras e 

princípios de atuação por pessoas responsáveis pelo gerenciamento de ambientes 

virtuais de aprendizagem é capaz de promover interações adequadas e satisfatórias, 

independentemente dos objetivos que estas venham a ter. Se todos os participantes 

obedecerem a tais regras de funcionamento, a comunicação será potencializada e a 

interação será produtiva (COLL e MONEREO, 2010, p. 42). 

O fórum de discussão, como se sabe, é uma ferramenta de interação assíncrona, 

cuja configuração básica, segundo Moore e Kearsley (2008), é a seguinte: 

1. Uma mensagem inicial. Os profissionais que criam o curso 

preparam uma pergunta que exige uma resposta, o instrutor dá uma 

explicação ou reflete sobre algum item do conteúdo ou os alunos 

entregam uma tarefa. 

2. Resposta à mensagem. Espera-se que o instrutor ou os alunos 

respondam a uma pessoa por meio de uma elaboração – ou ideia 

alternativa – ou uma pergunta. Para assegurar que cada aluno receba 

pelo menos uma resposta, o instrutor pode solicitá-la para uma 

mensagem que não tenha recebido uma resposta. 

3. Mensagem de acompanhamento. O instrutor ou os alunos 

respondem às colocações anteriores com uma explicação de como a 

segunda mensagem foi útil para aumentar a compreensão do tópico e, 

se possível, acrescenta um comentário independente adicional. 

4. Resumo da mensagem. O instrutor resume as mensagens de todos 

os membros do grupo para incluir aspectos importantes, similaridades 

e diferenças na compreensão do grupo (p. 162). 

A configuração sugerida pelos autores não é, necessariamente, adotada em todos 

os cursos, mas está sendo utilizada aqui para demonstrar o caráter interativo e 

colaborativo que se deseja na interação que acontece no fórum de um curso e, mais do 
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que isso, para demonstrar que o funcionamento do fórum decorre do estabelecimento de 

regras. 

Para Moore e Kearsley (2008), é importante que o professor tome alguns 

cuidados para que se alcance sucesso nessa interação, como tratar os alunos de modo 

pessoal, estabelecendo um tom positivo nas respostas; incentivar a formulação de 

perguntas e desenvolver o hábito de responder às perguntas dos demais alunos; 

explicitar a relação entre as mensagens postadas e os temas que estão sendo discutidos; 

eventualmente postar mensagens com resumos dos aspectos já discutidos, evitando a 

fragmentação e redirecionando a discussão, mantendo-a dentro de seus limites; saber 

distinguir as respostas postadas para indivíduos específicos e aquelas que são 

direcionadas a todos os alunos. 

Coffin et al (2006) defendem que o que chamam de conferência assíncrona – 

categoria à qual, pode-se dizer, pertence o fórum de discussão –, possibilita que os 

alunos tenham mais tempo para reflexão do que os participantes daquilo que chamam de 

“efêmeras discussões em seminários face a face” (p. 147). 

No fórum, os alunos têm mais tempo para refletir sobre o conteúdo das 

mensagens postadas pelos outros participantes, ampliando e aprofundando os seus 

conhecimentos sobre os temas discutidos, e o professor tem condições mais favoráveis 

para proceder ao monitoramento do progresso de seus alunos. 

Segundo Gunawardena (1999, p. 454), são vários os modelos desenvolvidos por 

diferentes autores com o intuito de auxiliar na avaliação da qualidade da interação que 

se desenvolve no fórum, mas, apesar de serem úteis, tais modelos não estabelecem 

critérios específicos para se proceder a essa avaliação. Com a finalidade de indicar 

critérios adequados à análise dessa modalidade de interação, Gunawardena buscou, em 

suas pesquisas, responder a duas questões:  

1) O conhecimento foi construído dentro do grupo por meio da troca entre os 

participantes? 

2) Os participantes tiveram a sua compreensão modificada ou criaram novas 

construções pessoais de conhecimento como resultado da interação com o grupo? 

O estudo de Gunawardena (1999) levou à conclusão de que a discussão constitui 

um bom exemplo de construção colaborativa do conhecimento por meio da negociação 

social, uma característica fundamental de um ambiente de aprendizagem construtivista. 

Fica patente, assim, a importância de se estudar as características do fórum de 

discussão de cursos online para que se possa buscar as melhorias necessárias ao 

desempenho não só de professores, mas também de alunos de cursos a distância. 

 

5. O contexto da pesquisa e a metodologia 

 

O ambiente do fórum de discussão do curso que é objeto de atenção nesta 

pesquisa abriga as atividades de uma comunidade, já que das discussões participa um 

grupo de pessoas com características e interesses comuns e que, de certa forma, 

compartilham um objetivo específico – a construção do conhecimento a partir do estudo 

dos conteúdos do curso.  
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O fórum do curso também pode ser considerado uma comunidade virtual de 

aprendizagem, já que seus participantes almejam a aprendizagem e, para alcançá-la, 

selecionam metas, elaboram planos e assumem papéis específicos no processo – 

professor, tutor e aluno. 

A seleção do esquema de interação/mediação a ser utilizado com cada turma, 

neste curso, fica a critério do professor que coordena a oferta de uma disciplina 

(coordenador de disciplina). Este profissional, na maioria das vezes, faz parte do corpo 

docente da UFPA. Uma minoria é composta de convidados que atuam em outras 

instituições. É obrigatório o título acadêmico (mestre ou doutor) ou, no mínimo, o 

vínculo com um programa de pós-graduação (alunos de mestrado ou doutorado). 

Mas não só a esse profissional cabe a tarefa de mediar, compartilhada com os 

professores que atuam como tutores presenciais, que interagem presencialmente com os 

alunos nos encontros semanais nos polos, e a distância, que atuam em Belém e 

interagem com os alunos por meio da plataforma.  

Todos estes profissionais são selecionados por meio de processos que incluem 

provas escrita, de títulos, de informática e entrevista e avaliados por uma banca 

constituída, necessariamente, de professores do curso. Cada turma conta com dois 

tutores presenciais, que residem no município que sedia o polo ou em município 

vizinho, e um a distância, que reside em Belém. 

Os tutores a distância, por estarem mais próximos dos professores da instituição, 

cumprindo plantões semanais na UFPA e participando de reuniões com coordenadores 

de disciplinas e de tutoria, costumam participar com mais frequência da interação que se 

dá nos fóruns de discussão. 

Nesta pesquisa, portanto, foram observadas as propostas de organização das 

discussões realizadas na oferta de disciplinas em 2014, principalmente com relação ao 

tipo de participação dos coordenadores das disciplinas e dos tutores a distância, 

corresponsáveis pela mediação on line, que aqui nos interessa. 

A metodologia utilizada consistiu na verificação dos esquemas de 

interação/mediação levando em consideração, primeiramente, os seguintes critérios: 

1) O professor coordenador da disciplina frequenta as discussões? 

2) O professor coordenador da disciplina posta mensagens? 

3) O professor tutor a distância frequenta as discussões? 

4) O professor tutor a distância posta mensagens? 

5) As mensagens postadas pelo professor coordenador da disciplina expressam 

ações mediadoras (principalmente a presença de ensino)? 

6) As mensagens postadas pelo professor tutor a distância expressam ações 

mediadoras (principalmente a presença de ensino)? 

7) Os alunos frequentam as discussões? 

8) Os alunos postam mensagens? 

É importante esclarecer que o que está sendo chamado aqui de ações mediadoras 

equivale ao tipo de participação docente que Anderson (2003) considera de 

responsabilidade do professor, na medida em que garante que os tipos de interação 

praticados levem ao alcance dos objetivos educacionais e promovam a motivação dos 

alunos para alcançar a aprendizagem, e, como preceituam Garrison e Anderson (2003), 
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refletem a presença de ensino, peculiar à atuação de docentes na interação com seus 

alunos. 

Em um segundo momento, foi observada, entre os professores do curso 

(coordenadores de disciplinas e tutores), a ocorrência (ou não) de mensagens que 

expressam os seguintes tipos de ações mediadoras: 

1) explicação de conteúdo – nesse caso, percebe-se que a mensagem postada pelo 

professor tem como objetivo fornecer uma explicação sobre algo que o aluno diz não ter 

compreendido com a leitura do material didático da disciplina; 

2) apreciação de conteúdo (em pauta ou “paralelo”) – diferentemente do que acontece 

na primeira ação mediadora, o professor posta uma mensagem que reflete sua 

preocupação em dizer qual a sua opinião sobre um determinado tema que está sendo 

estudado pelos alunos; 

3) apreciação de texto – o professor posta uma reflexão própria sobre um texto do 

material didático da disciplina ou sobre uma mensagem postada por outro participante 

da discussão no fórum; 

4) estímulo – o professor posta mensagem com o objetivo de estimular a participação 

dos alunos; 

5) indicação de textos, sites, etc. – a mensagem do professor fornece outras fontes para 

estudo do tema em pauta; 

6) provocação – antes de fornecer uma resposta, o professor posta mensagem com o 

objetivo de levar o aluno a uma reflexão ou a buscar a resposta a seu questionamento no 

livro didático ou em outra fonte; 

7) exemplificação – o professor apresenta exemplos para facilitar a compreensão do 

conteúdo; 

8) apresentação de comentários sobre textos lidos – a mensagem do professor contém 

impressões sobre textos que os alunos leram durante o estudo de uma tema; 

9) resumo de conteúdo – o professor posta mensagem que traz o resumo do assunto 

estudado; 

11) contra-argumentação – o professor apresenta uma opinião diferente de algo que 

postou outro participante ou mesmo que preceitua um autor de trabalho científico; 

A coleta de dados foi feita em discussões do fórum das turmas de 2011 (polos de 

Barcarena, Dom Eliseu, Parauapebas, Tailândia e Tucumã) e 2013 (polos de 

Paragominas, Redenção e Tailândia) durante o ano de 2014.  

É importante que se diga, finalmente, que os alunos participam das discussões 

no fórum após o estudo dos conteúdos por meio dos livros didáticos de cada disciplina e 

de material complementar que, eventualmente, os professores disponibilizam na 

plataforma Moodle. Tal estudo é feito conforme planejamento apresentado pelo 

professor no início do período letivo, contendo o período para o estudo e também para o 

funcionamento da discussão sobre cada atividade ou unidade do livro didático. 

 

6. Análise dos resultados 

 

Após a verificação das discussões que se desenvolveram, durante o ano de 2014, 

no fórum das turmas de 2011 e 2013 do Curso de Licenciatura em Letras – Língua 

Portuguesa, foram identificados quatro principais esquemas de interação/mediação: 
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ESQUEMA 1 – O professor coordenador de disciplina visita as discussões, mas não 

posta mensagens, e o tutor a distância posta poucas mensagens: 

 

Professor 

 

 

Tutor 

 

 

Aluno 

 

Observa-se que, nesse esquema, o professor parece considerar que o tutor a 

distância atuará como mediador, mas não lhe fornece a orientação necessária para que 

isso aconteça. O resultado da opção por esse tipo de esquema é a tímida participação do 

aluno no início do período de funcionamento da discussão no fórum, na maioria das 

vezes, sem postar mensagens, e o paulatino abandono do ambiente na medida em que 

este percebe que não poderá contar com um mediador com o qual possa interagir. Nesse 

caso, é também interessante observar que a participação do tutor se limita à ação 

mediadora 4, notadamente afetiva, no sentido de que ele assume a responsabilidade pela 

motivação ao estudo. A presença de ensino, por meio de ações mediadoras, ocorre 

muito pouco em suas mensagens. 

 

ESQUEMA 2 – O professor coordenador de disciplina visita as discussões, mas não 

posta mensagens, e o tutor a distância é o único mediador: 

 

 

Professor  Tutor 

   

 

   Aluno 

 

No segundo esquema, o professor conta com a atuação do tutor, mas o orienta no 

sentido de capacitá-lo para assumir a responsabilidade pela mediação. Boa parte dos 

alunos, a princípio, sente falta do docente que coordena a disciplina e, em alguns casos, 

resiste ao esquema, mas, aos poucos, passa a confiar na mediação feita pelo tutor e 

participa até o fim da discussão. O tutor a distância, se bem orientado, posta mensagens 

que expressam ações mediadoras de todos os tipos, chegando a alcançar a credibilidade 

da maioria dos alunos. 

 

ESQUEMA 3 – O professor coordenador de disciplina frequenta as discussões, posta 

mensagens, mas não incentiva a participação do tutor a distância como mediador: 

 

Professor  Tutor 
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Aluno 

 

O esquema 3 reflete a visão que alguns professores têm de que eles são os únicos 

mediadores e de que somente a eles cabe a responsabilidade de conduzir as discussões 

no fórum. Observa-se, nesse caso, que o tutor a distância posta mensagens de incentivo 

(do tipo 4), que contenham elogios às contribuições dos alunos, o que reflete a sua 

preocupação em participar de alguma maneira, mesmo sem o credenciamento do 

professor coordenador para atuar como mediador. A participação do aluno, nesse 

esquema, é maior do que a que se observa em discussões desenvolvidas sob o segundo 

esquema. 

 

ESQUEMA 4 – O professor coordenador de disciplina frequenta as discussões, posta 

mensagens e divide com o tutor a distância a tarefa de mediar: 

 

Professor  Tutor 

  

 

Aluno 

 

Finalmente, o quarto esquema de interação é o que melhor funciona, não só 

porque o professor coordenador de disciplina orienta o tutor a distância, deixando-o à 

vontade para atuar como mediador, o que faz crescer consideravelmente a credibilidade 

em seu trabalho por parte do aluno, mas também porque as discussões são as que 

alcançam a maior participação. São as discussões que se efetivam sob esse esquema as 

mais profícuas e é nelas que se observa a maior ocorrência da presença de ensino –pela 

maior ocorrência de mensagens que expressam ações mediadoras de todos os tipos –, 

tanto por parte do professor coordenador quanto do tutor a distância. 

 

7. Considerações finais 

 

Para Garrison e Anderson (2003), a realização de um ensino-aprendizagem 

exitoso, na modalidade de ensino a distância, na medida em que proponha atividades 

que promovam o aprendizado colaborativo e individual de forma equilibrada, depende 

do professor, a quem denominam “educador”.  

Este trabalho teve como objetivo investigar a interação que se dá no fórum de 

discussão com vistas à identificação e à caracterização dos diferentes esquemas de 

interação/mediação adotados por professores do Curso de Licenciatura em Letras – 

Língua Portuguesa – na modalidade a distância, ofertado pela Universidade Federal do 

Pará por meio do programa Universidade Aberta do Brasil. 

Pode-se dizer que a pesquisa levou, principalmente, à identificação de diferentes 

compreensões, por parte dos professores da UFPA e de outras instituições de ensino 

superior, do que é ensinar a distância e das funções dos agentes envolvidos no trabalho 

de mediação. Para alguns, parecem ser indispensáveis a interação e a sua atuação como 
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mediadores, apesar de contarem com o auxílio dos tutores; para outros, provavelmente, 

a interação com os alunos é prescindível, assim como a interação com os tutores, em 

alguma medida. 

A preocupação trazida por tal constatação se deve ao fato de nem todos os 

docentes do curso em questão estarem preparados para o exercício da docência na 

modalidade. 

A segunda conclusão a que levou a pesquisa é a de que o comportamento dos 

tutores e também dos alunos depende, em alguma medida, da opção do coordenador da 

disciplina entre os tipos de esquema de interação/mediação. É claro o condicionamento 

da frequência às discussões do fórum ao que propõe o coordenador como regras de 

funcionamento da ferramenta.  

Finalmente, pode-se dizer que o esquema mais exitoso de interação/mediação 

nas discussões do fórum é o 4, já que é ele o que mais estimula a participação dos 

tutores e dos alunos, não só em termos quantitativos, mas também qualitativos.  

Para dar continuidade à pesquisa, pretende-se proceder ao estudo da relação 

entre os esquemas adotados na oferta das diferentes disciplinas e o rendimento dos 

alunos, como forma de verificar se, realmente, a forma de organizar as discussões no 

fórum reflete a proposição de atividades que promovam o aprendizado colaborativo e 

individual de forma equilibrada. 
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O BLOG NA ESCOLA E OS MULTILETRAMENTOS 

Ana Maria Pereira LIMA
33

 

RESUMO: O blog, entre as ferramentas da web, é uma boa ferramenta para atender as 

mais diversas necessidades educacionais por poder integrar o uso de mídias, além de 

desenvolver a criatividade, a pesquisa e a relação de partilha entre os professores e os 

estudantes. Aproveitar o conhecimento e o interesse dos jovens por esta forma de 

comunicação no contexto escolar pode ser uma maneira diferente de divulgar projetos e 

permitir a interatividade e a troca de experiências, facilitando a reestruturação de 

antigos e a construção de novos outros conhecimentos. Essa ferramenta pode ser 

utilizada ainda para a promoção dos multiletramentos, pois oferece diversas 

possibilidades para a construção colaborativa de conhecimentos, além de desenvolver 

práticas relacionadas à pesquisa e ao compartilhamento de ideias, relacionando sua 

funcionalidade às propostas lançadas para uma aprendizagem permanente da língua, 

além de possibilitar uma maior imersão em práticas de letramento digital, nos 

envolvidos. A utilização dos blogs nas escolas permite o registro de forma rápida e 

simples. O blog funciona como um diário no qual o usuário (aluno ou professor) pode 

registrar atividades, eventos, impressões acerca de determinado assunto ou propor 

desafios cooperativos. Para a realização desse trabalho, analisaremos dois blogs 

construídos por professores/instrutores de Laboratórios de Informática Educativa (LEI), 

em escolas de ensino médio, descrevendo-os com o objetivo de neles avaliar a 

funcionalidade dos recursos multimidiáticos e dos gêneros textuais selecionados e a 

potencialidade destes para o desenvolvimento dos multiletramentos. Essa análise 

consistirá, entre outros fatores, de observar a variedade de gêneros textuais e a relação 

com o ambiente digital, os recursos hipermidiáticos e hipertextuais presentes e a 

natureza da relação estabelecida com os letramentos. É importante salientar que, no 

espaço do blog, podemos postar produções dos alunos em diferentes áreas de 

conhecimento, fazendo-os buscar diferentes linguagens para se expressarem, 

desenvolvendo habilidades e competências nas diferentes áreas de conhecimento, 

fazendo-os aplicar os conteúdos aprendidos na sala de aula, e, para o professor, o blog 

apresenta várias etapas de um projeto que pode ser desenvolvido na escola, na sala, em 

grupos ou mesmo individual, servindo-lhes de diário que organiza suas atividades e 

demonstra para os alunos o processo de composição de escrita também do professor. A 

base teórica se constituirá, principalmente, com MARCUSCHI e XAVIER (2004); 

COSCARELLI e RIBEIRO (2005); ROJO (2009; 2012). A pesquisa se encontra em 

fase de coleta de dados e não há resultados efetivos, mas apontam-se evidências, no 

tocante à ausência da variedade de gêneros e de recursos multimidiáticos que os blogs 
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funcionam como extensões dos murais de avisos, demonstrando, mesmo que 

parcialmente, a subutilização desse ambiente. 

PALAVRAS CHAVE: Blog. práticas de letramento. Multiletramentos. ensino-

aprendizagem. 

Introdução 

A mudança tecnológica que atravessamos, nos últimos anos do século XX e 

início do século XXI, acompanhada da forma de organização da vida profissional, 

apresenta-nos estilos de vida e formas de riqueza sem precedentes, enquanto torna cada 

vez mais excludente o acesso a bens e serviços em meios pelos quais as tecnologias se 

relacionam. Isso se deve, em grande parte, aos resultados da educação e da formação. É 

bem possível que temos de repensar o que estamos ensinando e, em particular, o novo 

aprendizado precisa de uma pedagogia de letramento que possa encaminhar para 

minimizar o abismo excludente, resultante da falta de criticidade acerca do uso das 

tecnologias.  

O (web)blog reconhecido aqui como gênero textual vem demonstrando ser 

uma alternativa pedagógica com bons resultados na escola para os mais diversos fins, 

uma vez que alcançou esse status de gênero por conta de seu uso e de suas 

características peculiares tão atrativas aos jovens. Dessa forma, as escolas o utiliza para 

variados fins, apresentando várias linguagens e contextos de retórica bastante relevantes 

para uma análise dessa ferramenta. 

A ferramenta (web)blog - doravante blog - permite utilizar várias mídias, 

além de ser um espaço de compartilhamento de informações. A escola pode, por meio 

dele, divulgar ações e integrar a comunidade em diversos momentos, sendo, em muitos 

casos, o "mural" muito mais atrativo aos usuários das tecnologias digitais. 

Diante das vantagens oferecidas pela ferramenta, é importante discutir o 

aproveitamento do conhecimento e do interesse dos jovens por esta forma de 

comunicação no contexto escolar que pode ser uma maneira diferente de divulgar 

projetos e permitir a interatividade e a troca de experiências, facilitando a reestruturação 

de antigos e a construção de novos outros conhecimentos.  

O nosso interesse nessa discussão pode ser definido com a necessidade de 

chamar a atenção de educadores e linguistas, de modo geral, para a possibilidade que 

essa ferramenta traz para o desenvolvimento/ampliação da competência comunicativa
34
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 Bachman (1990) afirma que a capacidade para usar uma língua de maneira comunicativa envolve tanto 
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Bachman, competência abarca conhecimentos específicos que são usados na comunicação. Bachman 

(1991, p.96), passou a denominar  “conhecimento” o que antes chamava de competência, argumentando 

que o termo competência traz consigo uma grande e desnecessária bagagem semântica, e por isso não é 

mais tão útil como conceito. Assim sendo, saber usar uma língua tem a ver com “a capacidade de utilizar 

o conhecimento da língua em sintonia com as características do contexto para criar e interpretar 
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, especificamente para o projeto de desenvolvimento dos multiletramentos. Isso envolve 

compreender como a proposta de uma pedagogia dos multiletramentos pode ser útil para 

o trabalho com as tecnologias na escola que temos. 

Dessa forma, este artigo pretende apresentar uma discussão do blog como 

gênero, envolvendo uma comunidade discursiva, além das implicações que isso pode 

trazer para uma proposta educacional. Seguiremos com uma apresentação da pedagogia 

dos multiletramentos para, a partir daí, analisar uma proposta de uso dos blogs de duas 

escolas da rede pública, ambas do interior do estado do Ceará, sinalizando para uma 

proposta de letramento digital de professores e alunos que se integra nas práticas de 

letramentos acionadas por esse gênero. 

 

2 O blog: gênero ou suporte?  

Discutir o blog como gênero exige que reconheçamos  que: "Gênero fornece 

uma maneira de trazer a prática social para o contexto instrucional e encoraja uma 

atenção cuidadosa às normas e convenções." (MILLER, 2009, p.13). Assim, 

necessitamos apresentar a sustentação da ideia com o argumento de compreender que, 

segundo a autora, de que há uma "comunidade retórica" como base cultural para os 

gêneros. Isto é, que necessitamos ampliar nossa concepção de comunidade para 

compreendermos o propósito comunicativo do gênero, ou ainda "exigência" como a 

principal força interpretativa e motivadora, aliada a outro princípio trazido da Retórica: 

a audiência. 

Entendemos o blog como gênero textual porque consideramos sua 

composição associada ao propósito que o motiva na sua produção e ao fato de que seus 

usuários são reconhecedores de elementos que lhe garante o funcionamento e a 

constituição da estrutura textual ou organização retórica. Bakhtin (2003), atenta para a 

vinculação à situação social e de interação, afirmando que os gêneros são produtos de 

enunciações individuais que se constituem de duas partes: a dimensão linguístico-

textual e a dimensão social. Daí que elementos como composição, propósito 

comunicativo e estilo constituem o gênero, mas não somente  como partes de um todo 

com o objetivo de classificação, mas principalmente como a reivindicação de outros 

parâmetros de análise das formas interativas realizadas pelo discurso. 

Para Marcuschi (2008, p. 154): "Quando dominamos um gênero textual, não 

dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente 

objetivos específicos em situações sociais particulares." O reconhecimento do blog 

como gênero parte da noção de que seus usuários (produtores e leitores) compartilham 

                                                                                                                                                                          
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a competência comunicativa deve ser: "[...] 

compreendida como a capacidade de se produzir discursos orais ou escritos- adequados às situações 

enunciativas em questão considerando todos os aspectos e decisões envolvidos nesse processo." 

(BRASIL, 1997, p. 29) 

 

 



 

 

 
2271 

saberes que põem "esferas de uso da linguagem verbal ou da comunicação fundadas na 

palavra" (MACHADO, 2010, p. 154) em funcionamento, reconhecendo "padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas." (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

Para denominarmos os blogs como gêneros, precisamos compreender que 

alunos, professores e comunidade escolar fazem uso do blog para além do suporte, ou 

seja, algo mais que agregar outros gêneros ou serviços, de modo geral. Embora não 

possamos afirmar que o uso do blog como gênero ocorra intencionalmente. Nos blogs 

analisados, reconhecemos que há entre os envolvidos uma relação de construção de 

comunidade discursiva, cujo conceito discutiremos a seguir. 

A discussão acerca do que seja o suporte dos gêneros é complexa e muitas 

vezes equivocada. Marcuschi (2008, p. 173), afirma que os manuais didáticos não 

chegaram a uma conclusão plausível da questão. Assim como a literatura pertinente 

também ainda não o fez. Concordamos que é necessário entender o modo de 

manifestação dos gêneros, ou seja, a necessidade do aporte material para a sua 

veiculação. Afirmamos também que esse suporte interfere de forma significativa na 

constituição do gênero. Entretanto, a forma da interferência e suas implicações não são 

alvo de discussão nesse momento, uma vez que a preocupação reside em saber como é 

possível atribuir ao gênero  sua relevância para o contexto didático. 

No caso do blog, o computador, mais especificamente a Internet  como 

suporte atribui o ambiente em que esse gênero se constituirá. Sem a participação do 

meio é impossível a sua materialização, fixação e veiculação. Assim como a 

impossibilidade da criação de uma comunidade que partilhe e compartilhe das práticas 

de letramento exigidas para a produção e recepção do gênero. Dessa forma, 

discutiremos a seguir, o que denominamos comunidade discursiva a fim de estabelecer 

uma base para a inserção da Pedagogia dos Letramentos na proposta de melhor utilizar 

o blog  escolar. 

2.1. Comunidade discursiva 

 Observar as regularidades comunicativas presentes em determinados 

grupos sociais requer do analista a acuidade para associar os fatos sociais aos gêneros 

presentes nesses grupos e/ou espaços, ou seja, reconhecer os participantes de uma 

comunidade faz-nos atentar para as condições extratextuais e textuais que partilham e 

em torno das quais se agregam. 

 O partilhamento de valores e práticas situa-se no pertencimento a um 

grupo de pessoas que agem como membros em um sistema de relações interpessoais 

(MARCUSCHI, 2008) e, a esse conjunto de membros temos o que Swales, 1990 

denomina como comunidade discursiva, um conceito caro a teoria de gêneros para 

propósitos específicos.  
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Para formalizar o modelo CARS (create-a-research-space), o autor 

trabalhou com critérios que caracterizavam uma comunidade discursiva, definindo-a por 

ser: i) conjunto de objetivos que os usuários mantêm em comum; ii) comunicação entre 

os membros da comunidade; iii) mecanismos próprios para se efetivar a comunicação; 

iv) capacidade da comunidade para desenvolver gêneros específicos ao funcionamento 

das ações do grupo; v) léxico ou terminologia própria para servir aos objetivos e vi) a 

existência de membros mais experientes e novatos para a constituição e 

retroalimentação da comunidade. 

Esse conceito passa por ajustes em 1992 e em 1998. A reformulação do 

conceito permite a ampliação do termo para comunidade discursiva de lugar  

 

como um grupo de pessoas que regularmente trabalham juntas e 

têm uma noção estável dos objetivos do grupo, ao mesmo tempo 

que percebem a possibilidade de haver mudança nos objetivos. 

A comunidade de lugar desenvolve os gêneros de acordo com os 

objetivos e as propostas do grupo. [...] Além disso, os membros 

da comunidade de lugar têm um autoconhecimento sobre os seus 

valores e identidades. Conhecem também a sua própria história, 

e os novatos são instruídos nas tradições e nas práticas 

discursivas da comunidade (SWALES, 1998, p. 204 apud 

BIASI-RODRIGUES; HEMAIS; ARAÚJO, 2009, p. 26). 

 

Isso significa considerar a entrada em uma comunidade discursiva de lugar 

como a apropriação de determinadas regras e o reconhecimento de eventos e gêneros 

textuais produzidos em suas diversas atividades, o que requer um ritual de entrada, 

aceitação, permanência, conflitos e interação com os demais integrantes. Há por parte 

dos envolvidos, uma espécie de “letramento” (entendido aqui, em sentido lato, como 

inclusão). Os participantes da comunidade interagem entre si e para o sucesso da ação 

devem dominar comportamentos e ajustarem-se socialmente ao meio.  

Não há apenas uma materialidade na comunidade de lugar, mas o 

reconhecimento de que “textos organizam atividades e pessoas” (BAZERMAN, 2005, 

p. 19). É a partir de um conjunto ou classe de gêneros que seremos capazes de 

reconhecer os eventos discursivos e quais os papéis desempenhados por nós, nesses 

eventos, porque assim organizaremos nossa participação, materializando-a em textos. 

“E o que é mais significante, diversos fatos sociais são produzidos. Esses fatos não 

poderiam existir se as pessoas não os realizassem por meio da criação de textos.” 

(BAZERMAN, 2005, p. 21). 

Assim, apresentaremos a seguir, a proposta dos multiletramentos como uma 

perspectiva de melhor discutir o desenvolvimento de práticas letradas na escola, 



 

 

 
2273 

principalmente no tocante  à entrada das mídias e novas tecnologias na escola, porque 

acreditamos que  além de desenvolver a criatividade, a pesquisa e a relação de partilha 

entre os professores e os estudantes, é possível aproveitar o conhecimento e o interesse 

dos jovens por esta forma de comunicação, pode ser uma maneira diferente de divulgar 

projetos e permitir a interatividade e a troca de experiências. Essa ferramenta pode ser 

utilizada ainda para a promoção dos multiletramentos, porque desenvolve práticas 

relacionadas à pesquisa e ao compartilhamento de ideias, relacionando sua 

funcionalidade às propostas lançadas para uma aprendizagem permanente da língua, 

possibilitando uma maior imersão em práticas de letramento digital.  

3. Os multiletramentos e a pedagogia dos multiletramentos 

Para compreendermos os multiletramentos, faz -se necessário adentrar no 

como o fenômeno do letramento é visto neste estudo, ou seja, apresentá-lo sob uma 

perspectiva em que as práticas sociais de uso da escrita devem estar presentes na escola, 

mas a escrita deve ser algo mais do que capacitar indivíduos para o uso das tecnologias.  

Acreditamos que é preciso compreender os estudos acerca dos letramentos para que 

possamos contribuir na inserção das pessoas por meio dos gêneros oriundos ou dos que 

circulam no ambiente digital e, assim, proporcionarmos os multiletramentos como a 

proposta requer. O que significa entender a necessidade multi do mundo em que 

vivemos, isto é, multicultural e multimidiática. 

 

3.1 As práticas de letramento 

 

Práticas de letramentos estabelecem-se como um conjunto de práticas 

situadas em um contexto social que põe em jogo relações mais abrangentes que habilitar 

pessoas, porque as tecnologias não podem ser vistas isoladamente para não incorrer no 

que Street (2010) alerta para o: 

    

(...) perigo é ir longe demais nessa direção tecnológica e começar 

a esquecer o componente social, como se a tecnologia 

isoladamente fosse o fator a determinar a natureza do letramento: 

letramento de internet, letramento de computação. Nessa 

nomenclatura, parece que é o computador como máquina que 

determinou o letramento em vez das práticas sociais que 

determinaram como usamos o computador. Letramento digital 

está no meio do debate neste momento. Gosto de usar o termo, 

desde que não signifique que a tecnologia está determinando a 

prática. É sempre o contrário: as práticas sociais determinam 

como usamos a tecnologia. (STREET, 2010, p. 45)  

Os letramentos são abordados aqui como práticas de oralidade (apoiadas na 

escrita), leitura e escrita, que emergem em eventos e práticas sociais relacionados ao uso 

e à função dos textos que intermediam essas práticas. É por essa razão que acreditamos 

que novos letramentos surgem quando a sociedade cria novas práticas e novas formas 
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de interação. O que pode ser atestado pela inserção de novas tecnologias na escola, que, 

em seu processo de efetivação, demanda habilidades específicas, além de ler e escrever, 

que caracteriza o ambiente digital, mas não só isso, porque é o processo mais amplo que 

vai além de especificidades internalizadas e adquiridas individualmente, mas 

principalmente daquelas que são partilhadas por grupos para atingir propósitos 

demandados por situações específicas. 

 

Letramento, aqui, é entendido como produto da participação em 

práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e 

como tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 

escrita para se tornar significativas, ainda que às vezes não 

envolvam atividades específicas de ler ou de escrever. Dessa 

concepção, decorre o entendimento de que, nas sociedades 

urbanas modernas, não existe grau zero de letramento, pois nelas 

é impossível não participar, de alguma forma, de algumas dessas 

práticas. (PCN, [1997] 2001, p. 23)  

 

Os letramentos não podem ser desvencilhados de contextos, pois se isso 

ocorrer, a falácia de sua aquisição e uso apresenta-se de forma a nos envolver em uma 

nuvem ideológica que nos faz perder o foco do que realmente importa: não basta apenas 

adquirir a escrita, mas saber o que fazer com ela e o que fazem conosco a partir dela. O 

domínio técnico da escrita é importante, mas não deve ser o mais importante como 

somos levados a crer, uma vez que o uso que fazemos das tecnologias não é neutro. A 

insistência na parcialidade é importante para que possamos compreender o caráter 

cultural e ideológico também da escrita, seja ela no meio analógico ou digital.  

 

2.6 Multiletramentos 

Vimos, no tópico anterior, que uma teoria de letramento para ser vista como 

prática social deve enfatizar as relações sociais e institucionais em que o letramento está 

envolvido e, para isso, não podemos ignorar o contexto contemporâneo no qual as 

abordagens pedagógicas estão alocadas e quais teorias as subsidiam. Para tanto, a 

pedagogia dos multiletramentos permite aos estudantes alcançarem os objetivos de não 

apenas aprenderem o letramento, ou seja, criar o acesso para a evolução da língua em 

novos ambientes de trabalho e da comunidade, em geral; mas de fomentar o 

engajamento crítico necessário para a projeção de futuros sociais, com o alcance de 

sucesso através uso adequado da linguagem.  

A constatação de um necessário letramento multissemiótico ou multimodal, 

ou seja, a necessidade de multiletramentos impõe-se como condição para a leitura e para 

a produção do conteúdo nesses novos tempos, mas, para isso, devemos saber quais 

eventos de letramento selecionar para adequar as práticas sociais às práticas discursivas 

de interesse escolar e quais estão conectadas ao cotidiano da comunidade e aquelas do 

mundo do trabalho e da contemporaneidade que se inter-relacionam com a escola. Daí, 
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a razão das tecnologias se fazerem presentes não como um fim, mas como meio de 

acessar informações, bens e serviços como contribuição quanto à inclusão de alunos e 

professores em seus domínios. 

  Os multiletramentos superam as limitações da abordagem tradicional dos 

estudos do letramento, porque enfatizam a negociação necessária para a convivência 

com as múltiplas diferenças linguísticas e culturais em nossa sociedade e, ainda, porque 

atualizam as análises das interações sociais mediadas por tecnologias diversas. As 

implicações resultantes desta interação se torna central para a pragmática de demandas 

dos ambientes de trabalho, públicos e privados. São práticas que vão além dos 

conhecimentos com o código escrito.  

 O conceito de multiletramentos revela-se como um importante avanço 

nos estudos de aquisição de linguagens, porque demonstra a inserção de uma proposta 

de trabalho das demandas sociais e da preparação oferecida pela escola. No tocante ao 

ensino das linguagens, é preciso considerar que a natureza da comunicação passa por 

profundas transformações e essas devem ser reconhecidas e operacionalizadas, para 

tanto:  

 

Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos) que não 

faz senão apontar para a multiplicidade e variedade de práticas 

letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral, o conceito 

de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para dois tipos 

específicos e importantes de multiplicidades presentes em 

nossas  sociedades, principalmente urbanas, 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) (grifos 

da autora) 

 

É possível apontar que a necessária aquisição dos multiletramentos também 

traz outros ganhos, porque traz à tona a consciência dos benefícios cognitivos para todas 

as crianças na pedagogia do pluralismo linguístico e cultural, incluindo para a ‘gestão’ 

de crianças. Quando os aprendizes justapõem linguagens diferentes, discursos, estilos e 

abordagens, o ganho substantivo em habilidades metacognitivas e metalinguísticas e 

suas habilidades para refletir criticamente sobre sistemas complexos e suas interações, 

acrescentando e sobrepondo práticas culturais e linguísticas. 

  

Os significados das palavras e imagens, lidas ou ouvidas, vistas 

de forma estática ou em mudança, são diferentes em função dos 

contextos em que elas aparecem - contextos que consistem 
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significativamente de componentes de outras mídias. Os 

significados em outras mídias não são fixos e aditivos (o 

significado da palavra mais o significado da imagem), mas sim, 

multiplicativos (o significado da palavra se modifica através do 

contexto imagético e o significado da imagem se modifica pelo 

contexto textual) fazendo do todo algo muito maior do que a 

simples soma das partes [...] (LEMKE, 2010) 

Diante de constatações tão evidentes, resta-nos saber que interagir através 

de outras modalidades e ferramentas deve fazer do indivíduo um ser em consonância 

com as práticas sociais da era tecnológica, e da escola um centro formador de 

indivíduos, um local em que se ensinam práticas de linguagens, devendo contemplar em 

sua rotina estratégias para preparar os indivíduos também para essa imposição da 

sociedade.  

4. Contextualizando a análise dos blogs 

Para a realização desse trabalho, analisamos dos blogs construídos por 

professores/instrutores de Laboratórios de Informática Educativa (LEI), em escolas de 

ensino médio. Os blogs subdividem-se conforme o número de LEIs que a escola tem. 

No caso, cada escola criou dois blogs porque nelas há dois LEIs e os coordenadores 

(que também são professores) apresentam à comunidade escolar um tipo de relatório em 

suas produções. 

A análise foi realizada com o objetivo de avaliar a funcionalidade dos 

recursos multimidiáticos e dos gêneros textuais selecionados, assim como a 

potencialidade desses recursos para o desenvolvimento dos multiletramentos. Essa 

análise consistirá, entre outros fatores, de observar a variedade de gêneros textuais e a 

relação com o ambiente digital, os recursos hipermidiáticos e hipertextuais presentes e a 

natureza da relação estabelecida com os letramentos. 

4.1  A funcionalidade dos blogs no contexto escolar 

Observemos, na figura 1,que há uma nítida preocupação de apresentar para 

os envolvidos que a escola pretende divulgar atividades que são/serão desenvolvidas. 

Isso pode ser percebido com o uso da chamada para a inscrição no ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) em tamanho maior que as demais informações. 

O autor do blog entende que há uma audiência que precisa ser conquistada 

e, para isso, faz uso de uma breve mensagem de boas-vindas, na qual o autor situa o 

interlocutor a partir dos objetivos daquele espaço. O termo 'interatividade' apresenta-se 

como uma exigência do blog para a constituição do gênero e o apelo à coletividade para 

o estabelecimento da comunidade discursiva também se faz. 
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fig. 1. Página de abertura do blog do Laboratório Educativo de Informática I  

 

O mesmo acontece com o blog presente na figura 2, pertencente à mesma 

escola que também se preocupa com o estabelecimento da audiência e com a 

necessidade de explicar os propósitos da ferramenta para o desempenho e divulgação 

das atividades: 

 

 

fig. 2. Página de abertura do blog do Laboratório Educativo de Informática I  
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fig. 3 - Página de abertura do blog do LEI I - Escola Egídia 

A funcionalidade é mantida pelo conjunto de informações presentes e da 

multimodalidade que agrega imagens e verbo. Na figura (1), percebemos o estilo do 

autor de remeter como imagem de fundo uma atmosfera nostálgica com a presença de 

móveis e aparelhos eletrônicos que, em certa medida, 'negam' os avanços tecnológicos. 

Para a figura (2), ao contrário, há uma necessidade de 'afirmação' desse ambiente. 

Embora ambos preocupem-se em manifestar verbalmente a mesma ideia com o texto de 

abertura para inserir o propósito do gênero, mas é possível perceber por meio do 

conjunto textos visuais - imagens e texto verbal - abertura e chamada para as atividades 

um movimento de aproximação e de afastamento com as tecnologias que talvez 

possamos estabelecer como uma tentativa de conquistar a audiência pensada pelo 

produtor dos blogs. 

A figura (3) também parte da necessidade de apresentar-se como uma 

instrumento de ação publica de linguagem, endereça seu texto a uma comunidade 

específica, mesmo sem menção explícita. O objetivo expressado pelo produtor pretende 

instaurar o espaço como de formação de pessoas (educandos e educadores) para a 

necessidade das TIC no cotidiano, mantendo-se funcionalmente quando responde a 

quem fez o blog, para quem o fez e quais os motivos moveram a produção dessa 

ferramenta. Há um atividade, uma ação sendo executada por quem produz e por quem lê 

o que está sendo veiculado (não só textos verbais, mas há uma conexão entre verbo e 

imagem que podem facilmente ser depreendidas). 

A figura (4) não apresenta os mesmos componentes das demais páginas de 

abertura apresentadas, mas é possível inferir que o propósito de manter a audiência 

também se insere. Se atentarmos para a escolha das imagens e cores, da atualização das 

notícias e para a presença de um chamamento do interlocutor para participar da cena 

enunciativa proposta: "Você gosta de Geografia? Conheça o site só Geografia", na qual 

podemos perceber o apelo à audiência para a constituição da comunidade.    
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fig. 4 - Página de abertura do blog do LEI 2 - Escola Egídia 

O tom de diário para a característica do blog é mantido nas duas figuras. 

Isso pode ser confirmado com a presença das datas das postagens: "terça-feira, 20 de 

maio de 2014" e "sexta-feira, 20 de setembro", !quarta-feira, 10 de dezembro de 2014, 

respectivamente. Isso demonstra também o cuidado na atualização das informações. 

Nos dois primeiros, há um afastamento temporal maior e talvez isso distancie os leitores 

no tocante ao apelo dinâmico do gênero que exige para sua composição uma quase "on 

linecidade"
35

. 

4.2  A potencialidade dos blogs no contexto escolar para o desenvolvimento dos 

multiletramentos  

Como vimos, há uma nítida preocupação com o conteúdo dos blogs 

escolares de veicular atividades promovidas pela escola. Embora possamos sinalizar que 

não somente isso está posto, pois percebemos que a atualização das informações e a 

busca da construção de uma comunidade que partilhe e compartilhe os objetivos está 

presente em todas as propostas. 

É importante sinalizar também que os produtores importam-se coma 

multimodalidade e coma perspectiva de multimídias que o blog  contempla. Daí a 

necessidade de inserir na atividade uma perspectiva de multiletramentos, ou seja, de um 

despertar para o uso crítico dessas multipotencialidades oferecidas pela ferramenta 

como forma de também fazer desse espaço uma momento de inclusão digital. 

Assim, vemos nas figuras (5), (6) e (7) a utilização de parte da possibilidade 

de integração de mídias, em que o aluno é parte integrante da construção da página, 

além de alvo daquilo que está sendo veiculado. Além disso, é possível perceber que o 

blog, em questão, também remete a outros blogs escolares que talvez tenham outro 
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 Neologismo criado para explicar a urgência da atualização como requisito retórico constitutivo do 

gênero, aliado ao seu meio de veiculação. 
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propósito (talvez mais específico) para o aprofundamento de questões. Na figura (7), é 

possível perceber que há (embora de forma tímida) o espaço formal para a intervenção 

do interlocutor. Nesse espaço, o aluno pode tecer comentários acerca do que está sendo 

postado.  Em ambas as figuras o espaço é uma alternativa para o  desenvolvimento dos 

multiletramentos. 

 

fig. 5. Presença de outras linguagens no blog do LEI I - Arsênio  

 

fig. (6) o espaço para a interatividade no blog escolar 
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fig. 7 - Participação da comunidade na construção do gênero blog escolar 

Acima, vemos que, no espaço reservado para os comentários, os alunos e/ou 

a comunidade discursiva em questão não se manifestou. Já, na figura (7), é possível 

atestarmos o uso do espaço, incluindo ícones que dinamizam e complementam o texto 

multimodalizando-o. 

Considerações finais 

A utilização dos blogs nas escolas permite o registro de forma rápida e 

simples e funciona como um diário no qual o usuário (aluno ou professor) pode registrar 

atividades, eventos, impressões acerca de determinado assunto ou propor desafios 

cooperativos.  

Os resultados apontam evidências da ausência da variedade de gêneros e de 

recursos multimidiáticos extensões. Em geral, os blogs escolares funcionam como 

extensão do jornal mural, repositório de avisos e relatório dos coordenadores de LEIs. 

No entanto, é possível perceber que os multiletramentos estão 

potencialmente presentes, sendo necessário um maior investimento dos envolvidos para 

que eles se efetivem. Cabe a escola compreender a proposta dos multiletramentos para 

um uso mais eficaz do blog escolar. O desconhecimento da proposta da pedagogia dos 

multiletramentos talvez seja o entrave para um melhor desempenho e uma melhor 

compreensão do papel pedagógico que os blogs  escolares têm. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E SURDEZ: RELAÇÕES ESTABELECIDAS PELO 

ALUNO SURDO 

Ana Paula Fagundes Guimarães de Almeida
36

 

RESUMO: A escrita da Língua Portuguesa por aprendizes com surdez é permeada por 

construções atípicas, tais construções desrespeitam a ordem convencional da língua 

portuguesa. “Estudos sugerem que pessoas surdas, mesmo depois de terem passado por 

longo período de escolarização, apresentam dificuldades no uso da língua escrita.” 

(GÓES, 1999). Segundo Vygotsky (1993), é por meio da linguagem que o indivíduo 

ingressa em uma sociedade, internaliza conhecimento e modos de ação, organiza e 

estrutura seu pensamento. Estudos indicam que os paradigmas educacionais até então 

utilizados têm sido ineficazes até mesmo para crianças ouvintes, e que em relação à 

criança surda a falha é ainda maior. Textos confusos e de difícil compreensão, na 

maioria dos casos, ou sem coesão e criatividade demonstram as dificuldades da criança 

surda em lidar com aspectos gramaticais da língua escrita. Tal análise suscitou neste 

estudo o qual se reveste da abordagem sócio-histórico-cultural, pois se acredita que para 

o sujeito significar o mundo deve fazer uso da linguagem como mecanismo de interação 

social nas relações pessoais. Nesta pesquisa o objetivo central é fazer uma reflexão 

direcionada à criança surda, a partir de questionamentos vinculados à percepção que 

esta criança tem da língua portuguesa escrita. Assim foram levantadas perguntas que 

direcionaram este trabalho: Qual a importância dada à língua escrita pela criança surda? 

O que a escrita representa para a criança surda? Para responder estas perguntas, foi 

utilizado um estudo de caso com pesquisa qualitativa. A partir deste trabalho algumas 

conclusões foram surgindo, sendo assim, posso afirmar que os alunos surdos dão 

importância a Língua Portuguesa mesmo não conseguindo explicar seu real significado, 

mas esperam a partir dela estarem fazendo parte da sociedade, está participando com os 

ouvintes e sendo aceitos. Isto também mostra o que a escrita representa para eles que é a 

aceitação e possibilidades de comunicação-interação com o falante. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Linguagem. Escrita. Surdez. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objetivo central fazer uma reflexão direcionada à criança 

surda, a partir de questionamentos vinculados à percepção que esta criança tem da 

língua portuguesa escrita. Também se pretende verificar como a criança surda 

estabelece relação com a língua escrita e ainda se esta gosta de escrever e qual a 

importância dada por ela a esta língua. A língua escrita se constitui, para estes sujeitos, 

uma segunda língua; é também veículo de transmissão de idéias e aquisição de 

conhecimentos, assim amplia as possibilidades de inserção do infante com surdez no 

meio social.  
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 Com este objetivo, foi elaborado um questionário para ser preenchido por 

crianças surdas, estudantes do ensino fundamental em um colégio da rede municipal de 

ensino em Feira de Santana, que é, nesta cidade, pioneiro no modelo de escola inclusiva. 

Na mesma direção, a pesquisa bibliográfica serviu de base para ampliar a nossa 

percepção oferecendo-nos subsídios para análise. Essa busca, porém, teve um imenso 

cuidado no sentido de não reafirmar certos estigmas socialmente construídos, tampouco 

reforçar o discurso das dificuldades, que acaba conduzindo a um conformismo ou 

aceitação, em vez da saudável quebra de paradigmas que induz à caminhada, árdua, em 

direção a novas práticas pedagógicas.  

A falta de audição contribui para a criação de estereótipos, como “surdo-mudo”, 

“débil”, “débil-mental’, trazendo assim uma sobrecarga à criança que está nessa 

condição. Constatamos, entretanto, um grande avanço no sentido da integração da 

criança surda no meio escolar e na sociedade. Nesse contexto a surdez que 

historicamente era vista como doença, um “fardo a carregar” vem passando de uma 

visão patológica para uma política de diferenciação cultural. 

No bojo dessas discussões é mister reconhecer a diversidade, elemento 

constitutivo do processo de humanização, esse é o primeiro passo para lidar com ela. As 

diferenças ultrapassam a dimensão das características biológicas e atingem uma 

dimensão sócio-histórico-cultural, tornando-se geradoras de múltiplas identidades. 

Assim, as transformações recentes nos paradigmas relacionados à surdez visam superar 

antigos discursos centrados na deficiência e na limitação, voltando-se para dimensões 

mais abrangentes da condição humana e para o desvelamento de novas possibilidades 

educacionais. 

Tendo como base o desenvolvimento lingüístico, cognitivo e social possibilitado 

através da língua de sinais, a língua escrita, no sentido do que está sendo posto, deveria 

ser o foco principal na educação da criança surda. Infelizmente, os métodos utilizados e 

os conteúdos oferecidos ainda estão muito voltados para a oralidade, numa tentativa de 

recuperação, de conquista da “normalidade”. Isso não apenas inviabiliza bons 

resultados, mas também retira da criança surda o direito de aprender a língua escrita que 

seria um instrumento de integração social e desenvolvimento cultural, que daria a ela 

plenas condições de crescimento autônomo, independente e produtivo. 

No caso da educação da criança surda, as “perguntas fundamentais”, que 

direcionam esse trabalho, são: Qual a importância dada à língua escrita pela criança 
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surda? O que a escrita representa para a criança surda? A escola está atenta à 

especificidade da criança com surdez no que se refere ao processo da escrita? 

Para responder estas perguntas, foi utilizado um estudo de caso com pesquisa 

qualitativa em parceria com o estudo de caso como metodologia e tem como aporte 

teórico autores como Marchesi (2004), Góes (1999), Fernandes (1999), Botelho (2002), 

Vygotsky (1993), entre outros. Tal estudo reveste-se da abordagem sócio-histórico-

cultural, pois se acredita que para o sujeito significar o mundo deve fazer uso da 

linguagem como mecanismo de interação social nas relações pessoais. 

2. A linguagem: importância na construção humanA 

 

Atividade constitutiva do sujeito, a linguagem é importante para o 

desenvolvimento psicológico. Segundo Vygotsky (1993), é por meio da linguagem que 

o indivíduo ingressa em uma sociedade, internaliza conhecimento e modos de ação, 

organiza e estrutura seu pensamento.  

Por ter um caráter social, a linguagem se desenvolverá de diversas formas e em 

níveis diferentes, de acordo com o contexto e com os recursos disponíveis. Nesse 

contexto, entra a língua escrita, considerada instrumento de produção e transmissão de 

informações. A língua escrita passa por transformações, vinculadas aos níveis de 

desenvolvimento da linguagem. 

Atualmente, novas formas de comunicação estão surgindo, determinadas pelo 

avanço tecnológico. As linguagens imagéticas tornam-se cada vez mais importantes na 

representação da realidade, substituindo, muitas vezes, os registros escritos. Assim estes 

ganham novos formatos e significados. “Ler na tela torna-se uma prática social corrente, 

e os hipertextos são, agora, escritos sociais tão legítimos quanto os documentos 

impressos” (Perrenoud, 2000). A informática possibilita vincular as diversas partes de 

um texto; um texto a outro; e, através da conexão a uma rede, a documentos situados em 

qualquer lugar do planeta. Nesse sentido é importante lembrar que para servir-se de um 

software é preciso ler corretamente os manuais ou auxílios on-line.  

É importante trazer para o centro dessa discussão a criança surda, pois a forma 

como apreende a escrita constitui-se em foco nesse estudo. Vale informar que as 

mudanças no campo da escolarização não foram significativas para estas crianças, nesse 

novo contexto, como aponta Fernandes:  
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A despeito de toda a mudança nos meios de produção das 

informações, que em muito beneficiariam os surdos, dadas as 

tecnologias essencialmente visuais que os caracterizam, não 

houve avanço significativo em relação a sua média de 

escolarização e alfabetização, pois a escola segue utilizando a 

escrita mecânica, desprovida de sentido e que reproduz um tipo 

de falante ideal, inexistente (1999, p. 62), 

 

O sistema linguístico, essa capacidade eminentemente humana de comunicação 

por meio de símbolos, é também uma condição para o desenvolvimento cultural. E é 

importante lembrar que a nossa capacidade de utilizar e perceber um sistema simbólico 

não está limitado a um único sentido. De fato, a língua escrita é visual, como também o 

é a língua de sinais utilizada por surdos. 

2.1 Linguagem e surdez 

 

À pessoa surda devem ser ensinadas formas para que possa melhor desenvolver 

sua linguagem, principalmente a linguagem funcional, segundo Rinaldi, é toda 

linguagem usada no cotidiano, construída de perguntas e respostas, ordens e pedidos e 

expressões emotivas.” (1997, p. 75) entendida como dialógica ou de conversação. Por 

isso devem ser oferecidas condições estruturais para desenvolver atividades como 

expressão corporal, rítmicas, lúdicas, entre outras. E também contato com as mais 

variadas formas de linguagem – visual, corporal, afetiva, musical, tátil, etc. 

Os fatores que interferem no desenvolvimento lingüístico da criança surda são 

diversos, dependendo do grau de perda auditiva (leve, hipoacústica ou profunda), do 

fato dos pais serem surdos ou ouvintes, da idade do início da surdez, do ambiente 

educativo, entre outros.  

As dificuldades de comunicação da criança surda começam nos primeiros meses 

de vida. Embora as estruturas básicas de conhecimento da linguagem atuem nos surdos 

da mesma forma que nos ouvintes, as diferenças entre eles logo aparecem. Choros e 

balbucios são iguais em ambos, nos primeiros quatro meses. Daí em diante, por falta de 

retorno às suas próprias vocalizações, as expressões vocais diminuem na criança surda. 

Segundo Marchesi (2004, p. 178), 

 

As crianças surdas, especialmente quando a surdez é profunda, 

enfrentam um problema difícil e complicado, como o de ter 

acesso a uma língua que não podem ouvir. Portanto, sua 

aquisição não é um processo espontâneo e natural, vivido em 
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situações de comunicação e de intercâmbio de informações, mas 

sim uma aprendizagem difícil que deve ser planejada de forma 

sistemática pelos adultos. 

 

Embora Myklebust, citado por Marchesi (2004), acredite que o desenvolvimento 

da inteligência de surdos é diferente do desenvolvimento da inteligência de ouvintes, 

uma vez que a “ausência de som limita o acesso à linguagem, o que por sua vez influirá 

no desenvolvimento do pensamento abstrato e reflexivo”, Marchesi (2004), discorda, 

pois para ele “as pessoas surdas não são ‘privadas de linguagem’, [...] mas têm uma 

linguagem própria que se expressa na modalidade manual”. (MARCHESI 2004, p. 182).   

3. A CRIANÇA SURDA E O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LÍNGUA 

ESCRITA  

O processo de alfabetização, usado normalmente pela maioria das escolas, 

ensina a reconhecer primeiro as letras, juntá-las em sílabas, para mais tarde 

juntarmos as sílabas formando palavras. Só depois desse processo lento e 

cansativo, aprendemos a juntar as palavras para formar as idéias. Essa leitura 

silábica acarreta os seguintes problemas de leitura: lentidão, baixa compreensão e 

grandes oportunidades de desconcentração. “À perspectiva de construção do sentido 

do texto está associada à idéia do domínio de palavras. Os surdos se habituam a parar 

nas palavras desconhecidas, como se o sentido fosse lexicalizado”. (BOTELHO, 2002, 

p. 62). Claro está que isto se refletirá na produção textual. Melhores resultados seriam 

obtidos a partir da significação do escrito. Nos termos de Paulo Freire (apud RINALD, 

1997, p. 147) 

 

Nos termos de Paulo Freire, “a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra”. Nesse sentido, as palavras e as outras 

estruturas do Português só serão efetivamente apreendidas pelo 

surdo brasileiro se, anteriormente, sua linguagem permitir que 

ele estruture seu conhecimento e suas experiências. Como 

raramente o surdo pode fazer essa leitura do mundo através da 

fala do Português, é imprescindível que outra fala seja a 

intermediadora nesse processo: a língua brasileira de sinais – 

LIBRAS. 

 

São perceptíveis as significativas mudanças, no campo educacional, relativas à 

criança surda. Mas muito ainda precisa ser feito. Nesse processo, modelos foram 

propostos, a exemplo da Comunicação Total, abordagem comunicativa que pressupõe 

uma linguagem mesclada, isto é, que se utiliza tanto do ensino da fala como da língua 
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de sinais. E, nesta mesma linha, o ensino bimodal, utilizando oralidade e sinais, que 

segundo Botelho (2002, p. 122), “Além de dificultar a estruturação do pensamento, já 

que com a busca constante de ajuste entre fala e sinais perde-se o fio condutor do 

assunto, a simultaneidade [...] deforma a enunciação, que se torna uma montagem 

artificial, e sempre baseada na língua oral.” Enfim, sem priorizar o reconhecimento da 

diferença e suas implicações, toda proposta não passará de novas formas para superar a 

“anomalia” da surdez. 

 

3.1 Questões linguísticas: dificuldades que aparecem na relação da criança surda 

com a língua escrita 

A escrita da Língua Portuguesa por aprendizes com surdez é permeada por 

construções atípicas, tais construções desrespeitam a ordem convencional da língua 

portuguesa e também é composta, na maioria das vezes, com nomes que não trazem 

ligação sintática nem semântica.  Várias pesquisas feitas na área comprovam as 

inúmeras falhas nas produções textuais da criança surda. “Estudos sugerem que pessoas 

surdas, mesmo depois de terem passado por longo período de escolarização, apresentam 

dificuldades no uso da língua escrita.” (GÓES, 1999, p. 1). De acordo com estas 

pesquisas, o maior problema nas produções textuais de crianças surdas está nas 

dificuldades com o léxico. Segundo Fernandes (1999, p. 68), as experiências a que são 

submetidas às crianças surdas na escola, “que objetivam muito mais o treino 

fonoarticulatório e a leitura labial do que a interiorização do conhecimento são um fator 

determinante para sua limitação lexical”.  

 Viader e Pertusa, citados por (CASTILHA, DUHART E HOCEVAR, 1999), 

analisam investigações realizadas sobre a escrita de pessoas surdas e apontam para 

frases mais simples e mais breves, com maior número de palavras de conteúdos - nomes 

e verbos - e menor número de palavras funcionais - artigos e preposições e conjunções. 

Com respeito ao estilo se assinala que é mais rígido e estereotipado, com numerosos 

erros desde o ponto de vista das regras gramaticais. Alguns dos desvios das regras de 

construção do português notados foram:  

Uso inadequado ou omissão de preposições;  

Falhas de coordenação e subordinação; 

Terminação verbal não-correspondente à pessoa do verbo;  

Inconsistência de tempo e modo verbal;  

Flexão inadequada de gênero em adjetivos e artigos;  
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Uso incorreto do pronome pessoal do caso oblíquo; 

Inserção inadequada de advérbios; entre outros.  

 

Os “erros”, que a criança surda comete ao escrever em português, estão 

associados ao processo de aprendizagem de uma segunda língua, da interferência da 

primeira língua e sobreposição das regras. Mas é preciso reconhecer que as 

metodologias utilizadas para o ensino da Língua Portuguesa, negando à criança surda o 

acesso a práticas significativas que a fizesse perceber as razões para aprender uma 

segunda língua, contribuíram para os resultados negativos obtidos, ou seja, estratégias 

inadequadas justificam o fracasso, e não a “deficiência” da criança surda. 

Fernandes (1999), sugere aos professores que recebem crianças surdas em suas 

salas que: reconheçam que estas crianças são usuárias de uma língua diferente; que eles 

precisam conhecer essa língua como condição indispensável para estabelecer uma 

interação verbal significativa; e, finalmente, que concretizem, na prática, o diálogo com 

as diferenças. Nesse sentido, é preciso pensar em   

 

um projeto de educação, que considere em sua proposta 

curricular o legado histórico e cultural das comunidades surdas, 

novas tecnologias educacionais pautadas essencialmente em 

recursos visuais, formação de professores edificadas em 

concepções sócio-antropológicas, maior participação da 

comunidade surda na gestão dessa educação, entre outros 

aspectos. [...] [percebendo] o sujeito surdo em sua totalidade 

sócio-histórico-cultural. (P. 79) 

 

3.2 Importância da língua escrita para a criança surda 

Escrever é uma forma de expressar opiniões, desejos e posicionamentos. A 

língua escrita, portanto, amplia a capacidade de comunicação da criança surda e por isso 

é necessário considerar com bastante cuidado os processos que ajudem no seu 

aprendizado.  

Nessa perspectiva é importante considerar o letramento na perspectiva que 

Soares (apud BOTELHO, 2002, p. 63) apresenta, como um “estado daquele que não só 

sabe ler e escrever, mas que também faz uso competente e frequente da leitura e da 

escrita, e que, ao tornar-se letrado, muda seu lugar social, seu modo de viver na 

sociedade, sua inserção na cultura”, entendemos que a língua escrita, para a criança 

surda, será instrumento de interação social, bem como de desenvolvimento pessoal.  
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Crianças ouvintes chegam à escola, já com um extenso acervo de linguagem, 

com a possibilidade de pensar e falar acerca da linguagem, assim como também a 

possibilidade de usá-la como um sistema de representação para a leitura e escrita. Esse 

processo não ocorre com as crianças surdas, principalmente aquelas filhas de pais 

ouvintes, que em geral desconhecem a língua de sinais.  

A escrita é um meio importante do qual o surdo não pode prescindir, posto que 

sem ela tenha dificuldades na competição e na comunicação com o mundo ouvinte. 

Crianças surdas muitas vezes passam por situações adversas por conta de seu limitado 

conhecimento da língua escrita, perdendo com isso a oportunidade de exercer uma 

comunicação criativa, da qual surgem novas elaborações e significações. Numerosos 

estudos demonstram que a escrita é uma construção ativa, caracterizada por uma 

sequência evolutiva, a partir de conhecimentos prévios adquiridos na interação com os 

outros em diferentes contextos. 

 

4. OS SUJEITOS E OS RESULTADOS 

O presente estudo/trabalho foi realizado tendo como atores sociais os alunos 

surdos das salas inclusivas. Tivemos a colaboração de uma intérprete da língua de sinais 

que fez a mediação entre pesquisadora e pesquisados. Por uma questão ética foram 

preservados os nomes da escola e dos alunos e qualquer informação que possam 

identificá-los. 

Os educandos inseridos nesta instituição, que foram solicitados a responder ao 

questionário, são surdos com faixa etária que varia entre 10 a 12 anos, do 5º ano do 

Ensino Fundamental.  

O questionário (instrumento já mencionado, encontra-se em anexo) foi aplicado, 

com os sujeitos selecionados, no dia 14 de agosto de 2009, com a mediação de uma 

intérprete de LIBRAS. A escola disponibilizou uma sala para que o questionário fosse 

aplicado. No início, os alunos pareceram bastante ansiosos, mas a partir da mediação da 

intérprete que conversou com eles e explicou o porquê do trabalho, assim ficaram mais 

atentos mostrando-se mais animados em participar. Foram seis alunos que serão 

identificados pelas letras: A, B, C, D, E e F. Após aplicar o questionário, as respostas 

colocadas pelos alunos surdos foram analisadas. As análises dos dados refletem as 

indagações antes já colocadas neste estudo. As questões propostas, as respostas dos 

sujeitos pesquisados constituem as verificações a seguir. 
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Na primeira questão que consta do questionário procuramos saber dos alunos se 

eles conheciam a escrita em língua portuguesa.  

 Os alunos A, B, D, E e F. responderam: Sim conheço. 

 Enquanto que o aluno C. afirmou: Entendo pouco por que conhecer pouco. 

 Na segunda questão indagamos: Você já escreve em língua portuguesa? As 

respostas obtidas foram:  

Aluno A: Escrevo. Acho fácil. 

Alunos B, C, D, E e F: Não. Muito difícil, não conhecer palavras. 

Dando sequência interrogamos qual o significado para ele de escrever em 

português se considerava importante e por quê? Todos foram unânimes em ressaltar a 

importância da escrita. Vejamos: 

Aluno A: Sim é importante. Aprender assunto da prova e ensinar outros surdos. 

Alunos B, C, D, E, e F. - Sim é importante. Aprender assunto da prova. 

A próxima questão estava encaminhada no sentido de saber se os alunos 

gostavam de escrever. Todos disseram que sim enfatizando mais uma vez que a escrita é 

importante. 

Também foram interrogados se enfrentavam ou não dificuldades para escrever e 

que justificassem as suas respostas. Os alunos afirmaram: 

Aluno A: Achar fácil, eu escrevo. 

Alunos B, C, D, E e F. Difícil, copiar palavras, não conhecer português.  

Também perguntamos sobre o uso do dicionário, se os alunos recorriam a esse 

instrumento para obterem ajuda na escrita da língua portuguesa. Todos responderam que 

sim porque o dicionário ajuda a escrever as palavras. 

A relação com a escrita fora da escola também foi investigada. Perguntamos: 

Você costuma tentar escrever quando não está na escola? Para quê e para quem? 

Vejamos o que disseram os alunos: 

A. Sim gostar escrever para namorada e mãe. 

B, D, E e F. Às vezes, é difícil, precisa ajuda escrever amigo. 

C. Não. 

Uma questão direcionada à atividade em sala de aula foi colocada para os 

alunos. Assim perguntamos: Você gosta de fazer atividade de escrita na sala de aula? As 

respostas obtidas foram: 

A. Gosto. Escrever quadro e caderno. 

B, C, D, E e F. Sim, gostar. Bom é copiar não erra palavra. 
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Entendemos que seria importante saber se compreendiam bem as palavras 

escritas. Nessa direção indagamos se os alunos entendiam o que professor escrevia no 

quadro. Afirmaram: 

A. Sim. Pode perguntar não entender. 

B, C, D, E e F. Não entender é difícil. Gostar conversar e vê livro.  

Ao serem interrogados se conhecem a escrita em Língua Portuguesa a maioria 

dos alunos disse conhecer a língua portuguesa, o aluno “C” disse conhecer pouco, 

embora consiga entender. O aluno “A” disse que escreve em língua portuguesa e que 

acha fácil. Os demais acham difícil, pois não conhecem as palavras e apenas as copiam. 

Todos gostam de aprender Português para entender assuntos da prova e para ensinar 

outros surdos, e disseram que acham importante escrever em Português. Além disso, 

todos disseram gostar de fazer atividade de escrita na escola, mas preferem fazer cópia 

porque se sentem constrangidos por escreverem inadequadamente. Apenas o aluno “A” 

disse entender o que é escrito no quadro pela professora os demais não entendem e 

ficam dispersos. 

Pude observar, de acordo às respostas dadas, que a relação dos surdos mantida 

com a Língua Portuguesa ainda é muito distante, na sua maioria não estão alfabetizados 

nesta língua, não dominam sua leitura e principalmente sua escrita, embora a 

considerem de grande relevância. Reconhecem que poderiam usá-la para poder se 

comunicar com os ouvintes no seu dia-a-dia.  

Também é notório que gostam de escrever, fazer atividade de escrita, no entanto, 

devido a não utilização e falta de autonomia da escrita eles se limitam ao uso apenas da 

cópia, muitas vezes sem propósito nenhum de aprendizagem, apenas à atividade de 

reprodução. Além disso, percebo que houve muitas respostas repetidas pelos alunos. 

Observei que um liderava nas respostas e outros a copiavam demonstrando assim a falta 

de vocabulário, comunicação criativa, sem elaborações e significações. Percebi que com 

a fala limitada eles não expressaram opiniões e posicionamentos. Isto que observo está 

de acordo com Sánchez (2004, p. 90), quando afirma ser necessário um domínio da 

língua escrita para que haja uma comunicação eficiente com o outro, o ouvinte. 

No cotidiano escolar não alcançam resultados satisfatórios com questões e 

atividades em sala de aula, necessitam da sinalização pelo intérprete e nas avaliações, 

principalmente com questões abertas eles não conseguem escrever. 

Constato assim, através das observações, que a escola de fato não está exercendo 

seu papel e não está atendendo de modo competente aos surdos. É na escola que a 
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criança surda precisa encontrar mecanismos que possibilitem a construção de sua 

identidade, com dignidade e autonomia. 

Também, alunos surdos, ainda apresentam dificuldades com o léxico como 

aponta Castilha, Duhart e Hocevar (1999), que deixam evidente alguns desvios das 

regras de construção das falas como: terminação verbal não-correspondente à pessoa do 

verbo. De acordo estes autores as metodologias utilizadas para o ensino da Língua 

Portuguesa, contribuíram para os resultados negativos obtidos, ou seja, estratégias 

inadequadas justificam o fracasso, e não a “deficiência” da criança surda. Tais 

metodologias ainda negam aos surdos o acesso a práticas significativas na 

aprendizagem de uma segunda língua. 

Depois de aplicado o questionário houve uma conversa com os alunos 

mostrando a importância de participarem desse tipo de pesquisa para que o ouvinte 

possa conhecê-los melhor. Com muita cordialidade, ficou aberto um espaço para no 

futuro, se necessário for, realizar novas pesquisas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo que foi apresentado e discutido por meio deste trabalho que tem 

como foco principal saber se a criança surda estabelece relações com a língua escrita, é 

possível responder conscientemente às perguntas que aparecem no conteúdo do 

problema: Qual a importância dada à língua escrita pela criança surda? O que a escrita 

representa para a criança surda? A escola está atenta à especificidade da criança com 

surdez no que se refere ao processo da escrita? 

As reflexões teóricas apresentadas nos capítulos serviram como elementos e 

ferramentas potenciais para a compreensão da postura do surdo frente à aprendizagem 

de uma língua estrangeira, da percepção da língua escrita que ele tem e do 

posicionamento da escola frente à dificuldade que o aluno com surdez apresenta no 

processo da escrita.  

A partir deste trabalho algumas conclusões foram surgindo, mas vale ressaltar 

que não são inacabadas é uma interpretação subjetiva, pois é um olhar a partir da análise 

pessoal, concepções, experiência e observações da realidade. Sendo assim, posso 

afirmar que os alunos surdos dão importância a Língua Portuguesa mesmo não 

conseguindo explicar seu real significado, mas esperam a partir dela estarem fazendo 

parte da sociedade, está participando com os ouvintes e sendo aceitos. Isto também 

mostra o que a escrita representa para eles que é a aceitação e possibilidades de 

comunicação e interação com o outro diferente dele. 
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No entanto o que falta para isso se tornar possível é a escola assumir seu papel 

que ainda está aquém das necessidades dos surdos. Não se utiliza dos recursos 

necessários com eficiência para que a pessoa surda adquira com competência uma 

língua estrangeira, como a Língua Portuguesa e infelizmente professores mal 

preparados vêm acentuar esta condição.   

Além disso, duas conclusões foram possíveis a partir desta investigação: 

primeira, a língua de sinais é naturalmente o primeiro instrumento de comunicação que 

a criança surda desenvolve, portanto, deve ser a mediadora no processo de 

aprendizagem da Língua Portuguesa escrita; segunda, a criança surda tem plenas 

condições de se apropriar da língua escrita, e isto irá contribuir para a sua interação 

sociocultural. 

Reconhecendo que a Língua Portuguesa é para a criança surda uma língua 

estrangeira, inferimos ser fundamental a mediação da língua de sinais no processo de 

aquisição da língua escrita em português. Afinal, como é possível aprender uma língua 

estrangeira sendo esta ensinada por meio dela própria, ou seja, uma língua 

desconhecida?  

Não esquecendo que escrever bem depende da bagagem de informações e 

conhecimento das regras gramaticais, é preciso criar condições para que a criança surda 

tenha acesso a isso, sem descolar o ensino da experiência vivida, respeitando as suas 

características próprias, suas possibilidades e limitações, ajudando-a a perceber na 

prática da escrita mais um instrumento a ser utilizado na construção de sua identidade. 

Diante das evidências pode-se afirmar que a pessoa com surdez tem condições 

de estabelecer e estabelece uma relação com a Língua Portuguesa, desde que seja 

direcionada para isto, que se invistam melhor nos saberes dentro da sala de aula, como 

também fora desta para que tenha condições de construir sua própria história.  

Espera-se que, com este trabalho criem-se possibilidades para as transformações 

necessárias, no sentido de oferecer expedientes a educadores e gestores educacionais 

para que possam facilitar a aproximação da criança surda com a língua escrita, visando 

à apropriação por parte destas, para que a utilizem não apenas como elemento de 

comunicação, mas, principalmente, para sua integração social e conquista de sua 

cidadania, construindo de maneira autônoma sua identidade pessoal. 
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ANEXO 

 
QUESTIONÁRIO 

 

1- Você conhece a escrita em língua portuguesa? 

2- Você já escreve em língua portuguesa? 

3- Para você escrever em português é importante? Porque? 

4- Você gosta de escrever? Por quê? 

5- Você acha fácil ou difícil escrever em português? Por quê? 

6- Você utiliza o dicionário para ajudar na escrita da língua portuguesa? 

7- Você costuma tentar escrever quando não está na escola? Para quê e para quem? 

8- Gosta de fazer atividade de escrita na sala de aula? 

9- Você entende o que é escrito no quadro pelo professor? 
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RESUMO: Teorizando a respeito da composição de um texto, Jean-Michel Adam 

(2011) apresenta uma proposta de análise textual em que busca articular texto e 

discurso. Em uma abordagem textual-discursiva, a microunidade de análise deve ter um 

caráter textual e enunciativo, uma vez que segundo o teórico uma “proposição-

enunciado é o produto de um ato de enunciação” (ADAM, 2011, p. 108). Nesse ponto 

de vista, Adam (2011) define sequência como uma estrutura, cujas partes estão ligadas 

entre si e ligadas ao todo que elas constituem formando, assim, uma rede relacional 

hierárquica. Ademais, a organização interna da sequência lhe confere uma relação de 

dependência-independência com o texto, conjunto mais amplo do qual faz parte. 

Segundo o linguista, é possível definir apenas cinco sequências prototípicas, a saber: 

narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal-conversacional. Nesse 

contexto, o presente artigo tem por escopo analisar textos de opinião de estudantes 

recém-ingressos no ensino superior, a fim de reconhecer a sequência argumentativa e a 

teoria proposta por Adam (2011) para uma análise textual dos discursos. Este estudo 

caracteriza-se como uma pesquisa do tipo explicativa, de base interpretativa e de caráter 

descritivo. Os dados foram coletados no final do semestre de 2012.1 num contexto de 

estudo sobre produção textual e contou com a participação de 22 alunos do 1º semestre 

do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Após a exibição do 

vídeo “Vida Maria” e debate sobre questões levantadas a partir da percepção dos alunos, 

estes produziram um texto de opinião sobre as oportunidades educacionais no Brasil. 

Salientamos a relevância das contribuições dos estudos de Adam (1992, 2011) para a 

discussão acerca dos gêneros textuais. Todavia, acreditamos haver a necessidade de 

adaptação da noção de sequência argumentativa ao texto de opinião.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Texto. Sequência Argumentativa. Texto de opinião. 

1. Introdução 

 

Em nossas atividades comunicativas lemos e produzimos diversos tipos de 

textos, assim como ouvimos ou produzimos enunciados como: Escrevi uma carta para 

minha avó; Tenho que fazer um resumo; Achei o anúncio interessante; O artigo 

apresenta argumentos convincentes; etc. Os textos são produtos da atividade de 

linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais. 
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Teorizando a respeito da composição de um texto, Jean-Michel Adam (2011) 

apresenta uma proposta de análise textual em que busca articular texto e discurso. Em 

uma abordagem textual-discursiva, a microunidade de análise deve ter um caráter 

textual e enunciativo, uma vez que segundo o teórico uma “proposição-enunciado é o 

produto de um ato de enunciação” (ADAM, 2011, p. 108). Destarte, a análise textual 

recai sobre o produto de uma enunciação composta por uma microunidade ao mesmo 

tempo sintática e de sentido. 

Segundo Adam (2011) não existe enunciado isolado, toda proposição-

enunciado compreende três dimensões complementares – enunciativa, referencial e 

argumentativa – que se encontram articuladas entre si. 

 

[...] uma dimensão enunciativa [B] que se encarrega da 

representação construída verbalmente de um conteúdo 

referencial [A] e dá-lhe uma certa potencialidade 

argumentativa [ORarg] que lhe confere uma força ou valor 

ilocucionário [F] mais ou menos identificável.  (ADAM, 2011, 

p. 109).  

 

A dimensão enunciativa refere-se ao(s) ponto(s) de vista(s) presente(s) no texto 

e a possível identificação do locutor com um ou outro ponto de vista. A dimensão 

referencial. Entende-se por dimensão referencial, a representação enunciativa construída 

por meio de um conteúdo proposicional. Já a dimensão argumentativa confere uma 

força argumentativa ao enunciado, que busca afetar o interlocutor de algum modo. 

Adam (2011) ratifica ainda que as proposições-enunciado se relacionam a 

partir de operações que lhes permitem um agrupamento coeso, podendo ser de dois 

tipos: o período e a sequência.  

Segundo Adam (2011), períodos são unidades que entram diretamente na 

composição de partes de um plano de texto, ao passo que as sequências são unidades 

textuais complexas, compostas por conjuntos de proposições-enunciado, denominados 

de macroproposições. Como cita o autor “distinguimos ente unidades textuais 

frouxamente tipificadas, os períodos, e unidades mais complexas, tipificadas, as 

sequências.” (p. 204). 

Nesse ponto de vista, Adam (2011) define sequência como uma estrutura, cujas 

partes estão ligadas entre si e ligadas ao todo que elas constituem formando, assim, uma 

rede relacional hierárquica. Ademais, a organização interna da sequência lhe confere 

uma relação de dependência-independência com o texto, conjunto mais amplo do qual 

faz parte.  

Destarte, o autor reforça, ainda, que um texto pode ser constituído por mais de 

uma sequência, uma vez que as sequências compõem-se por macroproposições, que por 

sua vez, constituem-se de proposições-enunciado. 

Segundo o linguista, em seu estado atual de reflexão, é possível definir apenas 

cinco sequências prototípicas, a saber: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e 

dialogal-conversacional. 
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Todavia, para os propósitos desse estudo, nos deteremos na exploração da 

sequência argumentativa, apontando suas características e estrutura. 

Nesse contexto, o presente artigo tem por escopo analisar textos de opinião de 

estudantes recém-ingressos no ensino superior, a fim de reconhecer a sequência 

argumentativa sob a luz da teoria de Adam (2011) para uma análise textual dos 

discursos. 

Segundo a tipologia científica, que classifica os diversos tipos de pesquisas, 

este estudo caracteriza-se como uma pesquisa do tipo explicativa, uma vez que visou 

aprofundar o conhecimento de uma realidade (GIL, 2007), bem como de base 

interpretativa e de caráter descritivo.  

Os dados foram coletados no final do semestre de 2012.1 num contexto de 

estudo sobre produção textual, e contou com a participação de 22 alunos do 1º semestre 

do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Após a exibição do 

vídeo “Vida Maria” e debate sobre questões levantadas a partir da percepção dos alunos, 

estes produziram um texto de opinião sobre as oportunidades educacionais no Brasil.  

O presente artigo está divido em três partes. Na primeira resenhamos o estado 

da arte acerca da noção de sequência textual, abordando especificamente as 

características da sequência foco deste trabalho – sequência argumentativa. Nesta 

primeira parte, apresentamos os principais conceitos para a compreensão da análise dos 

dados da pesquisa. Na segunda parte, temos uma seção propriamente analítica, em que 

apresentamos a análise da sequência foco do trabalho, em textos de opinião de alunos 

recém-ingressos no ensino superior. E, por fim, na última parte, temos as considerações 

finais a respeito da teoria de base e da nossa análise textual. 

 

2. Sequências textuais segundo Jean-Michel Adam 

 

Inspirado nos pressupostos bakhtinianos, as tipologias textuais de Adam (2011) 

situam-se na proposta de que os enunciados são relativamente estáveis. Utilizando a 

ideia de estabilidade de Bakhtin, Adam (2011) propõe que os gêneros primários sejam 

vistos como tipos nucleares, menos heterogêneos e responsáveis pela estruturação dos 

gêneros secundários. Os gêneros primários são concebidos, então, como sequências 

textuais, ou seja, como componentes textuais (compostos por proposições relativamente 

estáveis e maleáveis), que atravessam os gêneros secundários. 

Todavia, enquanto os gêneros marcam situações sociais específicas e 

são  essencialmente heterogêneos, as sequências são componentes que atravessam todos 

os gêneros, relativamente estáveis e facilmente delimitáveis em um pequeno conjunto 

de tipos (tipologia). 

Segundo Adam (2011), a sequência é uma estrutura, uma rede relacional 

hierárquica, cujas partes estão ligadas entre si e ligadas ao todo que elas constituem, 

bem como uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização interna 

que lhe confere uma relação de dependência-independência com o texto, conjunto mais 

amplo do qual faz parte.  
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TEXTO 

Pragmaticamente 
organizado 

Enunciativa 
Semântico-
referencial 

Sequências de 
proposições 

Organização para a 
gramática 

Argumentativa Organização para a 
sequencialidade 

O linguista reforça que cada texto é uma realidade por demais heterogênea e 

que, por isso, é difícil circunscrevê-la aos limites de uma definição estrita. Assim, em 

sua obra Élements de linguistique textualle (1990), Adam fala de diferentes planos de 

organização textual e define o texto como uma estrutura sequencial heterogênea. Desse 

modo, redefine a noção de texto e situa a tipologia das sequências em um conjunto mais 

amplo do plano de organização da textualidade. 

O esquema a seguir sintetiza essa nova noção de texto postulado por Adam 

(2009): 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o teórico, o texto é, por um lado, pragmaticamente organizado e por 

outro é uma sequência de proposições. A organização pragmática comporta três 

dimensões: argumentativa, enunciativa e semântico-referencial; em que a primeira 

dimensão compreende-se como o agir sobre as representações e crenças do interlocutor, 

permite definir todo texto como visando um objetivo. A segunda confere ao texto uma 

tonalidade enunciativa de discurso oral, escrito, não-real, científico, poético. E a 

terceira, a semântica, é o tema global ou tópico do discurso, é representada pelo que 

chamamos de macroestrutura semântica. 

Por outro lado, o texto como uma sequência de proposições é composto por 

duas dimensões: a conectividade e a sequencialidade. A conectividade diz respeito ao 

nível mais local, em que cada proposição é morfologicamente organizada. Assim os 

fenômenos de ligação entre proposições asseguram a continuidade e progressão textual. 

A sequencialidade, por sua vez, diz respeito à organização sequencial da textualidade. 

Segundo Adam (2009a), a sequencialidade é o único plano de organização considerado 

como uma base de tipologia.  

Em cosonância com a ideia bakhtiniana de heterogeneidade composicional dos 

enunciados, Adam (2009a) busca uma abordagem unificada da estrutura sequencial dos 

textos. Dessa forma, “definir o texto como uma estrutura sequencial permite abordar a 

heterogeneidade composicional em termos hierárquicos muito gerais” (ADAM, 2009a, 

p. 122). A sequência como unidade constituinte do texto é composta por blocos de 

proposições, denominadas de macroproposições, e estas por sua vez, são formadas por 

“n” microproposições. Abaixo expomos o esquema proposto, dada a importância dessa 

configuração: 
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[#T# [sequência(s) [macroproposição (ões) [proposição (ões)]]]] 

                                                         

(ADAM, 2009a, p. 123) 

 

Adam (2011) reconhece cinco tipos de sequências textuais: narrativa, 

descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal-conversacional. Cada uma das 

sequências partilha ente elas certo número de características que leva o leitor reconhecê-

las como sequências, seja narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa ou dialogal-

conversacional. 

Para os propósitos do nosso estudo abordaremos apenas a sequência 

argumentativa, uma vez que acreditamos que esta é mais prototópica do gênero 

produzido pelos participantes da pesquisa: texto de opinião. 

A concepção de sequência e sua relação com a sequencia argumentativa será o 

objeto da análise.  A seguir apresentamos algumas considerações a respeito da 

sequência argumentativa.   

 

2.1 Sequência argumentativa 

Argumentar, de um modo geral, consiste em utilizar-se de recursos linguísticos 

para convencer o interlocutor de uma determinada asserção. Objetivando demonstrar ou 

refutar uma tese, o locutor parte de premissas, nem sempre explícitas, e tenta mostrar 

que não se pode admitir tais premissas (DUCROT, 1980). 

No entanto, Adam (1992) ressalta a expressa diferença entre argumentação e a 

unidade composicional denominada sequência argumentativa. Segundo o teórico, a 

argumentação pode ser concebida no nível do discurso e da interação social, podendo 

ainda ser concebida como mais uma função da linguagem. Já a sequência argumentativa 

está no nível da organização pragmática da textualidade. 

Ao postular a argumentação como uma forma de composição elementar, fica 

entendido que certas sucessões de proposições podem ser marcadas pela relação “dado-

conclusão”. (Adam, 1992), visto que um argumento-dado visa ancorar ou refutar uma 

determinada proposição (conclusão).  

Para explicar essa relação ”dado-conclusão”, Adam (1992) retorna ao esquema 

argumentativo de S. E. Toulmin. Vejamos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dad

o 

Assim, Conclusão 

Já que 

Garantia 

Indicador de força 

Qualidade 

A menos que 

Restrição 
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(Esquema adaptado de PLANTIN, 2008) 

 

Para Toulmin, o discurso argumentativo é composto por seis elementos: 

 Um DADO (D), um argumento; 

 Uma GARANTIA (G), uma licença para inferir; 

 Um FUNDAMENTO (F), fundamento ou suporte da garantia; 

 Um QUALIFICADOR (Q), qualificador ou indicador modal de 

força, uma força de convicção ou persuasão; 

 Uma CONCLUSÃO (C). 

 Uma RESTRIÇÃO (R), condições de refutação; 

 

Uma conclusão (C) é afirmada com base em um dado (D). Todavia, (C) é 

autorizada a partir de leis de passagem (G), ou seja, uma licença para inferir, um 

fundamento (F). Contudo, o argumento (D) é modalizado (Q), ou seja, atenuado. O 

modal (Q), em geral, que afeta a lei de passagem (G), anuncia aquela que se encontra na 

conclusão (C), e (C) pode ser restringido (R), refutado. 

Observemos o exemplo a seguir: 

 

(1) Harry nasceu nas Bermudas. Presumivelmente, Harry é um súdito 

britânico”.
41

 

 

Temos, Harry nasceu nas Bermudas (D). Assim, Presumivelmente (Q), Harry 

é um súdito britânico (C). (Já que as pessoas nascidas em Bermudas são súditas 

britânicas (G), por conta de os estatutos legais garantirem tal direito (F), a menos que 

seus pais sejam estrangeiros e ele tenha se tornado americano naturalizado (R)). 

O modelo de Toulmin é um verdadeiro esquema do processo de 

ancoragem/refutação dos enunciados prototípicos da sequência argumentativa. É a partir 

desse modelo que Adam (1992) propõe o seguinte esquema para explicitar a estrutura 

de uma sequência argumentativa: 

 

A Sequência argumentativa (ADAM, 2009b, p.149) 
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 Plantin (2008, p.26) 

Por conta de 

Fundamento 

 

Dado 

Fatos (F) 

P.arg.1 

Conclusão (C) 

Nova tese 

P.arg.3 

 

Sustentação 

P.arg.2 

(Princípios 

Base) 

Portanto, provavelmente 

A menos que 

Restrição (R) 

P.arg.4 

Tese 

Anterior 

P.arg. 0 

 

+ 
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As macroproposições da sequência argumentativa são explicitadas: 

 

 Tese anterior (P.arg.0): é uma conclusão inicial concebida a partir das 

informações dadas pelo texto; 

 Dados (P.arg.1): correspondem aos argumentos que ancoram a 

conclusão (P.arg.3); 

 Sustentação (P.arg.2): diz respeito aos princípios de base que dão 

sustentação aos dados; 

 Conclusão (P.arg.3): é a conclusão ou a tese defendida; 

 Restrição (P.arg.4): correspondem aos argumentos opostos que levam a 

uma conclusão não-C. 

 

Adam (1992) ressalta, contudo, que esse esquema não é linear. A nova tese 

(P.arg3) pode ser reformulada logo na entrada e retomada ou não após a conclusão, ou 

ainda a tese anterior pode ser subentendida. 

O teórico destaca ainda, que este esquema comporta dois níveis 

argumentativos: o justificativo, em que o argumento do locutor é infalível e as 

estratégias argumentativas são dominadas pelos conhecimentos trazidos e o dialógico 

ou contra-argumentativo, em que a argumentação é negociada com um contra-

argumento e a estratégia argumentativa visa uma transformação dos conhecimentos. 

O nível justificativo pode ser representando pelo esquema seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao passo que o nível dialógico ou contra-argumento acrescenta-se (P.arg.0) e 

(P.arg. 4). 

Pode-se dizer, então, que a argumentação estrutura-se em dois aspectos: 

demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese ou argumento de uma ideia adversa. E 

adotando essa concepção podemos dizer que um discurso argumentativo se estabelece 

na relação com um contra-discurso, seja efetivo ou virtual. E ao argumentar, o locutor 

 

Dado 

Fatos 

(F) 

P.arg.1 

Conclusão (C) 

Nova tese 

P.arg.3 

 
Sustentação 

P.arg.2 

(Princípios 

Base) 
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procura subsídios na língua para convencer o seu interlocutor a aceitar a sua tese e 

desconsiderar a tese que se opõe a sua.  

Na próxima seção, apresentamos uma análise das sequências argumentativas 

em textos de opinião produzidos por alunos recém-ingressos no ensino superior. 

 

3. Analise da sequência argumentativa em textos de artigo de opinião 

 

Este artigo se propõe analisar textos de opinião de estudantes recém-ingressos 

no ensino superior, a fim de reconhecer a sequência argumentativa em tais textos, assim 

como ratificar a teoria proposta por Adam (2011) para uma análise textual dos 

discursos. Para tanto, nosso corpus foi composto por 22 textos de artigo  de opinião, 

escritos por alunos do 1º semestre do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal 

do Ceará. Contudo, para os limites deste artigo apresentamos apenas 2 textos, para 

demonstrar a atualização da sequência argumentativa nesse gênero textual. Vejamos o 

texto abaixo: 

Texto A1
42

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura argumentativa do texto A1 está representada no quadro a seguir 
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 Texto de opinião produzido por aluno recém-ingresso no ensino superior. 

 

CONCLUSÃO (NOVA 

TESE) 

(proposição 9) 

 

SUSTENTAÇÃO 

(proposição 2) 

 

RESTRIÇÃO 

(proposição 3) 

TESE 

ANTERIOR 

(proposição 1) 

 

+ 
RETOMADA DA 

TESE ANTERIOR 

(proposição 8) 

+ 

SUSTENTAÇÃO 

(proposição 7) 

+ 

 

(1) A educação tem capital importância na vida das pessoas, (2) visto que desempenha 

um papel essencial na interação social de qualquer cidadão. (3) Porém, sua aplicação e 

desenvolvimento esbarram em problemas e a falta de investimentos. 

(4) As oportunidades à uma educação de qualidade se limitam, cada vez mais, à uma 

pequena parcela da população. (5) Logo, as condições sociais exercem uma grande influência sobre 

um direito fundamental de cada cidadão. 

(6) A falta de investimentos no setor educacional está evidente, desqualificado, assim, 

algo que deveria ser prioritário. (7) Visto que, seu aprimoramento (das técnicas de ensino, da 

qualidade dos professores e da própria infraestrutura) facilitaria a inclusão social de um cidadão. 

(8) Portanto, a educação tem um papel bastante importante no desenvolvimento social, 

cultural e intelectual de uma população. (9) Dessa forma, investimentos nessa área são 

fundamentais para uma melhora na qualidade de vida de todos os envolvidos, direta ou 

indiretamente. 

 

 

DADO 

(proposições 4, 5 e 6) 
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A1 defende a tese de que a educação tem importância na vida das pessoas e 

que por isso é necessário investimentos para melhorar a qualidade de vida de todos. Tal 

conclusão é ancorada através de uma sustentação explícita de que a educação 

desempenha papel essencial na interação social do cidadão, no entanto, a proposição 3 

apresenta ao leitor uma restrição que orientará o discurso argumentativo do redator. 

Ademais, a partir da restrição, o movimento argumentativo conduzirá a uma conclusão 

ancorada por argumentos expressos nas proposições (4), (5) e (6) e na retomada da tese 

anterior, fato que levará o interlocutor a nova tese (conclusão) transcrita na proposição 

(9). 

O movimento argumentativo do texto A2 perpassa por todas as 

macroproposições propostas por Adam (2011), ratificando, no entanto, a não linearidade 

do esquema da sequência argumentativa. 

Vejamos como se configura o movimento argumentativo do texto A2: 

 

Texto A2
43

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O movimento argumentativo do texto A2 pode ser representado pela seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Texto de opinião produzido por aluno recém-ingresso no ensino superior. 

 

DADO 

(proposições 2 e 3) 

CONCLUSÃO  

 (NOVA TESE) 

(proposição 9) 

 

 

(1) A educação é um fator primordial na vida de uma pessoa, (2) ela é capaz de 

mudar os rumos da vida de alguém. (3) Quem possui acesso à educação tem maiores chances e 

oportunidades de crescer tanto profissionalmente, quanto pessoalmente e ter uma vida 

totalmente diferente de quem não a possui. 

(4) A ausência de educação traz, consequentemente, falta de informação e 

conhecimento dos fatores que podem mudar sua vida por completo. (5) E a base para que isso 

tudo não ocorra é a pessoa ter acesso à educação. (6) Infelizmente essa é uma realidade ainda 

existente nos dias de hoje, onde as pessoas julgam o mundo tão moderno e avançado e não 

oferece oportunidades suficientes a todas as pessoas para ter acesso à ela. (7) O que causa, por 

consequência, o aumento da violência, dos mendigos, dos desempregados, dos adolescentes 

que são pais precocemente, do grande número de pessoas viciadas em drogas ou álcool, entre 

outros. 

(8) Para esse quadro mudar muita coisa tem que ser feita ainda, tanto tem que ter 

iniciativa os governantes quanto cada cidadão. (9) Se queremos viver num mundo melhor, 

basta darmos prioridade a um fator, talvez o único capaz de mudar isso tudo: a educação. 

TESE 

ANTERIOR 

(proposição 1) 

 

+ 

TESE 

ANTERIOR 

(proposição 4) 

 

+ DADO 

(proposições 6 e 7) 

CONCLUSÃO  

(NOVA TESE) 

(proposição 8) 

 

SUSTENTAÇÃO 

(proposição 5) 
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O texto A2 apresenta um movimento argumentativo interessante se comparado 

ao texto A1. Em um mesmo texto, o redator apresenta dois argumentos 0 (tese anterior) 

e consequentemente duas conclusões.   

Inicialmente A2 defende a tese de que a educação é um fator primordial na 

vida de uma pessoa e, por isso, precisamos priorizá-la (proposição 9). Tal conclusão é 

ancorada nos argumentos expressos nas proposições (2) e (3).  

Porém, o redator apresenta também uma segunda tese anterior (proposição 4), a 

qual será sustentada pela proposição (5) e progressivamente construída até se chegar a 

nova tese (proposição 8). 

Em A2, percebemos dois movimentos argumentativos paralelos, embora 

complementares. O efeito de sentido causado por esse paralelismo aumenta o valor 

persuasivo da argumentação, na medida em que o argumentador faz esse movimento: 

tese anterior – dado - tese anterior – dado - conclusão 1- conclusão 2.  

Em suma, o texto A2 apresenta uma estrutura bem peculiar, compreendendo 

quase todas as macroposições propostas por Adam (2011), embora inclua o caráter 

imprevisível dos textos reais, o que, por si, demonstra a não-aplicabilidade do modelo 

teórico-metodológico lógico proposto.  

 

4. Considerações finais 

 

Neste artigo, analisamos a sequência argumentativa postulada por Adam 

(1992) em textos de opinião produzidos por alunos do 1º semestre do ensino superior. 

Após a análise de dois textos exemplares (textos A1 e A2), percebemos que a 

unidade composicional dos textos analisados está marcada pela relação “dado-

conclusão”, elementos designados por Adam (2011) como indispensáveis na 

constituição de uma sequência argumentativa.  

Sabemos, contudo, que o texto de opinião é um gênero essencialmente 

argumentativo, um gênero que se organiza seguindo uma linha argumentativa que inicia 

com a identificação do tema e segue apresentando diferentes argumentos, que nem 

sempre é elucidado nos textos, de forma a justificar ou refutar uma tese, até se chegar à 

formulação de uma tese final. 

No entanto, destacamos a advertência feita por Adam (1992), que não podemos 

confundir argumentação geral com sequência argumentativa. Destarte, constatamos, em 

nossa análise, que, embora o discurso dos redatores seja essencialmente argumentativo, 

os textos apresentam uma estrutura composicional com as características prototípicas da 

sequência argumentativa, uma vez que se utilizam de macroproposições organizadas de 

forma a persuadir o leitor acerca de uma determinada posição. 

No que diz respeito à estrutura da sequência argumentativa, destacamos, ainda, 

que a ancoragem das macroproposições não está, direta ou necessariamente, ligada à 

conclusão, todavia, estas podem estar ancoradas à tese anterior, conforme foi analisado 

nos exemplo A1 e A2. Salientamos também, que embora a tese anterior estivesse 
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explicitada nos textos aqui analisados, esta pode apresentar-se de forma implícita, 

todavia, sua identificação se daria por inferência. 

Por fim, destacamos que a estrutura da sequência argumentativa não está presa 

a uma linearidade, contudo, as macroproposições de dado e conclusão são elementos 

fundamentais à sua constituição, embora nem sempre sejam explicitadas nos textos.  

Salientamos, portanto, a relevância das contribuições dos estudos de Adam 

(1992, 2011) para a discussão acerca dos gêneros textuais. Todavia, acreditamos haver a 

necessidade de adaptação da noção de sequência argumentativa ao texto de opinião.  
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UM ESTUDO PRELIMINAR DO PERFIL DOS INSTAGRAMERS - USUÁRIOS 

DO INSTAGRAM 

Andréa Francisca da Luz 
44

 

Roberta Varginha Ramos Caiado
45

  

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar o perfil dos usuários do Instagram, rede 

social de compartilhamento de fotos e vídeos, e observar como se realiza a construção 

verbo-visual dos enunciados postados pelos Instagramers, à luz da análise dialógica do 

discurso bakhtiniana, da concepção semiótica da imagem (SANTAELLA, 2012, 2011, 

2008) e dos multiletramentos (GNL, 2006[1996]). Estamos em plena Era da Imagem e 

da Tecnologia Digital, momento histórico em que são desencadeadas relações cada vez 

mais dinâmicas, rítmicas e interativas proporcionadas por dispositivos inovadores e 

atualizados. É por meio da linguagem e de suas diversas formas de interação que os 

sujeitos são constituídos, pois é imanente no uso da língua a presença de aspectos 

culturais, sociais, históricos e discursivos. O uso dinâmico da língua imbrica diálogo, 

responsividade, negociação, aspectos imprescindíveis na atuação do usuário na esfera 

comunicativa digital. É a Era digital. Momento no qual linguagem e tecnologia se aliam 

para a construção de sentidos e significados. Na Era digital, a relação verbo-visual entra 

em cena para servir de link num processo colaborativo e solidário de leitura e escrita, 

onde não cabe a presença individual do leitor e do autor, mas de lautores digitais 

(ROJO, 2013) que imprimem suas marcas enunciativas dentro de uma construção 

coletiva, interativa e intersubjetiva promovida pela linguagem. Como proposta 

preliminar de estudo, aplicamos um questionário, em formulário digital, divulgado por 

e-mail e via Facebook, no qual foi avaliado o perfil dos usuários do Instagram. 

Buscamos observar qual a intencionalidade dos Instagramers ao compartilhar suas 

imagens e como se dá a relação verbo-visual dentro dessa esfera enunciativa digital. Os 

resultados apontam para o uso do Instagram como rede social dialógica que, além de 

servir de aplicativo para compartilhamento de fotos e vídeos, possibilita a construção 

linguístico-discursiva entre seus usuários por meio de relações enunciativas verbo-

visuais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Multiletramentos. Enunciação verbo-visual. Rede Social. 

Instagramers. Lautores. 

 

INTRODUÇÃO 

Somos imagéticos por natureza. Percebemos o mundo por meio de suas 

diversas formas, tamanhos, cores, texturas, composições. A imagem impressiona todos 
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os nossos sentidos porque não é apenas signo ideológico, mas também, um signo 

linguístico prenhe de significados.  

Além disso, “hoje em dia a informação, em qualquer uma de suas formas, 

raramente é transmitida sem imagens” (HACKING, 2012, p. 15), sejam essas imagens 

em sua modalidade fixa ou em movimento. Isto porque a imagem e, especificamente a 

fotografia digital, “desempenha um papel fundamental na comunicação global” (id., p. 

08). 

Compor uma boa imagem não é tarefa fácil, ela requer prática, treino e um 

olhar acurado, assim como o domínio de uso da língua. Os bons escritores, assim como 

os bons fotógrafos, não são aqueles que usam todas as regras para deixar sua obra 

esteticamente perfeita, mas são aqueles que conhecendo todas as normas as subvertem 

para seu uso, para imprimir seu estilo e deixar sua marca. Isso porque “a fotografia 

pertence tanto à esfera da realidade quanto à da imaginação” (id., p. 08), e é exatamente 

isto que a torna singular. 

Abrir os olhos para esse mundo semioticizado é traçar relações dialógicas 

entre diversas linguagens, num processo de simbiose entre o verbo e o visual, pois 

ambos se complementam na produção de sentidos e da heterogeneidade de vozes que 

ecoam em suas representações. A exemplo disso, podemos observar que quando 

dialogamos com uma imagem na esfera digital, nós o fazemos por meio de outras 

linguagens, num processo metalinguístico realizado através de emoticons, enunciados 

verbais, gifs, dentre outros que estão presentes nesses ambientes. Ou seja, usamos a 

própria linguagem para fazer referência à outra linguagem porque compreendemos que 

só é possível nos constituirmos como sujeitos interativos e responsivos por meio da 

linguagem. 

Por isso, o nosso intuito, nos próximos tópicos a serem abordados, é 

apresentar os resultados de um estudo preliminar sobre o perfil dos usuários do 

Instagram e  e observar como se realiza a construção verbo-visual dos enunciados 

postados pelos Instagramers - usuários do Instagram: pensando, inicialmente, como 

ferramenta de compartilhamento de imagens e vídeos, mas que depois de sua 

popularização, em 2012, tornou-se uma das redes sociais que fazem parte da realidade 

comunicativa contemporânea de interlocutores do universo digital.  

 

1 O CIBERESPAÇO – UMA COMUNIDADE DE 

INTERAÇÃO/COLABORAÇÃO 

 

É fato que vivemos numa sociedade em que as relações comunicativas 

estão cada vez mais dinâmicas e interativas. Queremos ser entendidos de forma rápida, 

concisa e simultânea, pois não percebemos mais a dimensão espaço-tempo como algo 

linear, mas como possibilidades de conexões paralelas e intercambiáveis.  
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Nessa sociedade, independente de classe social, gênero, raça, todos são 

convidados a fazer parte de um processo adaptativo em que o universo tecnológico 

orienta nossas ações dialógicas. Em tese, somos uma Sociedade líquida, como afirma 

Santaella (2011, p. 14), porque “como os líquidos, singulariza-se por uma incapacidade 

de manter as formas”. Integrar-se nessa sociedade requer uma nova forma de pensar a 

ação humana e, consequentemente, seus mecanismos de atuação comunicativa.  

Essa visão, foca a vida sob uma lente multifocal, não há uma única 

estrutura, mas várias estruturas que compõem o que concebemos por mundo, sujeito e 

linguagem. Nessa sociedade líquida, as linguagens também são líquidas:  

Texto, imagem e som já não são o que costumavam ser. 

Deslizam-se uns para os outros, sobrepõem-se, complementam-

se, confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se. 

Tornaram-se leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que 

a força de gravidade dos suportes fixos lhe emprestavam. 

Viraram aparições, presenças fugidias que emergem e 

desaparecem ao toque delicado da pontinha do dedo em 

minúsculas teclas (SANTAELLA, 2011, p. 24). 

 

Somos, praticamente, simbotizados, por uma comunicação móvel que além 

de romper dimensões de espaço-tempo, torna-se “portal” para a inserção do sujeito na 

esfera dialógica digital, pois 

cada vez menos a comunicação está confinada a lugares fixos, e 

os novos modos de telecomunicação têm produzido 

transmutações na estrutura da nossa concepção cotidiana do 

tempo, do espaço, dos modos de viver, aprender, agir, engajar-

se, sentir, reviravoltas na nossa afetividade, sensualidade, nas 

crenças que acalentamos e nas emoções que nos assomam 

(SANTAELLA, 2011, p. 25). 

 

O Ciberespaço, ou espaço de interação digital, passa a ser visto como uma 

imensa comunidade de trocas, de compartilhamento, de ação comunicativa, de inscrição 

do sujeito em seu processo dialógico com o outro. É a “nova ágora, um espaço que 

transmuta trocas e vivências” (SANTAELLA, 2011,  p. 28). O sujeito é o navegador 

desse mar, um mar que pode ser visto não como divisor de terras, mas limites entre 

fronteiras, “o mar como convite à viagem, às navegações por caminhos errantes, aos 

dis-cursos” (id. p. 28). 

Esse espaço digital, prenhe de sentidos e significados, serve de motor 

propulsor à criatividade humana. Não a criação individual, resquícios da construção 

clássica do sujeito individual, mas da criação coletiva, sinônimo da construção 

discursiva do sujeito moderno, pois novas maneiras de comunicação instigam formas 

criativas de interação. 
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Vale ressaltar que o processo interativo no Ciberespaço permite: 

Acessar informações a distância em caminhos não lineares de 

hipertextos e ambientes hipermídia; enviar mensagens que ficam 

disponíveis sem valores hierárquicos; realizar ação colaborativa 

na rede; experimentar a telepresença; visualizar espaços 

distantes; agir em espaços remotos; coexistir em espaços reais e 

virtuais; circular em ambientes inteligentes através de sistemas 

de agentes; interagir em ambientes que simulam vida e se auto-

organizam; pertencer a comunidades virtuais com interação e , 

por imersão, em ambientes virtuais de múltiplos usuários 

(DOMINGUES, 2002, p. 111-112 apud SANTAELLA, 2011, 

p.79). 

 

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) exigem práticas 

letradas que requerem um sujeito ativo, dialógico, o sujeito bakhtiniano. Assim, as 

relações interpessoais e linguísticas dos sujeitos, na medida em que eles interagem em 

rede, pelas redes sociais, mediados pelo computador, por tablets, e smartphones, dentre 

outros dispositivos, exigem “atitudes ativamente responsivas” remetendo-nos à teoria 

dialógica do discurso proposta por Bakhtin.  

Nesse espaço digital de atividade da linguagem, os enunciados servem de 

bússola, direcionando, contextualizando, ligando os caminhos pelos quais o sujeito 

navegou e os que ainda falta navegar. O sujeito, em sua atividade dialógica de 

navegação digital, curte caminhos alheios, curte seus próprios caminhos, compartilha 

cursos e dis-cursos, imagens de suas rotas e das rotas de outros navegadores. 

Os multiletramentos, que surgem atrelados aos dispositivos tecnológicos móveis, 

implicam na utilização de uma grande variedade de linguagens e discursos articulando 

palavras, sons, imagens e movimentos, sincronicamente, em um meio caracterizado por 

noções de multilinearidade e enunciados multissemióticos. Enunciado, aqui, é entendido 

na perspectiva de Bakhtin, na qual a diferença entre enunciado e enunciação inexiste; 

trabalhamos com o conceito de enunciado concreto, unidade real da comunicação 

discursiva (BAKHTIN, 2003). O sujeito dialógico bakhtiniano, que tem necessidade de 

se envolver, de ser coletivo, de partilhar suas impressões, suas histórias de vida, 

partilhar o próprio self nas redes sociais interage e estabelece relações de mobilidade, 

troca, a partir de suas necessidades comunicacionais reais. 

A contemporaneidade, a partir dos multiletramentos, também, propicia a 

introdução do conceito de lautor – leitor/autor (ROJO, 2013) que subverte os protocolos 

formais de compreensão e produção na rede. Segundo Rojo (2013, p. 20): 

O novo suporte do texto (a tela do computador) permite usos, 

manuseios e intervenções do leitor infinitamente mais 

numerosos e mais livres do que qualquer uma das formas 

antigas do livro. [...] O leitor não é mais constrangido a 
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intervir na margem, no sentido literal ou no sentido figurado. 

Ele pode intervir no coração, no centro. Que resta então da 

definição do sagrado, que supunha uma autoridade impondo 

uma atitude de reverência, de obediência ou de meditação, 

quando o suporte material confunde a distinção entre o autor 

e o leitor, entre a autoridade e a apropriação?” (CHARTIER, 

1998, p. 88-91). Poderíamos aqui não mais falar de leitor-

autor, mas de lautor. Evidentemente, isso cria novas 

situações de produção de leitura-autoria [...].    

 

Assim, podemos concluir que os textos multissemióticos exigem lautores. 

Lautores estão inseridos em “práticas reais de uso da língua na sociedade, como 

preveem os novos estudos de letramento” (ARAÚJO e DIEB, 2013, p. 259).  

2 INSTAGRAM  – APLICATIVO OU REDE SOCIAL?  

 

Como afirmamos anteriormente, a sociedade líquida, atualmente, exige 

tecnologia de ponta, que nos mantenha em conexão diária, como dispositivos e 

aplicativos que nos deem condições, cada vez melhores, de mobilidade. Foi dessa 

necessidade que surgiram os Smartphones ou dispositivos móveis de acesso à Internet. 

Eles trazem a confluência de um computador pessoal e telefone celular, combinando 

facilidade, conectividade e mobilidade.  O uso do Smartphone tornou possível o acesso 

à informação e à tecnologia de uma fatia da sociedade que, até então, era excluída da 

esfera digital.  

Paralelo a este uso, surgiram diversos aplicativos com o intuito de facilitar 

atividade simples do cotidiano, como: manter o diálogo com alguém, pesquisar uma 

receita, solicitar um serviço, pedir um táxi, tirar uma foto do local em que estamos 

situados no momento, dentre outras atividades. 

Em relação a esta última atividade, a de fotografar, os dispositivos móveis 

se tornaram uma “máquina semiótica”, capaz de mediar a ação humana do olhar e 

clicar. Ou como considera Santaella (2011, p. 66), “esses aparatos internalizaram no seu 

modus operandi um certo nível de inteligência, mesmo que seja, nesse estágio, um tipo 

de inteligência que vai além da imitação do funcionamento dos órgãos sensoriais 

humanos”. Pois, atualmente, não é preciso ser bom fotógrafo para se capturar a imagem 

de um momento preciso; a funcionalidade dos Smartphones torna desnecessária a 

utilização de equipamentos profissionais para um fotógrafo amador, liberando-o para 

tornar seu ato de “clicar” o mundo e de manipular imagens como ato de criação, como 

bem afirma Santaella (2011, p. 67): 

As máquinas semióticas sensoriais automatizam o gesto humano 

da criação. Consequentemente, essas máquinas passam a 

funcionar como parceiras no ato de criar. Se concebemos o 

estilo como marcas de autoria, essas marcas passam a ser 

compartilhadas com as máquinas em uma mistura de 
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personificação e automatização. Na fotografia, esse hibridismo é 

claro. Quanto mais o olho do fotógrafo estiver com o olho da 

câmera, melhor será o resultado do seu ato. 

Para tornar esse ato mais livre para seus usuários, foi criado, em 2010, o 

aplicativo Instagram. O objetivo inicial dessa rede social era o compartilhamento e a 

melhoria na qualidade de postagens de fotos e vídeos no universo online, por meio de 

uso de dezenove (19) filtros de efeitos nas imagens, além de modalizadores de brilho, 

contraste e ajustes de temperatura da imagem. Contudo, devido à sua instantaneidade, o 

Instagram tornou-se uma das ferramentas de grande veiculação de notícias e 

comentários em tempo real, pois seus usuários podem compartilhar automaticamente 

suas postagens através do Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr e Foursquare. 

O aplicativo, além de gratuito, tem boa acessibilidade. Nele podemos capturar 

e editar as fotos instantaneamente, daí sua logomarca ser a imagem da antiga máquina 

Polaroid, que imprimia as fotos logo após sua captura, além do aspecto retrô que o 

enquadrado e os filtros imprimem nas imagens.  

Contudo, enquanto rede social, ou seja, “conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços 

sociais)” (WASSERMAN E FAUST, 1994; DEGENNE E FORSE, 1999 apud 

RECUERO, 2014), o Instagram promove a atuação de seus atores sociais por meio da 

postagem de imagens que podem ser editadas, compartilhadas, curtidas e comentadas. 

Ou seja, o aplicativo nos torna capazes de capturar o cotidiano, de recortar a “realidade” 

e dividi-la com nossos pares, de construir nossa própria imagem enunciativa por meio 

de um ethos discursivo intencional que busca não só apresentar uma projeção pessoal, 

mas negociá-la, torná-la responsiva na interação com o outro. 

3 OS INSTAGRAMERS E SUA RELAÇÃO COM O SIGNO 

MULTISSEMIÓTICO 

No período de 23 a 31 de maio de 2014, veiculamos na Internet por meio de 

e-mail e da rede social Facebook, um formulário digital contendo dezesseis (16) 

questões que avaliavam o perfil dos usuários do Instagram. O intuito dessa pesquisa era 

observar como os usuários (instagramers) interagem por meio desse aplicativo e com 

qual intencionalidade. Também foi possível avaliar até que ponto eles percebem a 

utilização desse aplicativo como possível ferramenta metodológica na relação verbo-

visual de construção de sentidos nos discursos. 

Em relação à faixa etária dos Instagramers (Figura 1), pudemos observar 

que dentro do quantitativo de pessoas que responderam ao formulário, ao todo 63, há o 

predomínio de adultos (entre 25 e 35 anos), ao invés de um público mais jovem, como 

poderia ser esperado. Tal fato reflete no como o compartilhamento dessa imagem, 

repleta de significação e de relação com o “real”, reproduz a realidade através de 
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(aparente) semelhança; por outro, tem uma relação causal com a realidade devido às leis 

da ótica” (SANTAELLA e NÖTH, 2008, p. 107).  

Essa relação é fruto de experiências, de conhecimento de mundo que vamos 

adquirindo ao longo de nossa existência. Por isso, a relação verbo-visual é um processo 

educativo do olhar. Alfabetizamos esse processo por meio de um aprendizado, de uma 

“acomodação dos olhos, como no caso da percepção de uma imagem microscópica” 

(SANTAELLA e NÖTH, 2008, p. 109). Vale também ressaltar, como afirma 

Baudrillard, que “a imagística é a realidade por meio da qual podemos conhecer o 

mundo” (HACKING, 2012, p. 14), e conhecer o mundo é um exercício imagético 

diário. 

Fator relevante, também, diz respeito à relevância. Em geral, as pessoas que 

usam este aplicativo têm uma relação diferenciada com a imagem. São pessoas que 

apreciam o prazer estético de fotografar, registrar aquilo que suas retinas tocam medidas 

pelo uso da tecnologia de suas câmeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também chamou-nos a atenção o nível de escolaridade dos usuários do 

aplicativo (Figura 2), em sua maioria pós-graduados, fato que se reflete no 

questionamento do formulário que aborda a utilização do Instagram.  

  

 

 

 

Figura 1: Faixa Etária 
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Em relação ao uso do Instagram (Figura 3), houve um percentual alto de 

usuários que mencionou não utilizar, 42% dos sujeitos que responderam, embora os que 

não usam a rede tenham relacionado este fato tanto à falta de interesse quanto à falta de 

familiaridade com o aplicativo (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos inferir que essa falta de interesse relatada advenha, em parte, do 

seu aspecto não tão interativo online. Explicamos: o Instagram, embora seja 

considerado uma rede social, parece manter uma relação de registro imagético, a 

exemplo de um diário, onde os usuários postam suas imagens na timeline, e seus 

seguidores curtem, comentam ou compartilham essas imagens. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Escolaridade 

Figura 3: Uso do Instagram 
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Porém, vale ressaltar que o uso de uma tecnologia digital relacionada à 

captura de imagem, ainda, é algo pouco corriqueiro. Em geral, somos habituados a usar 

dispositivos móveis com a finalidade de trocas verbais (orais ou escritas). Relacionamos 

o Smartphone à conexão de trocas de dados, informações, e por isso, aplicativos como 

Facebook e WhatsApp, que usam mesmo plano de dados de internet, são mais usuais. A 

comunicação nessas plataformas é simples e instantânea, não há custo para o envio das 

mensagens e há a possibilidade de se ficar em contato online nessas redes de 

relacionamento, o que torna a ação comunicativa mais prática, pois se pode conversar 

com o usuário em tempo real. 

Já pelo Instagram, as necessidades comunicativas são diferenciadas, pois 

sabemos que fotografar é “um ato de escolha, fruto de uma atenção seletiva”, como bem 

considera Santaella (2012, p. 76); esse ato está prenhe de sentidos, de significados, de 

sentimentos, de sensações. Nele fazemos um recorte, pois “o que congelar para sempre? 

Para onde dirigir o olho da câmera? A que distância, em que posição e sob qual ângulo 

se colocar em relação ao motivo a ser fotografado? Que lugar ocupa o fotógrafo diante 

do espetáculo do mundo, vasto mundo?” (SANTAELLA, 2012, p. 76). A imagem torna-

se referência juntamente com o real, e quanto mais mantemos relação simbiótica com 

este signo, mais ideológico ele se constitui. Essa familiaridade com a imagem se dá à 

medida que vamos percebendo-a como extensão da realidade, de um tipo de realidade 

que envolve as dimensões espaço-temporais. Por isso,  

quanto mais o flagrante fotográfico for capaz de diagnosticar os 

múltiplos pontos de vista de uma dada situação, tanto mais seus 

leitores serão capazes de encontrar pistas para a reconstituição 

dessa situação. Quanto mais uma foto for portadora de valores 

simbióticos, mais carregada ela estará de significados coletivos 

que falam à cultura (SANTAELLA, 2012, p. 81). 

 

Assim, quem posta uma imagem mantém uma relação sígnica, semiótica, 

porque a fotografia é um signo, pois “representa, substitui, registra, está no lugar de 

Figura 4: Motivação para não uso 
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alguma coisa que não é ele próprio, daí ser necessariamente um duplo” (SANTAELLA 

e NÖTH, 2008, p. 131 apud SANTAELLA, 1985, p. 163), um aqui e lá.  

A multissemioticidade desse signo se dá por sua função ideológica, pois “as 

imagens são mediações entre o homem e o mundo” (Id., ibid.), e enquanto processo 

mediador ela se vale da linguagem para a construção de sentidos. Dentro desse processo 

construtivo entram aspectos da cultura, da história, da tradição, da sociedade, do agir 

comunicativo do homem em sua relação dialógica com o outro. É imperioso lembrar de 

que a constituição da imagem é a constituição do sujeito enquanto ator social, na 

captura dessa imagem ele lança mão de sua visão de mundo atrelada aos discursos 

imbricados no seu ato de focar e clicar. A imagem fotografada traz consigo um 

emaranhado de vozes que poderão ou não ser resgatadas pelos “seguidores” do usuário, 

pois este usuário parte da premissa de que os demais compreenderão as pistas, indícios, 

da imagem por meio do ato de curtir e compartilhar. Daí o fato de mais de 50% dos 

participantes atrelarem significação maior à imagem postada (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 AUTORIA E ESTILO NO INSTAGRAM 

 

 

Partimos da concepção bakhtiniana da análise dialógica do discurso, quando 

professamos que autoria e estilo mantém uma relação de complementaridade, pois todo 

autor deixa de forma indelével sua marca na obra. Essa presença se faz de maneira 

peculiar por meio de seu estilo. Sendo este estilo impregnado pela orquestração 

polifônica das vozes que atravessam os variados discursos por ele construídos, pois 

“cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” 

(BAKHTIN, 2010, p. 272).  

Como a linguagem passa a ser vista enquanto ponto de “convergência de 

diferenças, em que a identidade se constrói pela convivência com a diversidade, com o 

outro”, a língua ganha status de signo ideológico, porque é “carregada de sentidos que 

dizem respeito a uma posição social, histórica e cultural” (SILVA, 2013, p. 48, 51).  

Por isso, tendo em vista o Instagram enquanto rede social de 

compartilhamento de fotos e vídeos, podemos afirmar que o ethos discursivo do autor, 

 

Figura 5: Postagem no Instagram 



 

 

 
2317 

este como enunciador da imagem postada, faz-se presente pelas suas preferências, pelo 

recorte que ele fez da imagem, porque todo processo fotográfico também é um 

procedimento de exclusão. Recortamos da realidade o que desejamos focar, o que fica 

dentro desse foco e o que fica de fora parte de nossas escolhas. Essa escolha imagética é 

a própria construção de nossos enunciados visuais. É nossa forma de interlocução com o 

outro e com o mundo, porque esse enunciado se abre à resposta do outro, seja no 

momento em que curtimos, comentamos ou compartilhamos esta imagem. 

Esse lautor é constituído nessa esfera digital de modo solidário devido ao 

aspecto responsivo de sua obra. Sua individualidade serve de “link” para o processo 

híbrido do discurso verbo-visual. Sua visão de mundo dialoga com outras visões de 

mundo, o que torna sua obra uma “réplica do diálogo”, pois 

está disposta para a resposta do outro (dos outros), para a sua 

ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas 

convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e 

continuadores; ela determina as posições responsivas dos outros 

nas complexas condições de comunicação discursiva de um 

dado campo da cultura (BAKHTIN, 2010, p. 279). 

 

Vale a pena frisar que embora Bakhtin considere a concepção de estilo 

como algo individual do autor, ele também afirma que esta função não é o objetivo do 

estilo, mas um fenômeno, ou “epifenômeno do enunciado”, uma vez que o estilo é 

produto complementar (BAKHTIN, 2010, p. 266), e se é complementar imbrica uma 

composição heterogênea. 

É relevante trazer para essa discussão a compreensão de Santaella (2011, p. 

68) sobre esses dois aspectos, estilo e autoria, primeiramente ela nos alerta sobre a 

“multiplicidade de estilos” que o advento da tecnologia digital nos proporcionou, a 

ponto de se ter uma “inflação e sincronização de estilos diversos provenientes de 

tempos e espaços distintos, as misturas imbricadas entre realidades globais e locais, que 

são chamadas de glocais”. Já, em relação à autoria, a pesquisadora comenta,  

o nome do autor não é um nome próprio como os demais. Ele 

não é simplesmente um elemento de um discurso, mas exerce 

um certo papel em relação ao discurso, funciona para 

caracterizar um certo modo de ser do discurso. Ele assegura uma 

função classificatória, permitindo agrupar um certo número de 

textos, relacioná-los entre si, excluir outros, opor-se a outros 

(SANTAELLA, 2011, p. 72-73). 

 

No Instagram, essa questão pode ser percebida pela própria identificação do 

usuário, o autor da postagem ou Instagramer. Este é localizado pelo símbolo @ antes de 

seu nome ou login, alguns preferem usar uma hashtag (palavra-chave), ou seja, usa uma 

cerquilha (#) antes do nome da imagem postada, o que a torna, fundamentalmente, mais 

fácil de localização e de reconhecimento junto ao público que o usuário pretende atingir. 



 

 

 
2318 

Outro fato que nos chamou a atenção em relação à autoria, é que pelo menos 

49% dos usuários pesquisados postam suas imagens com o intuito de que elas sejam 

visualizadas e comentadas (Figura 6). Ou seja, fica implícito que a pretensão de uso do 

enunciado visual serve de “gancho” para a tessitura dos enunciados verbais, num 

processo de construção partilhada de sentidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que a produção de sentidos não é uma via de mão única, ela é um 

processo de coautoria, pois 

um texto bem-sucedido é aquele que é possível esperar como 

sabido pelo ouvinte ou leitor. Se o autor ou falante de um texto 

diz uma parte e supõe outra parte como de responsabilidade do 

leitor ou ouvinte, então a atividade de produção de sentidos (ou 

de compreensão de texto) é sempre uma atividade de coautoria. 

Em suma, os sentidos são parcialmente produzidos pelo texto e 

parcialmente completados pelo leitor (MARCUSCHI, 2009, p. 

241). 

 

Essa coautoria também contempla um dos conceitos-chaves de Bakhtin que 

é a constituição do discurso, este entendido por “resultado de condições sociais e 

históricas, o que faz com que nunca possamos ‘falar sozinhos’” (SILVA, 2013, p. 47). 

Essa constituição é dialógica por natureza, uma vez que a própria língua é elemento de 

interação, força imanente de atividade humana, dínamo propulsor de sentidos. Perceber 

a língua por esse viés é dar significado às várias ações linguageiras, sejam estas na 

esfera face a face, ou navegando pelo mar da linguagem digital.  

Talvez por isso, partindo dessa visão de língua e linguagem como ações 

humanas, como algo vivo, dinâmico e em movimento, a maioria dos participantes, 91%, 

apontaram que o Instagram pode servir de ferramenta de ensino de Língua Portuguesa 

no trabalho de construção de sentidos dos discursos e sua relação verbo-visual, como 

pode ser observado na Figura 7. 

 

 

Figura 6: Preferências no Instagram 
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Se entendermos a relação verbo-visual enquanto enunciados concretos, 

então as postagens do Instagram podem ser observadas por meio de um viés linguístico 

em que a linguagem construída em meio eletrônico, além de interativa é mediadora de 

um novo locus, o locus digital. Esse novo modo de se relacionar com as mídias digitais 

impõe novos olhares sobre o mundo e, consequentemente, sobre a leitura de mundo. Os 

dados da Figura 7 reforçam esse novo olhar e reafirmam o que Crystal, em sua 

entrevista a Shepherd e Saliés (2013, p, 27), aborda em relação ao uso da linguagem 

digital mediada como elemento primordial no ambiente escolar, uma vez que estamos 

diante de um acontecimento linguístico que requer novas formas de pensar, novas 

posturas pedagógicas e novos olhares teóricos. 

As pessoas reclamam que ‘os adolescentes não leem’, quando na 

realidade os adolescentes leem o tempo todo – no telefone 

celular, no Facebook... (...). Então, o desafio pedagógico é 

encontrar modos de encurtar a distância até a literatura 

sofisticada – de usar a tecnologia como ponto de encontro com 

ela. Em vez de proibir as mensagens de texto em sala de aula, 

precisamos usá-las para fazer poesia (e romances, em algumas 

partes do mundo). Precisamos tornar o letramento digital uma 

prioridade nas bibliotecas das escolas. Precisamos distribuir 

notebooks para as crianças, caso ainda não os tenham. E, de 

forma geral, precisamos trabalhar em prol de um clima de 

respeito pelo modo de os jovens verem o mundo em vez de 

condená-lo (CRYSTAL, 2013, p. 27). 

 

Essa forma de visualizar o mundo por meio de novas atuações 

comunicativas é o reflexo de uma sociedade em que as relações são voltadas para seu 

aspecto de praticidade, de simultaneidade, de mobilidade, por isso as linguagens se 

tornam cada vez mais dinâmicas, ubíquas, híbridas, convergindo para um processo 

Figura 7: Instagram e Ensino de LP 
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multissemiótico em que o verbo, o som e a imagem confraternizam-se para a produção 

de novos significados cada dia mais deslizantes, pois, como afirma Crystal (2013, p. 

33), no que se refere ao uso da linguagem e da tecnologia é impossível prever o futuro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro da perspectiva de abordagem que utilizamos neste artigo, tentamos 

deixar claro de que maneira a sociedade atual e seus registros de acesso comunicativo, 

servem de input de parâmetro para um novo olhar sobre a ação dialógica e interativa da 

linguagem. Numa sociedade permeada pela metáfora da liquidez, em que o contato com 

o outro se dá por meio de poucos e simples toques de dedos sobre telas touchscreen, em 

que o longe se torna perto devido a um processo ubíquo em que tempo e espaço 

transfiguram-se em dimensões cada vez mais voláteis, o ato de interagir também exigirá 

uma linguagem específica, líquida, deslizante, capaz de gerar sentidos e significados 

repletos de signos semióticos, ou melhor dizendo, multissemiótico, já que cada um deles 

está prenhe de vozes advindas da história, da cultura, da tradição, da tecnologia e das 

diversas práticas discursivas dos usuários da língua. 

Também tomamos como referência alguns conceitos-chaves em Bakhtin, 

uma vez que sua influência se estende desde a crítica literária, à análise dialógica do 

discurso e à semiótica. Dentre os abordados, retomamos o conceito de enunciado 

concreto, de dialogismo, de sujeito, estilo, mostrando o quanto este teórico é atual e 

como sua concepção de língua e linguagem pode ser atrelada às diversas atividades 

linguageiras que permeiam o ciberespaço, pois a linguagem digital mediada debruça-se 

sobre o próprio processo interativo social tomando a ideia de espaço digital como 

contexto de ações dialógicas em que se fazem presentes aspectos que transitam do 

particular para o geral, do teórico para o prático, do virtual para o real. 

Servindo de portal de acesso a esse ciberespaço, temos tecnologias que se 

tornaram a extensão do pós-humano, este último visto em sua relação osmótica com a 

natureza da virtualidade, sendo o cruzamento entre o biológico, a ciência e o 

tecnológico, um ser “miscigenado e hipercomplexo”, como afirma Santaella (2011, 54). 

Dentre essas tecnologias, apresentamos o Smartphone, telefone móvel com 

funcionalidades avançadas, responsável pela inclusão digital de diversos usuários e uma 

das principais ferramentas de comunicação da atualidade, como aponta Amaral (2013). 

Dessas funcionalidades, contemplamos neste artigo o Instagram, aplicativo 

que serve de compartilhamento de fotos e vídeos, que superando as expectativas de seus 

criadores, tornou-se uma rede social aliada ao Facebook. A escolha desse aplicativo 

como elemento de análise não foi fortuita, mas devido ao seu caráter dialógico e sua 

relação verbo-visual na construção dos discursos de seus usuários, ou instagramer, 

como são chamados. Procuramos mostrar que, embora o Instagram não tenha a mesma 

interatividade que outras redes sociais, como: WhatsApp, Facebook, dentre outras, 

devido a possibilidades de essas redes permitirem a conversação online de seus 

usuários, ele, o Instagram, possui a capacidade de fomentar construções linguísticas por 

meio de imagens que atuam como links do processo discursivo.  
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Devido a isso, questões como autoria e estilo precisam ser repensadas 

dentro dessa esfera, uma vez que na sociedade líquida, permeada por uma linguagem 

também líquida, a autoria se torna um ato solidário, compartilhado, coletivo, pois o 

autor/instagramer/lautor torna-se o fio condutor para a tessitura dessa rede interativa 

mediada pela linguagem.  

Acreditamos que as ideias aqui apresentadas servem de pontapé para o 

aprofundamento de outras reflexões que investigam as relações entre a imagem e o 

verbal. Abordar questões que se referem ao universo digital é sempre um grande 

desafio, pois devido à fluidez e dinamicidade do tema e do meio corremos o risco de, 

hoje, já estarmos ultrapassados. 
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O SINTÁTICO, O SEMÂNTICO E O DISCURSIVO NA ANÁLISE DOS 

VERBOS “TRANSFERIR” E “LEVAR” 

 

 Bárbara Bremenkamp Brum
46

  

 

 

RESUMO: A transitividade, ainda hoje, é um fenômeno que exige de professores e 

pesquisadores, em geral, compreensão e estudos, com vistas a elucidar uma série de 

questões que o envolvem. Esta pesquisa tem como objetivo ampliar os estudos a 

respeito do funcionamento dos verbos de objeto deslocado (transferir, traduzir, levar 

etc.), sobretudo, no que tange a sua transitividade. Para tanto, utilizamos os Parâmetros 

de Transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980) dentro da perspectiva 

Funcionalista, a abordagem semântica de Chafe (1979), e também a Gramática de 

Valências (BORBA, 1996). O corpus constitui-se de textos encontrados no jornal A 

Gazeta de Vitória/ES e também de textos orais produzidos por informantes de 

Vitória/ES e coletados por meio de entrevistas sociolinguísticas, que integram o banco 

de dados do Projeto Português Falado na Cidade de Vitória (PortVix), coordenado pela 

Profa. Dra. Lilian Coutinho Yacovenco. A análise empreendida é de caráter qualitativo 

e busca compreender o funcionamento desses verbos no uso da língua. Este trabalho se 

justifica (i) pela ausência de estudos na perspectiva que pretendemos empreender, (ii) 

por permitir uma comparação entre textos de natureza distinta a partir da língua em uso 

e (iii) pela criação de estratégias que auxiliem professores e alunos de língua portuguesa 

no estudo da transitividade verbal. Com relação aos resultados, pudemos observar os 

verbos que selecionam objeto deslocado comportam-se como tetravalentes, apesar de 

muitas vezes os quatro argumentos não se mostrarem expressos na realização verbal em 

razão dos aspectos discursivos e pragmáticos que permeiam o ato comunicativo, e são, 

na maioria dos casos, de alta transitividade. Também pudemos notar que as 

características pragmáticas muito interferem na construção das orações, no sentido de 

que, a depender da intenção do falante, uma ou outra estrutura será preferida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Verbos de objeto deslocado. Transitividade. Argumentos. 

Funcionalismo. 

 

1 Introdução 

 

O presente artigo é um recorte da dissertação de mestrado que vem sendo 

desenvolvida na Universidade Federal do Espírito Santo, sob orientação da professora 

Dra. Lúcia Helena Peyroton da Rocha. O ponto de partida para esta pesquisa se deu a 

partir de investigações do Núcleo de Pesquisas em Linguagens, coordenado pela 

professora Dra. Lúcia Helena Peyroton da Rocha, que reúne alunos de graduação e pós-

graduação e que realiza estudos sobre verbos.  

Para realização desta investigação tomamos como base os pressupostos do 

Funcionalismo Linguístico, que considera a língua em uso indispensável para a 
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compreensão dos fenômenos da linguagem, e a Gramática de Valências, que permite 

analisar as características sintáticas, semântico-semânticas dos verbos em questão. As 

duas teorias casadas podem contribuir muito para a pesquisa a partir de uma perspectiva 

que busca encontrar as especificidades das ocorrências analisadas em cada ambiência 

linguística. A perspectiva funcionalista da linguagem permite uma análise que vai além 

da proposição tradicional e que contempla as funções pragmáticas do discurso, uma vez 

que o falante organiza seu texto guiado por seus objetivos comunicativos e também 

pelas necessidades de seu interlocutor.  

Os textos que fazem parte do corpus escrito foram coletados do jornal A Gazeta 

da cidade de Vitória/ES e os textos que compreendem o corpus oral foram coletados do 

Projeto Português Falado na Cidade de Vitória (PortVix), coordenado pela Profa. Dra. 

Lilian Coutinho Yacovenco. Analisar tanto a fala quanto a escrita permite-nos comparar 

estratégias de construção de sentido utilizadas pelos usuários da língua. 

A análise aqui empreendida é de caráter qualitativo, uma vez que o objetivo 

deste estudo é comparar textos de natureza distintas, no que diz respeito à transitividade 

dos verbos de deslocamento de objeto “transferir” e “levar”. Segundo Amorim e Rocha 

(2008), o comportamento dos verbos é um tema muito discutido entre os profissionais 

da linguagem, já que, a respeito do fenômeno da transitividade, não há entre os 

gramáticos uma classificação uniforme que permita definir com precisão os limites de 

atuação do verbo na oração. 

Sendo assim, podemos observar a inconsistência das classificações que a 

Gramática Tradicional apresenta, pois não é possível limitar os verbos a categorias 

estanques, desconsiderando suas características e diferentes comportamentos. As 

gramáticas tradicionais definem a transitividade como sendo a transferência de uma 

atividade de um agente para um paciente e é, portanto, uma propriedade dos verbos. 

Said Ali (1964) postula que os verbos “nocionais” podem ser classificados como 

transitivos, quando acompanhados de objeto direto ou indireto, ou intransitivos, quando 

não há complemento. Outros gramáticos, como Cegalla (1979), ainda apresentam listas 

designando em categorias discretas verbos como intransitivos, transitivos diretos, 

indiretos ou diretos e indiretos. Por possuir a característica de não estabelecer categorias 

estanques, mas sim observar a língua num continuum, o Funcionalismo permite que a 

transitividade seja, portanto, aferida em determinados graus a depender da ocorrência. 

 

2 Verbos de deslocamento de objeto 
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Os chamados verbos de deslocamento de objeto, foco de investigação desta 

pesquisa, correspondem aos verbos que realizam um deslocamento do objeto num 

espaço físico ou não físico (transferir, levar, traduzir, trazer, empurrar etc.).  Esses 

verbos são considerados como sendo de valência quatro, pois apresentam quatro 

argumentos em sua realização.  

Há divergências no que diz respeito à classificação valencial, sobretudo no que 

tange aos verbos tetravalentes, em que alguns autores não aceitam a classificação de 

quatro argumentos. No entanto, tomando por base a Gramática de Valências de Borba 

(1996), consideramos tetravalentes os verbos de deslocamento de objeto. 

Os verbos eleitos para este artigo são “transferir” e  “levar”, coletados em 

ambientes linguísticos distintos, o jornal A Gazeta e o PortVix, com o intuito de 

estabelecer suas características específicas, indo além dos limites da frase, mas 

buscando também as relações discursivas que permeiam o ato comunicativo. 

3 O Funcionalismo linguístico 

 

A teoria Funcionalista da linguagem é caracterizada por considerar a língua em 

uso um fator essencial para a análise dos fenômenos linguísticos. O funcionalismo 

difere das abordagens formalistas primeiro por conceber a linguagem como um 

instrumento de interação social e, segundo, por seu interesse de ir além da estrutura 

gramatical, buscando, então, no contexto discursivo, a motivação para os fatos da 

língua.  

De acordo com essa concepção, a sintaxe é uma estrutura em constante mutação, 

em consequência das diversidades do discurso. Ou seja, a sintaxe tem a forma que tem 

em razão das estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no 

momento da interação discursiva. Assim, para compreender o fenômeno sintático, é 

preciso estudar a língua em uso, em seus contextos discursivos específicos, pois é nesse 

espaço que a gramática é construída. 

Para os teóricos funcionalistas não há distinção entre discurso e gramática, 

entendendo o discurso como o uso da língua. Sendo assim, ao mesmo tempo que o 

discurso parte da gramática em sua constituição, a gramática, por sua vez, emerge do 

discurso. Para a teoria Funcionalista o que importa é a língua utilizada para a interação 

social.  
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Sendo assim, partindo da pragmática da língua, podem ser explicados 

fenômenos sintáticos e semânticos.   

 

3.1 Transitividade: Parâmetros de Hopper e Thompson (1980) 

 

A tradição gramatical define a transitividade como uma propriedade verbal que 

diz respeito à necessidade ou não de complemento que os verbos possuem. Essa 

definição, sem dúvida, apresenta muitos problemas, uma vez que até mesmo entre os 

gramáticos podemos notar divergências. Said Ali (1964), por exemplo, classifica os 

verbos como transitivos, de um lado; e intransitivos, do outro.  Para o autor,  

É TRANSITIVO o verbo cujo sentido se completa com 

um substantivo em lugar do qual se podem usar as formas 

pronominais o, a, os, as. [...] INTRANSITIVOS são os 

verbos que não necessitam de outro termo [...] e bem 

assim aqueles cujo sentido se completa com substantivo 

regido de preposição. Se este substantivo tiver a partícula 

a, usar-se-ão em seu lugar as formas pronominais lhe, lhes 

(SAID ALI, 1964, p. 94-95, grifos do autor). 

 

Essa concepção de (in)transitividade pautada na completude versus 

incompletude verbal se distancia daquela postulada pela Nomenclatura Gramatical 

(NGB, 1959), uma vez que acolhe sob o rótulo de intransitivos, verbos tais como 

“obedecer” e “depender”, considerados pela NGB e pela maioria dos gramáticos como 

verbos transitivos indiretos.  

A transitividade, dentro de uma perspectiva mais tradicional, refere-se a algo 

ligado ao verbo apenas, não levando em conta os demais elementos que constroem a 

significação. Essa perspectiva limita a análise verbal, uma vez que é preciso considerar 

os demais elementos presentes em uma oração para que seja possível compreender quão 

transitiva é a sentença. 

Por isso, buscamos, no Funcionalismo, os Parâmetros de Transitividade 

propostos por Hopper e Thompson (1980) uma forma de compreender melhor o 

fenômeno da transitividade. Para os autores, a transitividade é uma propriedade 

contínua, escalar (ou gradiente), da oração como um todo, e afirmam também que 

quanto mais efetiva for a transferência, mais transitiva será a sentença. Sendo assim, é 

na oração que se podem observar as relações entre o verbo e seu(s) argumento(s).  

Eles propõem dez parâmetros que ordenam as orações numa escala de 

transitividade que vai de 0 a 10, sendo alguns referentes ao verbo, outros ao sujeito, 
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outros ao objeto e ainda alguns relativos à sentença como um todo. Assim, a 

transitividade passa a ser vista em toda a sentença, não apenas no verbo, como querem 

os gramáticos tradicionais.  

Os Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980) podem ser 

observados nas tabelas a seguir, em que a tabela 1 apresenta os dez parâmetros e a 

tabela 2 diz respeito à propriedade de individuação do O. 

 

Tabela 1: Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980) 

 

Tabela 2: Propriedades da individuação por Hopper e Thompson (1980) 

 

Individuado Não individuado 

Próprio Comum 

Humano, animado Inanimado 

Concreto Abstrato 

Singular Plural 

Contável Incontável 

Referencial Não referencial 

  

Nesse sentido, sentenças que, muitas vezes, pela classificação da Gramática 

Tradicional, seriam intransitivas, como em “Então o jovem chegou na festa”, possuem 

um grau elevado de transitividade a partir dos parâmetros de Hopper e Thompson 

(1980). Neste caso, temos uma sentença de grau 7 de transitividade, em que podemos 

notar a confirmação dos traços “cinese”, “aspecto”, “pontualidade”, “intencionalidade”, 

“polaridade” (afirmativa), “modo” (realis) e “agentividade do sujeito”. Enquanto outras 

que pela classificação tradicional seriam transitivas, como em “Esse rio tem uma forte 

Componentes Alta Transitividade Baixa Transitividade 

Participantes Dois ou mais Um 

Cinese Ação Não ação 

Aspecto Perfectivo Não Perfectivo 

Pontualidade Pontual Não pontual 

Intencionalidade do 

sujeito 

Intencional Não intencional 

Polaridade da oração Afirmativa Negativa 

Modalidade da oração Realis Irrealis 

Agentividade Agentivo Não agentivo 

Afetamento de O O totalmente afetado O não afetado 

Individualização de O O individuado O não individuado 
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correnteza”, pelos parâmetros de Hopper e Thompson (1980) podem ser de baixa 

transitividade, neste caso, grau 2 de transitividade, em que se confirmam apenas os 

traços de oração “polaridade” (afirmativa) e o “modo” (realis). 

Sendo assim, os autores observam que o falante articula a estrutura de seu 

discurso para atingir objetivos comunicativos específicos. No caso da transitividade, 

percebe-se que a oração transitiva canônica está relacionada ao modelo causal 

prototípico em que um sujeito agente animado intencional causa uma mudança física 

perceptível em um objeto. 

A perspectiva funcionalista da linguagem permite uma análise que vai além da 

proposição tradicional e que contempla as funções pragmáticas do discurso, uma vez 

que o falante organiza seu texto guiado por seus objetivos comunicativos e também 

pelas necessidades de seu interlocutor. 

 

4 Gramática de Valências 

 

O ponto de partida da Gramática de Valências proposta por Borba (1996) é 

considerar o verbo como centro estruturador da oração, uma vez que é a partir dele que 

serão estabelecidos os demais itens que irão compor a sentença. Essa noção de 

centralidade verbal é tomada, por sua vez, do que postula Tesnière (1969), que afirma 

que é a partir do verbo, e não do sujeito, que a oração se organiza. O objetivo da 

valência verbal é, então, observar e determinar o comportamento do verbo no âmbito da 

frase. Busse e Vilela (1986) consideram valências o número de lugares vazios previstos 

e implicados pelo (significado) do lexema, em contrapartida, na perspectiva de Borba 

(1996), os complementos verbais são considerados como valores relacionais do verbo 

(não são designados lexicalmente no próprio verbo, fora do seu uso na frase: são apenas 

apresentados como lugares vazios a ser preenchidos lexicalmente na frase). 

Ignácio (2003) afirma que o conceito de valência verbal é muito próximo dos 

conceitos de regência e transitividade verbais, pois dão conta das relações sintáticas 

envolvidas na realização verbal, embora a valência verbal abranja ainda o nível 

semântico, que possibilita a identificação dos traços e propriedades semânticas do 

verbo. 

A valência verbal pode ser observada em três níveis: o quantitativo, o sintático e 

o semântico. A valência quantitativa determina quantos argumentos o verbo irá 

selecionar em sua realização, podendo ir de zero a quatro argumentos, segundo Borba 
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(1996). Há divergências nesse quesito, uma vez que alguns autores não reconhecem a 

valência quatro, considerando argumentos apenas de zero a três. A valência sintática 

corresponde às classes que preenchem os argumentos. E a valência semântica, por sua 

vez, diz respeito às propriedades semânticas dos verbos, ou seja os traços desses 

argumentos. 

 

5 Análise de dados 

O corpus utilizado para esta investigação é composto de textos orais e de textos 

escritos, retirados, respetivamente, de entrevistas sociolinguísticas que fazem parte do 

Projeto Português Falado na Cidade de Vitória (PortVix), coordenado pela Profa. Dra. 

Lilian Coutinho Yacovenco, e do Jornal A Gazeta de Vitória/ES. O objetivo desta 

análise é estabelecer uma comparação entre essas duas modalidades da língua no que 

diz respeito ao uso da língua no processo de comunicação, com ênfase na investigação 

dos verbos “transferir” e “levar”. 

(1)  

I eu já...[ oh... o de...ontem...ontem eu fui... assim teve um... por que só levou bilhete 

pra casa assim...os alunos bom de nota disciplinar da sala... aí eu fui ontem... por isso 

que eu tô queimadinha assim   

(PortVix, p. 181, grifo nosso).  

O texto (1) faz parte das entrevistas sociolinguísticas do PortVix. A informante é 

do sexo feminino, e sua faixa etária é entre 7 e 14 anos. Neste trecho da entrevista são 

discutidas experiências vividas por ela na escola e ela conta sobre um passeio que a 

escola fez a um clube com piscina, do qual só puderam participar alunos com bom 

rendimento escolar, estes levaram um bilhete da escola para casa para que os pais 

pudessem autorizar a saída.  

Com base na Nomenclatura Gramatical Brasileira este verbo seria classificado 

como transitivo direto, tendo, neste caso, como sujeito “os alunos bom de nota 

disciplinar da sala” [+humano] e como objeto direto “bilhete” [+concreto] [-animado]. 

O termo “pra casa” é um adjunto adverbial de lugar. Estes termos são considerados 

argumentos do verbo “levar”. O verbo “levar” é um verbo tetravalente, ou seja, admite 

quatro argumentos em sua realização (X levar Y de Z para W). Sendo assim, podemos 

ainda inferir um outro argumento que não aparece na realização verbal, mas está 

implícito no contexto, o local de origem do objeto deslocado: “da escola”, uma vez que 

este deslocamento ocorre num espaço físico: “da escola para casa”. No entanto, por não 
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aparecer na realização verbal, há alteração na valência quantitativa, que será trivalente 

neste caso. Cavalcante (1997), afirma que os verbos de deslocamento ativo preveem o 

movimento de um agente em direção a um destino, o que faz com que a realização 

sintática do complemento locativo de origem seja altamente facultativo.  

A análise com base nos Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson 

(1980) confirma os seguintes traços: participantes (dois, os alunos e o bilhete), cinese 

(há ação), aspecto (perfectivo), intencionalidade do sujeito, polaridade (afirmativa), 

modalidade (realis), agentividade do sujeito (agentivo), afetamento do objeto (afetado), 

individuação do objeto (concreto, singular, contável e referencial). Vemos, portanto, 

que 9 traços se confirmam nessa realização do verbo “levar”, revelando alto grau de 

transitividade.  

(2) 

O adolescente continuou passando mal e acabou morrendo, à noite, quando 

retornava para a unidade. Ele desmaiou nos braços do pai, que o levou no colo até a 

UPA. 

(A Gazeta, 19/11/2014, p. 8, grifo nosso). 

O segundo exemplo foi coletado do jornal A Gazeta e é parte de uma reportagem 

da seção Cidades. A reportagem diz respeito à falta de enfermeiros para atendimento na 

UPA em Serra-Sede, cidade da Grande Vitória, no Espírito Santo. O ocorrido ocasionou 

a morte de um jovem de apenas 14 anos por falta de atendimento especializado na UPA. 

O rapaz chegou passando mal à unidade, mas a enfermeira de plantão não diagnosticou 

a gravidade do problema e o encaminhou para uma assistente social, que, por sua vez, o 

mandou de volta para casa. O adolescente continuou passando mal e morreu a caminho 

da unidade nos braços do pai. 

Neste exemplo, do ponto de vista tradicional, o elemento “pai” codifica 

sintaticamente o sujeito, com o traço [+humano], “o adolescente” como objeto direto, 

com o traço [+humano], que é retomado pelo pronome, e “até a UPA” como adjunto 

adverbial de lugar. O local de origem, que é a casa do jovem, está implícito na 

realização verbal, mas pode ser resgatado no contexto. Há, portanto, três argumentos 

que são observáveis e mais um que pode ser recuperado no contexto. 

No plano físico (sonoro ou visual) estão presentes três argumentos. O 

deslocamento do objeto, neste caso, se dá também em um espaço físico. Assim como no 

exemplo anterior, podemos notar a facultatividade recorrente da realização sintática do 

complemento locativo de origem, que demonstra que a necessidade comunicativa é que 
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dita as regras de construção da sentença, apresentando apenas os elementos necessários 

para a compreensão e deixando subentendidos aqueles que podem ser resgatados no 

contexto. 

Aplicando os Parâmetros de Hopper e Thompson, vemos que se confirmam os 

traços: participantes (há dois, o pai e o adolescente), cinese (há ação), aspecto 

(perfectivo), intencionalidade do sujeito (intencional), polaridade (afirmativa), 

modalidade (realis), agentividade do sujeito (agentivo), afetamento do objeto (afetado, 

uma vez que o rapaz é transferido de um lugar para outro), individuação do objeto 

(próprio, humano, conreto, singular, contável e referencial). Tendo, assim como o 

exemplo anterior, este caso possui transitividade de grau 9.   

(3) 

I - Ótimo atendimento assim quando eu cheguei lá eles com certeza foram me 

atender primeiro porque eu tava  cheio de sangue com a cabeça pocada e a prioridade é 

pra quem está pior estado eu creio/lá eles estavam atendendo assim então eu cheguei lá 

eles já encaminharam lá pra dentro já/já foi me dando anestesia eu acho que o meu rosto 

todinho na minha perna pra ie dar uns pontos pra eu parar de sangrar né?  Pra cortar o 

fluxo e tive atendimento ótimo uns dias depois aí eu tive que  ser transferido por causa 

da/eu tinha/tinha idade mas eu não tinha como eu tinha dito a estrutura minha mão era 

de uma criança já era assim de/do jeito assim de um adolescente então eu cabei indo 

pra/pra Clínica Dos Acidentados lá também tive um/um atendimento ótimo também já 

estava com/já estava com/já tinha minha vaga lá já... aí o primeiro médico que tava o 

Dr. José Carlos que estava trabalhando no Infantil comigo decidiu  “não aqui não dá 

porque nós temos equipamentos qualificados para o corpo dele então leva pra Clínica 

dos Acidentados que lá tem tratamento qualificado pra ele e eu vou fazer a operação” 

Foi tranquilo cheguei lá já tinha/tinha um quarto preparado pra mim já uma cama tudo 

tranquilo... Só cheguei lá mesmo meu pai foi preencher alguma/alguma a folha lá né 

sobre onde eu moro número de telefone isso aquilo aquilo outro bairro e tudo mais aí fui 

transferido lá pra cima uns dois/ um dia depois fez operação tive também um 

atendimento ótimo uma alimentação boa também... todos os cuidados que eu vi que eles 

tinham com isso tinha com outros todos cuidados que vem/que tem num hospital eles 

tiveram comigo tranquilo achei bom/ótimo o atendimento deles ambos/ambos hospital 

tanto o Infantil quanto a Clinica dos Acidentados até que também a Clinica dos 

Acidentados é particular né é bom que a gente explora um pouco a particularidade dos 

outros eles pagam pra/pra  pessoal do/do SUS então eu fui atendido pelo SUS tranquilo  
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(PortVix, p. 288, grifos nossos) 

O exemplo (3) faz parte das entrevistas do PortVix e o informante é um rapaz, 

que tem entre 15 e 25 anos. Sua fala é a respeito de uma experiência que ele mesmo 

vivenciou ao sofrer um acidente em que bateu a cabeça e precisou ser atendido com 

urgência em um hospital local. O jovem conta que foi levado para o Hospital Infantil, 

mas acabou sendo transferido para a Clínica dos Acidentados que, segundo ele, possuía 

melhor estrutura para atendê-lo.   

Nos dois casos em que aparece o verbo “transferir”, o sujeito paciente é oculto e 

tem o traço [+humano]. O agente da passiva é o condutor do veículo, responsável pela 

transferência do rapaz, que pode ser inferido pelo contexto. Os dois casos com o verbo 

“transferir” na fala do entrevistado carregam a mesma significação e as mesmas 

características. No entanto, no primeiro caso temos um modalizador epistêmico “tive”, 

que legitima a opção dos médicos de realizar a transferência e, no segundo caso, não há 

nenhum elemento modalizador.  

Com relação à análise valencial, podemos notar que existem dois argumentos: o 

sujeito paciente (que pode ser identificado pela desinência verbal) e o complemento 

locativo que representa o destino. 

Dos 10 parâmetros de transitividade, 9 podem ser confirmados, revelando alta 

transitividade: participantes (dois, os responsáveis pela transferência e o rapaz que narra 

a história), cinese (há ação), aspecto (perfectivo), intencionalidade do sujeito 

(intencional), polaridade (afirmativa), modalidade (realis), agentividade do sujeito 

(agente), afetamento do objeto (afetado), individuação do objeto (próprio, humano, 

concreto, singular, contável, referencial).  

(4) 

O piloto da Marussia foi transferido para a UTI do Hospital Universitário de 

Nice, na França. 

(A Gazeta, 20/11/2014, p. 47, grifo nosso) 

Este exemplo foi coletado da página de Esportes do jornal A Gazeta, na seção Jogo 

Rápido, que apresenta breves notícias sobre esportes em todo o mundo. Refere-se ao 

piloto francês Jules Biachi da Marussia, equipe russa de automobilismo, que saiu do 

coma após sete semanas depois de um grave acidente sofrido no GP do Japão de 

Fórmula 1. O piloto foi transferido de um hospital no Japão para a UTI do Hospital 

Universitário de Nice, em seu país natal. 
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Neste caso, o agente da passiva não aparece expresso sintaticamente, mas 

corresponde aos responsáveis pela transferência do piloto, e, apesar de não estar 

expresso, podemos concluir que possui traço [+humano]. “O piloto da Marussia” é o 

sujeito paciente da oração [+humano] e “para a UTI do Hospital Universitário de Nice”, 

adjunto adverbial de lugar. No exemplo em questão há dois argumentos: “o piloto da 

Marussia” e o locativo de destino, no entanto, podemos notar que o argumento que 

corresponde ao local de origem da transferência é inferível pelo contexto: “um hospital 

no Japão”, assim como o argumento que corresponde ao agente da passiva que está 

oculto, mas pode ser resgatado no contexto.   

A oração em questão apresenta alta transitvidade, tendo 9 dos 10 traços 

confirmados: participantes (dois, sujeito indeterminado e “o piloto da Marussia”), 

cinese (há ação), aspecto (perfectivo), intencionalidade do sujeito, polaridade 

(afirmativa), modalidade (realis), agentividade do sujeito (agentivo), afetamento do 

objeto (afetado pela ação de ser transferido, deslocado de um lugar para outro) e 

individuação do objeto (próprio, humano, concreto, singular, contável e referencial).   

  

6 Conclusões preliminares 

 

Foi observado neste trabalho o comportamento dos verbos que selecionam 

objeto que se desloca em um espaço físico ou não físico “levar” e “transferir”. 

Características sintático-semântico-discursivo-pragmáticas foram analisadas com base 

no Funcionalismo Linguístico e também na Gramática de Valências de Borba (1996). O 

corpora selecionado foi constituído por entrevistas sociolinguísticas do PortVix e 

também por textos do Jornal A Gazeta de Vitória. 

A transitividade de determinado verbo depende de fatores pragmáticos em sua 

manifestação no discurso, como a perspectiva a partir da qual o evento é transmitido. 

Um mesmo evento pode ser transmitido do ponto de vista do agente responsável pela 

ação, como nos exemplos (1) e (2), ou do ponto de vista do objeto afetado pela ação, 

como nos exemplos (3) e (4). A análise da transitividade com base nos Parâmetros de 

Hopper e Thompson (1980) revelou grau 9 de transitividade em todas as sentenças 

analisadas, tendo apenas o traço de pontualidade não confirmado, por se tratarem de 

verbos que representam ações não-pontuais nos casos examinados.  

Com relação à análise valencial, percebemos que nos exemplos (1) e (2) o verbo 

“levar” revela-se com valência três, caracterizado pela presença de apenas três 
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argumentos, enquanto nos exemplos (3) e (4) o verbo “transferir” apresenta apenas dois 

argumentos, sendo, portanto, bivalente. Sabemos que o falante estrutura seu discurso 

com base no objetivo comunicativo que pretende alcançar, sendo assim, a seleção dos 

argumentos diz respeito às informações que o falante deseja revelar/omitir por razões 

diversas.  

Nos exemplos (1) e (2), o argumento que representa o complemento locativo de 

origem relacionado ao verbo de objeto deslocado foi omitido, sendo inferível pelo 

contexto. No caso dos exemplos (3) e (4), em que temos estrutura de passiva, há ainda 

um diferencial: tanto na língua escrita quanto na língua falada, é comum omitir o agente 

da passiva e também o locativo de origem quando se narra um determinado 

acontecimento, como observado nos exemplos citados.  
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APRENDENTES IDOSAS E PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA: UMA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO 

EMANCIPATÓRIA. 

Betânia Rocha de Sousa   

 

RESUMO: Este trabalho relata e analisa uma pesquisa-ação, realizada na turma de 2ª 

etapa do Grupo de Educação na Terceira Idade (GETI), programa de extensão da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). O GETI desenvolve ações socioeducativas 

direcionadas ao público idoso, no Campus Universitário de Castanhal, cuja 

fundamentação teórica baseia-se na concepção da educação emancipatória 

Paulofreireana. A pesquisa-ação focaliza-se no ensino/aprendizagem da produção de 

textos escritos em turmas de pessoas idosas. Objetivos: a) testar a hipótese de que o 

dispositivo da Sequência Didática coaduna-se com os pressupostos pedagógicos 

freireanos; b) construir uma proposta de produção escrita congruente com pressupostos 

de educação emancipatória; c) experimentar e analisar atividades elaboradas para 

verificar se as mesmas contribuem efetivamente para que aprendentes idosos 

desenvolvam competências de produção escrita. A abordagem teórica deste estudo 

desdobra-se: 1) educação emancipatória (FREIRE, 1983, 1987, 1996); 2) 

envelhecimento humano como processo natural da vida (NERI; FREIRE, 2000; BOSI, 

1994); 3) abordagem interacional de ensino-aprendizagem de língua (GERALDI, 2004, 

2006; ANTUNES, 2006, 2009); 4) avaliação formativa (AMARAL, 2008; CUNHA, 

1992, 2008). A metodologia inscreve-se no paradigma qualitativo e visa ao 

envolvimento das participantes na construção da competência almejada: a escrita de 

textos pertencentes ao gênero receita culinária; e na realização de um projeto de 

comunicação: a venda de uma coletânea de receitas no seminário anual do GETI. Além 

das atividades e dos materiais utilizados em sala de aula, seguem os procedimentos 

instrumentais que viabilizaram a geração de dados: observação participativa, com notas 

em diário de campo e entrevistas semiestruturadas realizadas com as aprendentes. Os 

resultados demonstram que as aprendentes idosas passaram a assumir-se como sujeitos 

de sua aprendizagem e de seu dizer; houve a elevação qualitativa de sua produção 

escrita.      

 

PALAVRAS-CHAVES: Aprendentes idosas. Produção escrita. Sequência didática. 

Avaliação formativa. 

1. Introdução 

Este artigo é resultado de uma dissertação de mestrado que relata e analisa uma 

pesquisa-ação realizada com quinze estudantes idosas da 2ª etapa do projeto de 

educação formal do Grupo de Educação na Terceira Idade – GETI –, programa de 

extensão do Campus Universitário de Castanhal. O objetivo desta investigação consistiu 
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em testar se o dispositivo da Sequência Didática coadunava-se com os pressupostos 

pedagógicos freireanos; em construir uma proposta de produção escrita congruente com 

pressupostos de educação emancipatória; em experimentar e em analisar atividades 

elaboradas que verificasse se as mesmas contribuem efetivamente para que aprendentes 

idosos desenvolvam competências de produção escrita. A proposta deste estudo buscou 

contribuir para a construção de uma base didático-metodológica para o ensino e a 

aprendizagem do português como língua materna para o público de aprendentes idosos. 

A temática deste trabalho insere nas discussões acerca do ensino-aprendizagem 

de textos escritos e na avaliação deste mesmo processo como prática formativa, capaz 

de fomentar aprendizagens e amplia o debate trazendo para o cerne da questão o sujeito 

idoso aprendente. 

  

2. Idosos, educação na velhice e produção escrita nas aulas de português. 

 

O Brasil está perdendo o perfil jovem para dar lugar aos “cabelos grisalhos” dos 

sexagenários. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

número da população com 60 anos ou mais de idade subiu, em 2010, para quase 15 

milhões de pessoas, ou seja, 8,6% da população brasileira.  Segundo esses mesmos 

dados, a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 73,1 anos. 

Conforme esses dados, a população idosa emerge como uma demanda social 

diante da qual a sociedade brasileira vê-se obrigada a reformular seus projetos sociais, 

políticos, econômicos, culturais e educacionais. Esses projetos tornam-se relevantes 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas e de todos e todas que com elas 

convivem. 

Para Oliveira (2007) a longevidade com qualidade de vida implica, sobretudo, 

um convite desafiador à superação de estigmas e preconceitos que têm referenciado uma 

velhice com acepções negativas no Brasil. E talvez, a ideia de que a pessoa idosa não 

tenha mais potencial para aprender seja a mais desafiadora. Isso porque, muitas vezes, o 

próprio idoso assume como seu o discurso de incapacidade.  

Neri e Freire (2000), sem negar as limitações inerentes do envelhecimento como 

alterações na aparência física (aparecimento das rugas, flacidez, cabelos brancos ou 

mais ralos), limitações fisiológicas, cognitivas (frequentes esquecimentos), psicológicas, 

perdas no âmbito das funções sensoriais (diminuição da sensibilidade auditiva e visual), 

redução da coordenação motora, expõem que a pessoa idosa  precisa ter consciência de 

que ela constitui-se como um sujeito existente, vivo, ativo, capaz de reorganizar e 

ressignificar suas experiências vividas; por isso, pode, e, deve manifestar seus anseios, 

esperanças, sonhos, projeções para o futuro à luz das novas necessidades éticas, 

psicológicas, sociais preconizadas nessa etapa da vida. Assim, o envelhecimento é 

compreendido como mais uma fase da vida (NERI, 2008). 
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Pensar em uma educação para pessoas idosas que as compreenda como sujeito 

ativo nesse processo, é, sem dúvidas, reconhecer a educação como um ato político e 

emancipatório tão preconizada por Paulo Freire (1983, 1987, 1996). Educação essa que 

se fundamenta no diálogo como ponto de encontro entre professores (A) e estudantes 

idosos (B) que ao pronunciarem-se enquanto sujeitos que dialogam saberes, que 

compartilham experiências, que negociam sentidos, assumem o compromisso de 

construírem junto o conhecimento.  Nas palavras de Freire “ninguém educa ninguém, 

ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão” (FREIRE, 1987, p. 

68), pois “A educação autêntica [...] não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A 

com B” (ibidem, p. 84, grifos do autor). 

É nesse contexto que o ensino da língua materna em turmas de pessoas idosas, 

mais especificamente a produção e recepção de textos escritos, insere-se. Ensino esse 

que traz para o foco de discussão a produção textual situada nas práticas sócias; 

Avaliação Formativa como estratégia reguladora dessa produção; e a Sequência 

Didática como recurso didático-pedagógico. 

Segundo a abordagem interacionista da linguagem (ANTUNES, 2006, 2009; 

GERALDI, 2004, 2006), a produção escrita nas aulas de português deixa de ser um 

processo solitário e unilateral que se encerra em si mesmo – o estudante escreve algo 

para ser avaliado pelo professor com fins puramente avaliativos para atribuição de notas 

ou conceito – e passa a ser compreendido como dialógico contextualizado nas práticas 

sociais, que ultrapassa o espaço escolar.  

Para Teixeira e Nunes (2008, p. 123) “A avaliação formativa é uma avaliação 

reflexiva, que propicia ao aprendiz perceber e ser dono do seu processo de aprendizado, 

dinamizando a oportunidade de ação-reflexão, de criação e reformulação”. Potencializar 

práticas avaliativas sob essa perspectiva, no ensino/aprendizagem da produção do texto 

escrito para aprendentes idosos, é levar em consideração a participação ativa destes no 

processo de construção do objeto de aprendizagem.  

Também é esta a perspectiva da Sequência Didática, proposta por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82), como dispositivo formativo que consiste em 

desenvolver “um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual oral e escrito”. A Sequência Didática tem como objetivo 

auxiliar os aprendentes a dominar com eficácia o gênero de texto em foco, 

proporcionando a estes ampliar suas capacidades de escrever ou falar adequadamente 

em uma situação específica de comunicação. 

Nessas condições, torna-se relevante desenvolver um estudo acerca da produção 

de textos escritos e das concepções de ensino-aprendizagem da língua que a sustentam, 

produção esta subsidiada em procedimentos da avaliação formativa, dentre estes a 

Sequência Didática. Por ser um procedimento formativo, a Sequência Didática tende a 

fomentar no aprendente um papel ativo na construção do conhecimento. Com base neste 

pressuposto, foi elaborada a hipótese de que esse dispositivo adapta-se ao público idoso 
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que teme – mais do que os públicos escolares habituais – o erro e o fracasso em sua 

própria aprendizagem.  

Acredita-se que o procedimento Sequência Didática coaduna-se com os 

princípios pedagógicos de Paulo Freire acerca dos objetivos da formação e do sujeito 

que aprende, uma vez que o compreende como sujeito ativo no processo de 

aprendizagem, oportunizando a este, por meio de dispositivos de autoavaliação e de 

autorregulação, atitudes reflexivas indispensáveis ao desenvolvimento da autonomia 

com relação ao ato de produzir textos escritos e de avaliar o que foi escrito. 

É nesse referencial sobre envelhecimento humano, educação emancipatória, 

concepção interacionista da linguagem e avaliação formativa que este trabalho 

fundamenta-se, pois compreende que a pessoa idosa é um sujeito ativo que, embora 

apresente limitações, seja capaz de aprimorar suas habilidades escritoras no contexto 

das práticas sociais. 

 

3. Procedimentos da pesquisa 

A descrição pormenorizada dos procedimentos metodológicos desta pesquisa-

ação pode ser encontrada na dissertação de mestrado que recebe o mesmo título deste 

artigo. A seguir, esses procedimentos serão apresentados sumariamente. 

Este estudo inscreve-se na abordagem qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 1986) por 

meio de uma pesquisa-ação (Triviños, 1987). A geração dos dados foi viabilizada a 

partir de instrumentos didáticos: sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004), atividades e materiais utilizados em sala de aula; e de pesquisa: 

observação participante com registro em diário de campo, entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com as aprendentes (Triviños, 1987). 

Como alguns sujeitos não autorizaram a publicação de seus nomes, as quinze 

participantes da pesquisa foram identificadas pelas letras de A a O.  

A pesquisa-ação situou suas ações na realização do projeto de comunicação 

“Mãos experientes, escrevendo com autonomia”, a fim de envolver as participantes da 

pesquisa na construção da competência almejada: a escrita de textos pertencentes ao 

gênero receita culinária. A culminância desse projeto aconteceu no seminário anual do 

GETI sobre envelhecimento humano com a venda de uma coletânea de receitas para 

ajudar financeiramente na colação de grau das estudantes. 

 

4. Síntese da Sequência Didática 

A Sequência Didática (SD) percorreu todas as etapas apresentada por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004): Definição do projeto coletivo com a turma de idosos 

“escrita de uma coletânea de receitas culinárias”; primeira produção escrita do gênero 
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receita culinária; desenvolvimento de módulos, neste caso cinco, constituídos por várias 

atividades individuais e coletivas que serviram como instrumentos regulares e 

autorregulares para que as aprendentes avaliassem seu escrito e, assim, superassem os 

problemas presentes na primeira produção; produção final em que algumas senhoras 

reescreveram a receita da primeira produção e outras resolveram escrever outra receita. 

Esta etapa foi subdividida em três momentos: escrita individual, seguida de avaliação 

em dupla com suporte de uma “ficha de avaliação”, construída coletivamente no 

decorrer dos módulos; avaliação coletiva; formatação e editoração coletiva da coletânea. 

Depois da primeira produção, verificou-se que as dificuldades textuais 

relacionadas à escrita do gênero eram de três níveis: linguístico (sequência verbal, 

marcas de tempo); gramatical (questões ortográficas e de concordância); estrutural do 

gênero receita culinária (título, ingredientes e modo de preparar).  

A SD desenvolveu-se em cinco módulos, a fim de que cada dificuldade 

apresentada na primeira produção fosse trabalhada separadamente, articulando-se ao 

grau de dificuldade ascendente, levando em consideração ao perfil dos sujeitos da 

pesquisa. Para um público mais jovem, talvez uma quantidade menor de módulos fosse 

mais produtiva. Atividades afins poderiam ser realizadas conjuntamente. O público de 

aprendentes idosos, entretanto, necessita ser exposto constantemente ao conteúdo de 

estudo num ritmo de aprendizagem que respeite suas dificuldades cognitivas e motoras. 

A circulação social da coletânea de receitas culinárias aconteceu no dia 11 de 

novembro do ano de 2011, no V Seminário sobre Envelhecimento Humano o programa 

Grupo de Educação na Terceira Idade, no Campus Universitário de Castanhal, em 

sessão de exposição de trabalhos produzidos pelas turmas do projeto de Educação 

Formal (FIG. 1 e 2).                    

A coletânea de receitas foi tão bem aceita que as 55 cópias foram insuficientes 

para a quantidade de pessoas que queriam comprá-la. Por isso foram reproduzidas mais 

50 cópias para que no próximo encontro do programa GETI, as pessoas pudessem 

adquiri-la. 

 

5. Mãos experientes, escrevendo com autonomia. 

Partindo do pressuposto de que a elevação qualitativa da produção de textos 

escritos esteja associada à apropriação dos critérios de produção do gênero em questão, 

assim como ao desenvolvimento de atitudes reflexivas e avaliativas, procurou-se ao 

longo da SD desenvolver atividades que unissem três perspectivas: os procedimentos de 

avaliação formativa, a abordagem interacional de ensino-aprendizagem de língua e os 

princípios pedagógicos de Paulo Freire, levando em consideração o público de pessoas 

idosas.  

Promover situações pedagógicas de produção de textos escritos em turmas de 

pessoas idosas não é uma tarefa fácil, porque muitas dessas pessoas parecem desconfiar 
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da própria capacidade de aprender. Essa é uma realidade desafiadora que nos encoraja a 

pensar numa base didático-metodológica para um ensino/aprendizagem da produção 

escrita em que o aprendente idoso reconheça-se como sujeito ativo no processo de 

construção do conhecimento. Assumir-se como sujeito ativo no processo de 

ensino/aprendizagem da produção de textos escritos é, sobretudo, apropriar-se dos 

critérios de produção que orientam a escrita de determinado gênero de texto. Com base 

nesse princípio, procurou-se desenvolver atividades colaborativas em duplas e/ou em 

grupos em que as aprendentes idosas testavam hipóteses, contrastavam ideias, 

compartilhavam experiências e, aos poucos, iam se apropriando dos critérios de 

produção escrita do gênero receita culinárias. 

As atividades em grupo, por exemplo, ajudaram as aprendentes a recuperar a 

autoconfiança tanto em relação à produção de textos escritos quanto à capacidade de 

aprender, conforme declara H: 

Entrevista – tema 1  

[...] não vou mentir não, sabe... quando a gente começou as atividades... falei pra 

L que isso não ia dar em nada não.. né?, sabe, esse negócio de ensinar velho a escrever, 

tirando da própria cabeça ((risos)) mas depois eu fui gostando né?, falei lá em casa que 

ia escrever né?, um livro de receitas e... e... todo mundo ficou empolgado... eu acho que 

a gente melhora muito, muito, muito, né?, qualquer coisa que pega a autoestima da 

gente, a gente melhora e principalmente  a gente que tá nessa idade, né?, que a gente tá 

quase chegando lá... ((risos)) e eu quero produzir mais e mais... 

 (Aprendente H) 

  

No geral, o desenvolvimento das atividades em grupo mostrou-se produtivo, 

pois propiciou a criação de um ambiente pedagógico dinâmico e emancipatório: os 

grupos participavam ativamente, lendo e analisando as receitas, opinando ou 

discordando, mas sempre com o equilíbrio e a sensatez da maturidade.  

Os dispositivos de avaliação e avaliação mútua desenvolvidos nas atividades em 

grupo no decorrer da sequência proporcionaram às aprendentes atitudes mais reflexivas 

e autônomas em relação ao processo de avaliação e regulação de seus textos. Por meio 

da leitura e análise de várias receitas ao longo dos módulos, procurou-se fazer com que 

as aprendentes percebessem as características de uma receita e como estas se articulam 

para orientar o leitor quanto à realização do prato em questão. Desse modo, a turma 

construiu coletivamente critérios e descritores capazes de orientar a escrita das receitas e 

que auxiliassem adequadamente as autoras dos textos na análise dos mesmos. 

As atividades de avaliação mútua também deram suporte para a reescrita das 

receitas, pois por meio da reflexão em dupla e coletiva, as aprendentes revisitavam o 

próprio texto com as contribuições de outros olhares: 
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Entrevista – tema 5 

Escrever de novo aquilo que a gente já escreveu é muito bom, né?, porque, 

quando eu escrevi a receita pela primeira vez, eu acho que estava cochilando, né? 

((risos)), é que eu tomo uns remédios para pressão e dá um SOno, aí eu cochilo mesmo 

((risos)), mas aí quando eu escrevi de novo a receita, aí eu percebi que eu tinha engolido 

letras e parece que não estava assim... como é que eu digo... não dava para entender 

direito... e aí... eu fui reescrevendo, reescrevendo e fazendo a revisão e fui melhorando a 

escrita da minha receita com a ajuda das colegas também, e é por isso que eu gostei de 

fazer a revisão na minha receita.  

(Aprendente O) 

 

Os procedimentos da avaliação formativa como atividade de regulação, 

autoavaliação e coavaliação desenvolvidos durante a SD demonstraram coadunar-se 

com os pressupostos pedagógicos da educação emancipatória de Paulo Freire, acerca do 

sujeito que aprende construindo o objeto de ensino no contexto de um processo 

dialógico. No caso das receitas culinárias, a apropriação dos critérios auxiliou as 

aprendentes na construção e reconstrução do objeto da aprendizagem, o que possibilitou 

revisões e reescritas com mais segurança e autonomia.  

Com relação ao objetivo principal da SD (elaboração de uma coletânea de 

receitas), foi imprescindível situar a escrita do gênero dentro de um projeto de 

linguagem “Mãos experientes escrevendo com autonomia” que previa a publicização e 

comercialização da coletânea de receitas em um evento público do programa GETI, pois 

fomentou a motivação necessária para as aprendentes ousarem superar os problemas 

textuais diagnosticados na primeira produção escrita. As aprendentes chegaram, 

inclusive, a escrever pensando nos possíveis leitores que teriam acesso à obra, conforme 

K e F: 

Entrevista- tema 6  

Sabe professora, eu achei bom porque nós desenvolvemos mais a escrita, né? 

Para ensinar direitinho uma pessoa a fazer a receita direitinho, né? Porque quando a 

pessoa ‘tiver fazendo a receita, eu não estarei lá para explicar como ela deve fazer, né? 

então eu achei legal porque eu ficava pensando, né?: “será que vão entender direitinho o 

que eu escrevi?”. Então foi uma experiência muito boa para mim. 

 (Aprendente K) 

Ah... a gente fica empolgada, né?, porque é assim uma hipótese, não foi só nós 

aqui que leu né?, muita gente comprou, né?, e quer dizer que está vendo aquela receita 

que eu escrevi, né? Aí muita gente vai conhecer a gente por causa daquela receita, né? 
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Por mais que algumas pessoas não vão dar muito valor, né?, naquela receita, mas muitos 

vão dizer: “olha como ela teve aquela ideia de fazer... aquela coragem de fazer um livro, 

né?”. Aí pela receita que eu escrevi, mesmo tendo dificuldade, né?, na hora de pôr 

aquela receita no papel... mas nós tivemos coragem ...   

(Aprendente F) 

Ao usar a escrita a fim de estabelecer um diálogo com o leitor em uma situação 

concreta de comunicação, as aprendentes idosas, de certo modo, passaram a 

desconstruir a ideia de que o ofício de escrever está reservado a poucas pessoas ou que 

somente o professor é capaz de avaliar o texto do estudante; como também passaram a 

assumir atitudes de autoria, posicionando-se como sujeitos do dizer que interagem com 

outros sujeitos, como propõe Antunes: “Um texto é resultado de atividade exercida por 

dois ou mais sujeitos, que, numa determinada situação social, interagem; produzem 

juntos uma peça de comunicação” (2009, 79 – citação grifada pela autora). 

Diante da perspectiva de que o texto se constrói em diálogo com a recepção e  

atualiza-se em contextos específicos de interação social, pode-se dizer que o trabalho 

com a produção de textos escritos com a turma de idosas, antes compreendido como 

algo difícil de ser executado, ganhou novos contornos. Certamente, o fato de situar a 

produção textual dentro desta perspectiva interacional contribuiu para elevar 

qualitativamente a escrita das receitas das aprendentes. 

Esta experiência pode até não representar algo significativo para quem já possui 

uma prática de escrita madura, mas para estas senhoras, que em muitos momentos da 

SD falavam ressentidas pelo fato de não terem estudado durante a infância ou juventude 

e, ainda por cima, ouvirem frequentemente de parentes e conhecidos que “papagaio 

velho não aprende mais”, produzir uma coletânea significou muito mais que registrar 

por escrito as próprias receitas. 

Escrever uma coletânea de receitas significou, sobretudo, a possibilidade de 

superação dessa imagem de incapacidade quanto ao uso da escrita, construída ao longo 

de seu percurso existencial e reforçada, em alguns momentos, no espaço escolar; como 

também, possibilitou a reafirmação da própria autoestima escritora dessas senhoras. 

Essas conjecturas encontram eco nos relatos das aprendentes, transcritos abaixo: 

Entrevista – tema 6  

Significou muito para mim de escrever esse livro de receitas com a turma, nem 

todas as pessoas têm essa oportunidade que nós tivemos. Eu mostrei para minha filha e 

ela ficou muito feliz e disse: “Poxa mãe, a senhora tá importante, né?”. E aí, né?, já fica 

para eu mostrar para os outros filhos e netos... Estou feliz também porque a receita que 

eu escrevi, já está sendo feita por outras pessoas, como a vizinha da dona B que pediu o 

livro dela para fazer a vaca atolada. Aí é muito bom saber que esse conhecimento não 

fica só comigo, né?, e quando eu não tiver mais aqui, né?, mas a receita vai estar.  

( Aprendente  G) 
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... foi uma felicidade para mim, porque para mim foi uma vitória... porque eu 

nunca tinha escrito assim um livro assim que fosse divulgado para outras pessoa lerem, 

principalmente pelo que eu passei, problemas de doenças... [relatos de enfermidade] ... 

pensei até em desistir de estudar mas, de repente, a gente torna a renascer de tudo, e 

renasce com outra, como é que digo, com outros pensamentos... então escrever esse 

livro melhorou e muito minha autoestima... ...já estou esperando ansiosa nosso próximo 

projeto, viu professora? É a escrita do livro de memórias, não é?... 

 ( Aprendente  H) 

Eu nunca imaginei que um dia, né?, eu iria fazer parte de um projeto desses, né?, 

porque essa foi uma boa ideia, né?, aproveitar o que a gente sabe e trazer para sala de 

aula para fazer de matéria pra gente estudar. Às vezes fico me perguntando: por que 

muitas vezes, a gente estuda coisa que nem entende direito e que nem vai servir para a 

nossa vida?  E aí, então eu gostei muito... e... escrever para mim é... é... sempre um 

desafio, porque pode parecer uma coisa boba, né?, escrever uma receita, mas para mim 

que parei de estudar quando era criança, só porque papai não queria que as filhas 

saíssem debaixo do olhar dele, mas aí não adiantou não, né?, porque... é... eu fugi com 

14 anos e me ajuntei e aí eu pensei que ia ter liberdade, né?, mas que nada, meu marido 

foi pior que papai, muito ciumento, e aí né?, veio os filhos e aí que não deu para estudar 

mesmo, né?, aí os filhos cresceram, fiquei viúva e a vontade de estudar apareceu de 

novo, mas aí, vem as pessoas e dizem: “pra que estudar, menina, tu só vai cansar tua 

mente” e aí, eu ficava em casa, né?, e aí, eu ouvi que aqui tinha ensino para as pessoas 

idosas aqui na universidade e aí eu vim, né?, então para mim, escrever essa receita, 

fazer parte desse livro que nós fizemos é uma grande vitória mesmo e saber que essa 

receita vai ser lida por outra pessoa, né?, é assim algo fantástico para mim. 

( Aprendente  M) 

São marcantes as expressões ou argumentos usados para descrever o impacto da 

experiência na vida dessas senhoras: da possibilidade de deixar um rastro escrito que 

sobreviverá à pessoa (como nota G), a um verdadeiro “renascer”, para H, passando pela 

“felicidade” (H) ou pela “grande vitória” (M), enfim “algo fantástico” (M).  A ideia de 

incapacidade de produzir textos escritos foi substituída pela certeza de que escrever 

mesmo na velhice é possível. A aprendente H, ao sinalizar a expectativa com o nosso 

próximo projeto a ser desenvolvido “Livro de Memórias: relembrar para não esquecer” 

evidencia a iniciativa e prontidão para o trabalho com a escrita, atitudes essas bem 

diferentes das observadas nos momentos iniciais da SD. 

O lançamento da coletânea constituiu o momento mais emocionante do projeto, 

pois simbolizou não apenas a finalização de um processo de escrita e reescrita em que 

as aprendentes idosas redescobriam, no trabalho árduo da escrita, o prazer de registrar 

parte da própria história. História que se confunde, muitas vezes, com as próprias 

receitas e experiências vivenciadas ao longo de sua existência. Entretanto escrever, para 

essas mãos tão experientes, também significou gritar por meio da escrita e romper com 

o silêncio ao qual estavam tão habituadas. A possibilidade de outras pessoas ouvirem 
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esse grito ao lerem as receitas, de certo modo, foi muito gratificante para elas, como 

para mim. 

A título de exemplificação, porque este espaço é insuficiente para analisar 

minuciosamente as produções iniciais e finais, assim como as variadas atividades que as 

intercalaram, serão apresentadas a seguir as produções da aprendente C. 

FIGURA 3 – Primeira produção de C. 

Figura 4 – última produção de C 

FIGURA 5 – Receita “Vaca atolada”, após a revisão e formatação coletiva.  

Analisando as FIG 2, 3 e 4, percebe-se uma elevação qualitativa entre a 

produção inicial e a final, uma vez que a aprendente C, em sua produção final, 

reescreveu o texto em conformidade com a estrutura composicional do gênero receita; 

utilizou recursos linguístico-discursivos que garantiram a função instrucional de seu 

texto, enquadrando-se, portanto, aos gêneros instrutivos; detalhou as instruções 

expressas pelo verbo por meio de advérbios de modo; buscou apresentar a finalização 

de processos temporários, indicando o ponto de culminância dos mesmos, embora, 

algumas vezes não obtivesse sucesso. 

5. Conclusão 

Os resultados desta pesquisa-ação indicam que, no âmbito de uma concepção 

interacionista de linguagem, o procedimento didático-pedagógico da SD, a perspectiva 

funcional da escrita que este procedimento implica e a proposta de avaliação formativa 

que ele integra, encontram-se em congruência com os princípios de educação 

emancipatória freireana. Concepção adotada pelo programa Grupo de Educação na 

Terceira Idade (GETI). Mais do que isso, pode-se afirmar, inclusive, que esses diversos 

elementos inter-relacionados no trabalho com a escrita deram uma consistência 

procedimental à proposta emancipatória, uma vez que a consciência crítica que esta 

busca desenvolver passa pelo desenvolvimento da capacidade crítica em relação à 

linguagem e a seus produtos.  

Considerando essa experiência e a análise que a suscitou, pode-se afirmar, 

portanto, que uma proposta de produção escrita congruente com pressupostos de 

educação para aprendentes idosos deve levar em consideração:  

- Um ambiente prazeroso e acolhedor que favoreça a desconstrução acerca 

da aprendizagem na velhice, nutrida negativamente pela sociedade; 

- Construção de projetos de comunicação real para uso efetivo da 

língua(gem), que dê sentido (direção e significação) às atividades de aprendizagem; 

- Planejamento modular das intervenções didáticas como na Sequência 

Didática para apropriação das características do gênero textual em estudo, que se 

adeque às necessidades físico-cognitivas da pessoa idosa; 
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- Adoção sistemática dos princípios da avaliativa formativa – como a 

autoavaliação, a coavaliação e a autorregulação para a escrita e a reescrita de textos – 

como forma de resgatar a condição de sujeitos da aprendizagem, capazes de construírem 

os critérios de avaliação e apropriarem-se deles; 

- Atividades em grupos que proporcionem a construção coletiva de 

documentos, a fim de que seja desenvolvida, mediante interações produtivas, a 

capacidade intelectual da pessoa idosa. 

- Diálogo e negociação constante, tendo em vista que a pessoa idosa deve 

ser tratada como sujeito ativo no processo de própria aprendizagem. 

Partindo dessa análise, os itens supracitados passam a integrar as bases didático- 

metodológicas para o ensino/aprendizagem do português como língua materna, para 

públicos de aprendentes idosos.   

Outra contribuição deste estudo delineia-se com a possibilidade de fornecer 

parâmetros para o desenvolvimento de outros trabalhos acadêmicos que abordem a 

aprendizagem de línguas com público idoso, um nicho de estudos ainda incipiente no 

Brasil. De fato, desta pesquisa podem se originar propostas que ampliem os estudos 

acerca das estratégias de aprendizagem do público idoso, no sentido de verificar, em 

mais longo prazo, o efeito de propostas didático-pedagógicas como a que foi 

implementada nesta pesquisa-ação e analisada neste trabalho.  

A sociedade brasileira, que tem se confrontado com essa demanda social 

emergente, certamente tem muito a aprender, resgatando, com projetos educacionais 

realmente emancipatórios, um espaço de expressão para seus velhos tão longamente 

silenciados.  
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VARIAÇÃO E MUDANÇA: O “DUPLO VOCABULÁRIO” APURINÃ 
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RESUMO: Neste trabalho apresentaremos os resultados preliminares de um estudo que 

busca descrever e analisar os processos envolvidos na formação das variantes da língua 

Apurinã, uma língua da família linguística Aruák, falada principalmente no sudeste do 

estado do Amazonas. Os instrumentos teórico-metodológicos utilizados nesta pesquisa 

incluíram o modelo de análise da sociolinguística variacionista (LABOV, [1972] 2008), 

os métodos da linguística de corpus (BAIBER, CONRAD e  REPEPEN, 1988) e da 

linguística histórica (CAMPBELL, 1999), além de conceitos da semântica lexical 

(CRUSE, 2000). Os casos de variação lexical tratados aqui se restringem aos termos de 

fauna e flora que constituem o fenômeno de “duplo vocabulário” (uso de uma ou mais 

formas para designar o mesmo referente) da língua. Um exemplo disso seria a forma 

como os Apurinã nomeiam o conceito ‘carneiro’. O mesmo conceito pode ser chamado 

de sutyawĩthe ou de manhitiawĩthe. A distinção na formação dos elementos desse par de 

nomes é que o primeiro parte do termo suty ‘veado roxo’ + awĩthe ‘chefe’; já o segundo 

parte dos termos manhiti ‘veado da capoeira’ + awĩthe ‘chefe’. Esse tipo de variação é 

geralmente motivada por relações metafóricas distintas envolvidas no processo de 

variação. É deste tipo de variação que trataremos e do qual apresentaremos uma análise 

sobre a sua origem e sobre o seu status linguístico e sócio-histórico-cultural em 

Apurinã. Os resultados indicam que a variação lexical pode ser descrita como a 

expressão de um sistema de compreensão das relações entre conceitos que participam 

do universo sociocultural Apurinã, portanto, de uma realidade extralinguística que 

permite ao falante criar e recriar palavras, e atribuir novos significados a palavras já 

existentes. Tais resultados sugerem que o fenômeno de “duplo vocabulário” existente na 

língua é, ao menos em parte, um artefato de mudanças linguísticas e evidencia 

diferentes relações semânticas em Apurinã.   

 

PALAVRAS-CHAVES: Variação. Mudança. Duplo Vocabulário. Apurinã 

 

1 Introdução 

 

A língua Apurinã (Aruák) é falada por comunidades indígenas espalhadas às 

margens de vários afluentes do rio Purus, sudoeste do estado do Amazonas, e em 

comunidades ao longo da rodovia 317, que liga as cidades do Rio Branco e Boca do 

Acre. A partir de hipóteses apresenadas por Lima (2013), busca-se, neste trabalho, 

discutir acerca dos fatores motivadores da variação lexical na língua Apurinã. Pretende-

se determinar como está se dando o fenômeno do “duplo vocabulário” na língua, 

envolvendo principalmente a nomenclatura de fauna e flora. Intenciona-se estudar os 
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fatores (linguísticos ou sociais) que condicionam os falantes a reconhecerem mais de 

um nome para determinados conceitos e de que modo o contexto histórico, as migrações 

e o contato com outros povos influenciam na formação das variantes e no processo de 

categorização dos nomes em Apurinã. 

Tratar sobre variação de uma língua minoritária e de tradição oral não é tarefa 

simples, uma vez que há uma diversidade de fenômenos e problemáticas que envolvem 

essas línguas. Levando em consideração a complexidade dos fatores envolvidos nos 

grupos de variantes analisados aqui, iniciaremos este artigo apresentando os subsídios 

teóricos  necessários ao desenvolvimento deste trabalho; em seguida, descreveremos os 

resultados da análise; por fim, apresentaremos as considerações sobre a relevância e 

contribuição de nossos resultados para os estudos da língua Apurinã. 

 

2 Variação e Mudanças Linguísticas: alguns pressupostos teóricos  

 

 Considerando que a atividade humana da linguagem se caracteriza pela 

constante variação e a mudança linguística, podemos considerar que vários são os 

fatores que influenciam no uso de variantes distintas dentro de uma comunidade de fala. 

Em geral, sempre há algum elemento, se não linguístico, sociocultural que determina a 

escolha que os falantes fazem de uma forma ou estrutura. A conjugação entre esses dois 

aspectos tem sido foco de interesse da Sociolinguística Variacionista, que tem como um 

dos seus princípios o pressuposto de que a variação linguística constitui fenômeno 

universal e presume a existência de padrões de uso das formas linguísticas alternativas 

denominadas variantes. 

 Segundo Alkmim (2007), a perspectiva variacionista procura, basicamente, 

verificar de que modo fatores de natureza linguística e extralinguística estão 

correlacionados ao uso de variantes nos diferentes níveis da gramática de uma língua, 

assim como compreender de que modo a variação é regulada. Portanto, o interesse 

principal da Sociolinguística Variacionista é desvendar como a heterogeneidade, ou 

seja, a variação linguística, se organiza, se localiza, além de descrever, regional e 

socialmente, as variedades de uma língua. 

 Para a autora, podemos descrever as variedades linguísticas a partir de dois 

parâmetros básicos: a variação geográfica e a variação social. A primeira está 

relacionada às diferenças linguísticas distribuídas no espaço físico. A segunda, por sua 

vez, está ligada a um conjunto de fatores de natureza extralinguística relacionados à 
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identidade dos falantes e com a organização sociocultural da comunidade de fala, por 

exemplo, classe social, idade, sexo, situação ou contexto social e etc. 

  Alkmim (2007) comenta que podemos observar a coexistência de um conjunto 

de variedades linguísticas; entretanto, essa coexistência não se dá no vácuo, mas no 

contexto das relações sociais organizadas e fortemente marcadas por motivações 

emanadas da própria estrutura sociocultural de cada comunidade. Nesse sentido, vale 

lembrar a forte relação entre variação e mudança linguística, pois, toda mudança é o 

resultado de algum processo de variação (ainda que, o inverso não seja verdadeiro), em 

que coexistem na comunidade de fala as duas formas: a substituta e a substituída. Para 

Weinreich, Labov e Herzog, nem toda variabilidade na estrutura linguística envolve 

mudança; mas todas as mudanças envolvem a variabilidade (1968 apud DUARTE e 

PAIVA, 2003).  

 Deve ficar claro que as mudanças procedem de modo gradual; elas atingem 

partes da língua e não o seu conjunto. Faraco (2005) comenta que qualquer parte da 

língua pode mudar, desde aspectos da pronúncia até aspectos de sua organização 

semântica e pragmática. Todos esses domínios estão sujeitos a mudanças, sendo que 

cada uma delas pode ser diferencialmente aceita, resultando na variação. Ele conclui 

dizendo que não se pode esquecer que, sendo “a língua um sistema de sistemas, as 

mudanças envolvem muitas vezes, não um aspecto específico, mas um conjunto de 

mudanças correlacionadas’’ (p 35). 

 No percurso histórico se evidencia que a substituição de uma forma por outra 

passa por diferentes estágios, isto é, há uma etapa em que uma forma coexiste com 

outra; em seguida há uma “luta” entre elas; por fim, há o desaparecimento de uma para 

a implementação da outra, ou manutenção de ambas mas com significados distintos. 

 Nesse sentido, temos que ter em mente, ao tratar de mudança linguística que ela 

não ocorre no vácuo, nem ao acaso, sem destino. As mudanças de uma língua ao longo 

do tempo seguem parâmetros; ou seja, iniciada a mudança, há um movimento 

cadenciado no processo, atingindo de maneira sistemática todas as suas ocorrências (em 

um mesmo contexto linguístico, mesmo período de tempo, mesma língua ou variedade 

de uma língua), o que caracteriza a mudança linguística como relativamente regular.  

 Além disso, Duarte e Paiva (2003) comentam que o fato das línguas passarem 

por mudanças no tempo é algo que pode ser percebido de diversas maneiras. Uma delas 

está associada às diferenças linguísticas entre gerações. O comportamento linguístico de 

cada geração reflete uma etapa da língua, com os falantes mais jovens introduzindo 
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novas alternantes que, gradativamente, substituirão aquelas que caracterizam o léxico 

dos mais velhos.  

 As autoras apontam para o fato de que as diferenças de efeito associadas às 

diferenças de faixa etária, embora permitam suspeitar da existência de movimentos no 

sistema, não podem ser tomadas como indicadores indiscutíveis e conclusivos de 

mudança. Se a mudança se processa no seio de uma comunidade linguística, ela 

envolve, a par de diferenças entre grupos etários, associações com outros parâmetros de 

organização social, como classe social, sexo, e na maioria dos casos, estilo de fala. 

 Portanto, é a associação entre as diferenças linguísticas geracionais junto com as 

diferenças sociais entre os indivíduos de uma comunidade de fala que permitem 

observar a maneira como a mudança linguística se processa no seio de uma comunidade 

de fala. Desse modo, entendemos que a língua faz parte de uma sociedade que a utiliza, 

a influência e é influenciada por ela. Assim, Labov (1994 apud CHAGAS 2011, p. 150) 

considera, então, que não devemos parar no que é estritamente linguístico se queremos 

explicar quais forças agem na língua, podemos e devemos incluir o modo como a língua 

está inserida na sociedade, pois cada variedade é resultado das peculiaridades das 

experiências históricas e socioculturais do grupo de fala.  

 A informação lexical parte do conhecimento da realidade que ocasiona a criação 

de novas palavras a todo momento. Segundo Isquerdo (1996 apud BRANDÃO, 2006), 

o léxico de uma língua se constitui a partir do processo em que o homem reúne os 

objetos e seres, identificando e designando características das entidades discriminadas. 

Assim, o léxico está relacionado ao processo de nomeação e cognição da realidade que 

se converte em signos linguísticos, ou seja, em palavras. As palavras são definidas umas 

em relação às outras. Por isso, na própria estruturação do sistema lexical, elas 

estabelecem diversos tipos de relações entre si. Portanto, saber uma língua implica, 

entre outras questões, saber quais são as palavras que dela fazem parte, assim como 

conhecer o seu significado. 

Para Fromkim e Rodman (1993), a principal característica do léxico é ser um 

sistema aberto em constante expansão e suscetível a mudanças. Segundo os autores, 

mudanças no léxico podem incluir a adição de novas palavras, mudanças de significado 

ou perda de palavras. Nesse sentido, quando os falantes começam a usar uma palavra 

nova, isto é, quando se adiciona uma palavra ao léxico, a mudança pode ser bastante 

evidente e relativamente brusca. Quando os falantes deixam de usar uma palavra, isto é, 
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quando a palavra se perde, trata-se de um processo que se desenvolve gradualmente ao 

longo de várias gerações.  

São vários os mecanismos no processo de implementação de novas palavras no 

léxico de uma língua. Entre eles temos: composição ou junção de palavras já existentes, 

formando novas palavras com novos significados; formação de palavras por derivação; 

e há também a incorporação de palavras de outras línguas que chamamos de 

empréstimos.  

Os elementos lexicais mudam de significado criando assim outra forma de 

mudança na língua, chamada de mudança semântica. De acordo com Fromkim e 

Rodman (1993), há três maneiras de um elemento lexical mudar semanticamente: o seu 

significado pode ampliar-se, restringir-se ou alterar-se. Essas mudanças são, em geral, 

discutidas a partir das relações lexicais conduzidas pelas figuras de linguagem 

(sinonímia, hiponímia/hiperonímia, polissemia, taxonomia, metáfora, metonímia entre 

outras), pois, “acredita-se que elas são mecanismos produtivos no processo gerador de 

novas significações” (p. 40).  

 

3 O Duplo Vocabulário Apurinã 

 

  A variação lexical em Apurinã envolve palavras cujas formas são 

completamente distintas umas das outras. Os casos de variação lexical tratados aqui 

restringem-se à nomenclatura de fauna e flora que compõe o que denominamos de 

“duplo vocabulário” da língua. O “Duplo Vocabulário” consiste, portanto, em itens 

lexicais que apresentam aparente sinonímia em que mais de uma palavra é usada para 

referir-se ao mesmo elemento conceitual. Em geral, cada um desses casos foi atestado 

em mais de duas comunidades distintas e, portanto, não são formas peculiares de um 

falante ou outro. 

 No primeiro trabalho com foco em variação linguística em Apurinã, Barreto 

(2007) afirma que há três tipos gerais de variação mais comuns nessa língua. A primeira 

é a variação geracional, que é representada por variantes distintas usadas em um mesmo 

espaço por indivíduos de faixas etárias diferentes, a exemplo do conceito para 

‘sucurijú’: kiãty para os mais velhos e kapinhuty para os mais novos. A segunda é a 

variação geográfica, que é representada por aquelas formas que têm suas variantes 

distribuídas em comunidades distintas, como, por exemplo, o conceito para ‘japó’, 

reconhecido em algumas comunidades como iũpiri, mas como pukuru em outras. 
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Finalmente, a terceira é a variação geográfico-geracional, que se caracteriza pela 

ocorrência de uma variação geracional em diferentes comunidades geográficas. Nesta 

última, uma variante que pode ter uma distribuição geográfica restrita, também aparece 

restrita a uma faixa etária específica. Como exemplo desse tipo de variação podemos 

considerar o caso da palavra para “macaco-de-cheiro”, que é reconhecida por três 

formas: amãtxuary, ipỹte e xariwa. A forma amãtxuary está restrita a algumas 

comunidades, caracterizando aí uma variação geográfica; porém, mesmo nessas 

comunidades, essa forma encontra-se restrita a uma faixa etária específica, pois é uma 

forma antiga, usada somente pelos mais idosos, o que caracterizaria também nessas 

comunidades a variação geracional.  

 Diferentes membros de uma mesma comunidade podem reconhecer e utilizar 

ativamente mais de uma variante, mas jamais todas que fazem parte do “duplo 

vocabulário". Ou seja, as variantes em Apurinã não estão associadas exclusivamente a 

um grupo ou outro, isto é, um falante usa uma variante com relativa frequência, 

podendo reconhecer uma ou outra forma. No segundo caso, trata-se de um 

conhecimento passivo, em que o falante pode reconhecer (ao escutar ou ser perguntado 

sobre) duas ou mais variantes de uma mesma palavra, mas jamais usar uma delas. Como 

veremos mais adiante, esse conhecimento muiltidialetal está associado ao constante 

movimento migratório e consequente contato e interação entre indivíduos de diferentes 

comunidades Apurinã. 

 A seguir, faremos a descrição dos dados e discutiremos acerca dos fatores que 

operam coletivamente para a existência das variantes lexicais que constituem o “duplo 

vocabulário” da língua. 

 

4 Fatores Motivadores do “Duplo Vocabulário” 

 

 Como já dissemos anteriormente os grupos de variantes analisados aqui estão 

entre os principais itens lexicais da nomenclatura de fauna e flora que distingue entre as 

diversas variedades atuais da língua Apurinã. A análise, portanto, não é exaustiva em 

relação ao total de variantes linguística existente no Apurinã atual. Analisamos apenas 

os parâmetros de variação que são mais informativos, isto é, aqueles que são mais fáceis 

de reconhecer como marcadores das diferentes variedades da língua. Nesta seção, 

procuramos identificar os fatores que motivam os falantes a usarem o “duplo 

Vocabulário”. 
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4.1 Fatores Sociolinguísticos 

 

 Os fatores sociolinguísticos se manifestam na forma de dois parâmetros básicos 

da sociolinguística: a distribuição geográfica que é representada por aquelas formas que 

têm suas variantes linguísticas distribuídas em espaços geográficos diferentes e a 

variação associada a questões ligadas à idade do falante. 

 

4.1.1 Fatores Geográficos 

 

 Como mencionamos acima, as comunidades Apurinã estão distribuídas ao longo 

dos tributários do rio Purus, apresentando uma larga extensão geográfica entre si, com 

grandes distâncias entre tais comunidades. Esse fato favorece a variação lexical na 

língua, fazendo com que certas variantes sejam usadas em algumas comunidades, mas 

não em outras. Isso pode ser constatado no Quadro 1:
49

 

 

Quadro 1: Amostra parcial de casos de variação geográfica. 

Nome 

em 

portuguê

s 

Nome 

em 

apurinã 

Comunidades 

km 

45 

Km 

124 

Ca

m 

Pe

n 

Se

p 

Ser Ja

p 

V 

A 

Ja

t 

Tu

m 

Aci 

café kỹpatykỹã     x  x x    

kapẽe x x    x    x x 

cavalo ixiwãwita x     x x x   x 

kawaru      x x x  x  

farinha katarukyry          x  

parĩiã        x   x 

 gato 

maracajá 

txuwìriãrike   x x  x x x x   

putxukari x           

ãkiti          x x 

jacu tũti        x  x  

                                                           
49

 Abreviação de nomes das comunidades indígenas: Km45 = Kilômetro 45, Km124 = Kilômetro 124, 

Cam = Camicuã, Pen = Peneri, Ser = Seruini, Jap = Japiim, VA = Vista Alegre, Jat = Jauarana, Tum = 

Tumiã, Aci = Acimã. 
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thãpukyr

y; 

kiãpukyr

y 

x x x        x 

onça preta (h)ãkiti 

mapiãnyry 

       x   x 

(h)ãkiti 

pumamary 

x        x   

onça 

vermelha 

(h)ãkiti 

putsukare 

x x x        x 

(h)ãkiti 

pũkamarary 

   x x  x x x x  

porco 

doméstico 

iraryãwitha      x  x  x  

miritiãwitha     x  x    x 

quatipuru 

roxinho 

ãkiti 

tikaĩery 

    x   x   x 

iũbitiri 

pumamakyr

y 

         x  

kaxuky       x     

  

A partir de dados como esses listados no Quadro 1, observamos que os 

elementos da fauna e flora em Apurinã têm duas ou três formas variantes distribuídas 

entre as comunidades. Apesar dessas variantes serem usadas ativamente em algumas 

comunidades e não em outras, seguindo uma distribuição geográfica, na maioria das 

vezes, em uma mesma comunidade, alguns falantes reconhecem mais de uma dessas 

formas para designar um mesmo referente. Isso ocorre devido às constantes migrações 

entre as comunidades e contatos mais recentes entre seus membros, estimulado pela 

necessidade frequente de homens irem buscar esposas em outras comunidades, 

cumprindo as regras tradicionais de casamento. Como descreve Facundes (2000), a 

sociedade Apurinã tradicionalmente organiza-se em um sistema de clãs, sendo que cada 

clã divide-se em duas metades (xiwapurynyry e meetynamety) para fins de casamento.  

O casamento tradicional nessa sociedade é exógeno, de modo que quem pertence à 

metade xiwapurynyry somente pode casar-se com quem pertence à metade 

meetynamety, e vice-versa. 
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4.1.2 Fator Geracional 

 A variação geracional está relacionada a questões ligadas à idade ou geração a 

que pertence o falante. Isso implica que itens lexicais sinônimos coexistem em um 

mesmo espaço geográfico. Há formas que são utilizadas apenas pelos falantes mais 

idosos e que somente alguns indivíduos da geração mais nova reconhecem, mas não 

usam.  Esse fator contribui para que tenhamos formas coexistindo na língua Apurinã no 

mesmo espaço geográfico. No Quadro 2 listamos alguns exemplos de variação 

geracional: 

 

Quadro 2:  Casos de variação geracional. 

Nome em Português Nome em Apurinã 

Forma usada pelos jovens Forma usada pelos 

idosos 

1. sucurijú kiãty kapinhuty 

2. nambu preto takataka surẽty 

3. pé de tucumã   xũkuruna ĩkawaryna 

4. macaco de cheiro  amãtxuary ipỹte 

5. castanha mithatakury maky 

6. terçado sarakã saasara  

 

 

Observamos que a variação geracional está geralmente relacionada às mudanças 

linguísticas que acompanham cada geração. Quando duas ou mais palavras competem, 

uma delas pode entrar em desuso tornando-se um arcaísmo na língua (Ver 4.2.1) ou 

adquirindo um novo significado, frequentemente relacionado semântica ou 

pragmaticamente ao significado original. Até o momento, sarakã e saasara
50

, formas 

para designar ‘terçado’, são as únicas variantes lexicais atestadas como parte do "duplo 

vocabulário” que não designam elementos da fauna e flora (LIMA, 2013). A pesquisa 

mais recente revelou que essa forma deriva do verbo saraka ‘cortar’. No entanto, há 

indícios também da existência de forma similar em línguas da família aruá, faladas na 

região, o que pode colocar essa variação como algo possivelmente relacionado a 

influência de contato com outras línguas. Isso, porém, carece de investigação. 

                                                           
50

 Há também a forma sarasara, também atestada ao menos em uma comunidade, mas não discutida neste 

trabalho porque a amplitude do seu uso carece ainda de verificação. 
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4.2 Fatores Histórico-Semântico-Pragmáticos 

 

 No plano histórico-semântico-pragmático a variação linguística em Apurinã é 

motivada a partir da presença de formas arcaícas, diferentes estrátegias de criação de 

neologismos condicionadas por funções semânticas, tais como metáfora, metonímia, 

polissemia, entre outras, e pela taxonomia tradicional da fauna e flora.  A seguir serão 

descritos detalhadamente cada um desses fatores que motivam a variação em Apurinã a 

partir do uso da língua, seja no presente ou no passado. 

 

4.2.1 Arcaísmos 

Arcaísmo é o emprego de expressões ou vocábulos que deixaram de ser usados 

ou que são raros num determinado estado da língua. No caso de Apurinã, há um número 

extenso de vocábulos com significados idênticos, sendo que muitos deles não são, em 

geral, mais usados no dia a dia. No entanto, alguns falantes voltam a empregá-los, 

particularmente por seu poder evocativo. Em Apurinã os arcaísmos costumam ser 

empregados por falantes idosos ou em narrativas tradicionais, o que leva à estratificação 

do uso desses itens lexicais (LIMA e FACUNDES, 2012). Ou seja, palavras não 

desaparecem totalmente da língua e o vocábulo atual e o “velho” coexistem, ainda que 

com distribuições assimétricas de uso. Os arcaísmos em Apurinã são por vezes, 

manifestações de uma linguagem antiga e são mantidos em alguns relatos tradicionais. 

No quadro abaixo apresentaremos exemplos de arcaísmos na língua Apurinã. 

 

Quadro 3: Amostra parcial de casos de arcaísmos. 

Nome em Português 
Nome em Apurinã 

Forma antiga Forma atual 

1. sucurijú kiãty kapinhuty 

2. jacú thãpukyry tũty 

3. mutum iuyma irãka 

4. castanha mithatakury maky 

5. roçado kikiu tukury 
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6. pé de tucumã   xũkuruna ĩkawaryna 

7. jacaré matxameru kaiukyri 

8. tamandua bandeira etsypyry ixiwa 

9. anta pũma kema 

10. onça apãanyry akiti 

11. terçado sarakã saasara 

  

4.2.2 Neologismos  

 

 Quase todos os neologismos criados em Apurinã partem de estruturas 

semânticas que podem ser consideradas como empréstimos apenas de significado. 

Portanto, muitos neologismos em Apurinã constituem-se de formas já existentes, mas 

usadas com novos significados. Estas são motivadas principalmente por metáfora e 

metonímia. No quadro abaixo apresentaremos exemplos de diferentes neologismos em 

Apurinã.  

 

Quadro 5: Amostra parcial de casos de neologismos. 

Nome em Português Nome em Apurinã 

1. farinha parĩia katarukyry 

2. café kapẽe kỹpatykỹã 

3. cavalo kawaru ixiwãwite 

4. porco doméstico iraryãwite miritiãwite 

5. carneiro sutyawĩte manitiawĩte 

6. carará tarara ixiãryry 

 

No primeiro item, verificamos que a variante katarukyry, deriva de kataruky, um 

termo usado para designar uma espécie de ‘roça de macaxeira’ e que também é matéria-

prima para a produção de farinha. O termo nativo em Apurinã para ‘farinha’ surgiu a 

partir da extensão de sentido da forma kataruky, uma vez que antigamente não existia 

farinha, apenas beiju, na cultura tradicional Apurinã — como comprovam informações 

etnológicas encontradas nos relatos em Apurinã. O mesmo ocorre com o segundo item: 

a forma kỹpatykỹã é usada para designar ‘café’ e também parece ser uma extensão de 
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sentido do conceito kỹpaty, que é a forma para nomear 'bananeira brava'. Isso acontece 

em virtude de kỹpaty ter uma semente preta que se parece com a semente do café; ou 

seja, os Apurinã adotaram traços da similaridade física de kỹpaty para nomear o 

conceito 'café'. Desse modo, atestamos que em algumas comunidades os falantes 

estenderam o uso de um termo que já existia na língua para denotar um novo conceito. 

No terceiro item, a forma ixiwãwite, usada para conceituar o elemento ‘cavalo’, 

é constituída por ixiwa (tamanduá bandeira) + ãwite (chefe). Podemos observar o 

mesmo fenômeno no quarto e no quinto item do quadro.  No entanto, observamos que 

em algumas comunidades os falantes optaram por uma estratégia diferente para nomear 

estes conceitos. Por exemplo, no quarto item, a forma iraryãwite, usada para designar 

‘porco doméstico’ parte do termo para ‘queixada (Tayassu pecari)’; porém, outros 

falantes da língua usaram o termo miritiãwite, que é a forma para nomear ‘porquinho 

(Pecari tajacu)’. Por sua vez, no quinto item, as formas para designar ‘carneiro’, 

provêm dos termos sutyawĩte ‘veado roxo’ e manitiawĩte ‘veado da capoeira’. Nota-se 

que esses exemplos apresentam uma relação semântica motivada por metáfora no 

processo de variação. 

 

4.2.3 Categorização de Fauna e Flora 

 

 O processo de denominação da nomenclatura de fauna e flora Apurinã não 

implica apenas uma simples associação entre elementos e palavras, mas consiste na 

formação de um sistema de compreensão construída a partir de sua propensão em 

associar um símbolo a uma representação mental que leva em consideração padrões 

comportamentais, funcionais e características físicas. Tais padrões se diferenciam da 

taxonomia científica que se constitui apenas das similaridades e diferenças físicas dos 

elementos (CRUSE, 2001). Podemos concluir que a taxonomia tradicional é mais 

detalhista que a científica.  

 Verificamos também em Apurinã a ocorrência de pares com sentidos descritivos 

vs. sentidos não descritivos para a terminologia de fauna e flora (Quadro 6), o que 

influencia diretamente na formação das variantes lexicais na língua.  

 

Quadro 6: Formas descritivas vs. não descritiva. 

Nome em Português Nome em Apurinã 
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Sentido Não Descritivo Sentido de Descritivo 

1. onça vermelha ãkiti putsukary ãkiti pukamarary (vermelho mais 

forte) 

2. onça preta  ãkiti pumamary  ãkiti mapiãnyry 

3. cutiara kypetyna txutxukeru 

4. nanbu preto surũty takataka 

5. quatipuru roxinho axipitiri ãkiti tikakiẽrike 

6. tamanduaí apasawatary kamyrikĩ 

7. paca kaiaty txipãma 

8. poraquê petsũty, pẽtsuty n/a 

petsũty, pẽtsuty tỹtyry, tẽtery   

petsũty  tỹtyry 

9. cipó de tracuá tũnytsa katxipukyrytsa 

10. canapu/ camapu mutumutuky kytsynapunitikyte 

 

 No item 1, observamos que a variação da cor é determinante para o emprego 

do duplo vocabulário. Geralmente se usa a forma ãkiti pũkamarary quando o animal é 

mais avermelhado. No item 2, no primeiro termo os falantes da língua também levam 

em consideração a cor do animal ãkiti pumamary (o nome pumamary corresponde à 

cor preta). Já o segundo termo ãkiti mapiãnyry está ligado ao hábito noturno do 

animal, pois o nome mapiãnyry está semanticamente relacionado ao nome mapiã que 

corresponde a escuridão, noite. Ou seja, enquanto no primeiro caso a nomeação 

baseia-se numa descrição física, no segundo ela se baseia numa descrição do 

comportamento do animal (hábitos noturnos).  

 No item 3, a segunda forma txutxukeru corresponde ao som que a cutiara 

produz. O mesmo parece acontecer com o item 4 em que a segunda forma takataka 

corresponde ao barulho da asa quando o pássaro está voando.  

 Em 5 a forma ãkiti tikakiẽrike está relacionada ao aspecto da barriga do animal, 

a qual tem pintas que se parecem com as pintas da onça pintada; por isso essa forma 

recebe o mesmo nome da onça. Portanto, a motivação de usar o nome que 

normalmente designa 'onça' para designar também 'quatipuru roxinho' é o mapeamento 

de propriedades físicas da 'onça' (domínio fonte) a propriedades físicas da barriga do 

quatipuru (domínio alvo). O que caracterizaria um processo de metáfora. Outro dado 
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que merece atenção acerca desse item é que um dos consultores Apurinã relatou 

também que esse animal se alimenta dos dejetos da onça e por isso esse animal 

receberia o mesmo nome da onça. Nesse caso, teríamos um processo de variação cuja 

motivação é reforçada pelos padrões metonímicos entre os dois elementos, — o fato 

de o 'quatitupu' alimentar-se dos dejetos produzidos pela 'onça'; ou seja, o conceito 

'quatipuru' seria nomeado pelo nome do animal que produz o alimento que ele costuma 

consumir. 

 O termo kamyrikĩ do item 6 deriva do nome kamyry, forma que designa 

‘espírito’, uma vez que esse animal, segundo relatado pelos Apurinã, some na mata 

como um espírito. O tamanduaí representa também na cultura Apurinã um sinal de que 

haverá morte na família quando ele é visto na mata. 

 No item 7 a segunda forma, txipama, é usada como vocativo  para chamar a paca   

quando ela é  domesticada. 

  No item 8 temos duas formas distintas que estão relacionadas ao tamanho do 

animal. Usa-se a forma petsũty ou pẽtsuty para nomear o animal menor e tỹtyry ou tẽtery 

para designar o ‘poraquê’ maior. Segundo relato dos antigos, o termo tỹtyry deriva do 

som que um poraquê gigante fazia ao se movimentar. 

 Os itens 9 e 10 estão associados à função que eles exercem na cultura Apurinã. 

A forma katxipukyrytsa ‘cipó de tracuá’ está relacionada à função que o cipó tem para 

as formigas. Segundo relatos dos consultores, as formigas utilizam o cipó para subir. O 

mesmo acontece com o item 10, onde a forma kytsynapunitikyte significa literalmente a 

pimenta do calango, o que sugere ser 'canapu/camapu' alimento desse animal.  

 

5 Considerações Finais 

 

Este trabalho apresentou os principais processos envolvidos na formação das 

variantes lexicais na língua Apurinã. Observamos que o fenômeno do “duplo 

vocabulário” se constitui a partir de noções básicas da sociolinguística que estão ligadas 

à distribuição geográfica e faixa etária, e das relações histórico-semântico-pragmáticas 

que envolvem a presença de formas arcaicas vs. formas contemporâneas, diferentes 

estratégias de criação de neologismos motivadas por funções semânticas tais como 

metáfora e metonímia, e dos princípios de categorização da taxonomia indígena 

tradicional pelos quais são criadas as nomenclaturas para a fauna e flora.  
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A partir dos resultados preliminares desse estudo, podemos afirmar que o 

fenômeno do “duplo vocabulário” pode ser descrito como a expressão de um sistema de 

Apurinã, portanto de uma realidade extralinguística, este caso, a cosmologia Apurinã, 

que permite ao falante criar e recriar palavras, e atribuir novos significados a palavras já 

existentes. Essas relações evidenciam o quanto a interação é significativa no processo 

de formação das variantes linguísticas. De fato ela desempenha papel fundamental nos 

atos comunicativos, visto que a língua se concretiza a partir do ambiente contextual de 

realização e da mesma forma que os organismos integram para interagirem no meio. 

Portanto, o “duplo vocabulário” é um exemplo claro de que a língua muda e se 

renova e de que parte do sistema lexical codifica linguisticamente uma junção de 

experiências acumuladas ao longo de várias gerações da cultura e da sociedade, pois são 

as mudanças culturais e sociais que modificam e enriquecem o léxico da língua, 

originando novas palavras ou acrescentando novos sentidos às palavras já existentes.  

De maneira geral, podemos afirmar que a variação lexical em Apurinã teria 

resultado do desenvolvimento interno da língua associado aos deslocamentos 

demográficos, algo comum entre os Apurinã, assim como, possivelmente, por influência 

também do contato com outras línguas durante as constantes migrações Apurinã. A 

combinação desses fatores teria gerado o “duplo vocabulário” na língua.  

Verificamos também que o “duplo vocabulário” é um artefato de mudanças 

linguísticas em progresso e evidencia diferentes relações semânticas em Apurinã. Tais 

informações se mostram relevantes para um melhor entendimento do passado Apurinã e 

para os estudos sociolinguísticos e histórico-comparativos da família linguística Aruák. 
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O ADVÉRBIO ‘LÁ’ EM PROJEÇÕES FUNCIONAIS DAS TRÊS PERIFERIAS 

ESQUERDAS 

Bruna Karla Pereira  

 

RESUMO: De acordo com o programa cartográfico (CINQUE; RIZZI, 2008) de 

mapeamento das categorias sintáticas, analisam-se estruturas com ‘lá’ no PB. Dentro 

desta proposta, especialmente representada na teoria dos especificadores funcionais 

(CINQUE, 1999), propõe-se uma análise desse advérbio em projeções funcionais das 

periferias do IP, vP e NP, como pode ser visualizado abaixo: 

 

I) No CP, ‘lá’ estaria em: 

Spec,FocusP: Questões retóricas e sentenças imperativas 

(1) O João lá comprou um carro?          

(2) Calma lá!  

Spec,TopP: Construções inacusativas e existenciais 

(3) Lá vai o ônibus.                                    

Spec,FinP: Construções com gerúndio 

(4)  “os trancos que lá vão tomando na cangalha” (Globo Rural, 19/09/2010). 

Spec,ForceP: Forças diretiva e  assertiva  

(5) A chave! Lá vai.                                       

(6) Lá isso é verdade. 

II) Na periferia interna, ‘lá’ estaria em: 

Spec,FocusP: Negação 

(7)  Sei lá como. 

Spec,TopP: Concessão 

(8) a. “Que ela seja paquita ainda vai lá. Agora, sair com o Romário.” 

(MARTELOTTA; RÊGO, 1996, p. 246).  

III) No DP, ‘lá’ estaria em: 

Spec,SpP:  Especificidade  
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(9) eu tinha [um amigo meu lá] 

Spec,QP: Quantificação 

(10) Eu não tenho [lá tanto talento em esportes]. 

 

Na maior parte dos dados, ‘lá’ é pré-verbal, como em (1) opcionalmente, e em (3 - 6) 

obrigatoriamente. Em (2), diferentemente, ‘lá’ é pós-verbal, mas isso se dá por causa do 

movimento do verbo a Force, em sentenças imperativas. Além da posição, devido ao 

fato de ‘lá’ comportar elementos característicos de interface, tais como foco 

entonacional, força ilocucionária e informação dada/tópica, concluiu-se que seria 

necessária uma análise desse advérbio na periferia esquerda do IP. Por extensão, sua 

ordem rigidamente pós-verbal nos dados de (7) a (8) leva a acreditar que, nestes casos, 

‘lá’ ocuparia posições baixas na hierarquia sintática, isto é, na periferia do vP 

(BELLETTI, 2004). Outro fato interessante é o pertencimento de ‘lá’ ao DP, podendo 

ser pré-nominal (10) e também pós-nominal (9). Em suma, a proposta desenvolvida: 

atribui uma análise unificada às múltiplas ocorrências de ‘lá’, acomodando-as nas 

periferias; dá visibilidade às restrições posicionais de ‘lá’ e às suas propriedades de 

interface; e é coerente na aplicação da teoria dos especificadores funcionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Especificador funcional; Advérbio ‘lá’; Periferia esquerda. 

 

1 Introdução 

Neste trabalho, examina-se o advérbio ‘lá’, no português brasileiro, que pode 

assumir valores outros além de dêixis. Para esse exame, objetiva-se: catalogar as 

diferentes realizações de ‘lá’, descrever as suas propriedades e explicar as suas posições 

na hierarquia sintática. 

Muitos autores observaram a multiplicidade de usos que ‘lá’ pode admitir, como 

Martelotta e Rego (1996), no PB, e Martins (2010), no PE. Os dois primeiros trabalhos 

não oferecem um estudo sintático, restringindo-se a explicações sobre os valores 

semânticos e discursivos veiculados. O terceiro, diferentemente, formaliza uma análise. 

Contudo, a proposta é problemática por reunir, em uma única categoria (Spec,TP), 

propriedades muito diversas. Além disso, a categorização oferecida ora não contempla 

dados com ‘lá’ no PB ora não se aplica a eles. 

Por outro lado, a proposta de análise que desenvolvemos parte essencialmente de 

dois pressupostos: primeiro, advérbios ocupam a posição de especificador e checam 

traços dos núcleos de projeções funcionais (CINQUE, 1999); segundo, a periferia 

esquerda é um campo rico em projeções funcionais que se caracterizam por comportar 

elementos de interface, isto é, relacionados concomitantemente à sintaxe e ao discurso 

(RIZZI, 1997).Com base nesses pressupostos teóricos, levantamos a hipótese segundo a 
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qual ‘lá’ checaria traços de categorias funcionais nas periferias do IP, vP e NP. Essa 

hipótese se justifica, de modo geral, devido ao caráter “enfático” e às restrições 

sintáticas de ‘lá’, que não é distribuído livremente nas estruturas em estudo.  

Sendo assim, este artigo se divide basicamente três seções. Enquanto a primeira 

trata dos pressupostos teóricos que acabamos de mencionar, a segunda trata dos 

procedimentos metodológicos adotados para descrição e análise, e, por último, a terceira 

apresenta os resultados da análise de ‘lá’ nas três periferias. Por questão de espaço, 

selecionaremos uma ocorrência representativa de cada periferia, como as de número (2), 

(8) e (10a) oferecidas no resumo acima, remetendo a uma discussão aprofundada das 

outras ocorrências em Pereira (2011).   

 

2 A cartografia das estruturas sintáticas 

Nesta seção, exploramos o que é o projeto cartográfico, quais suas origens e 

métodos e, posteriormente, tratamos das propostas de mapeamento das periferias 

esquerdas do IP, do VP e do NP. 

Segundo Cinque e Rizzi (2008, p. 42, tradução nossa), o projeto cartográfico das 

estruturas sintáticas é: 

a tentativa de delinear mapas os mais precisos e detalhados possíveis das 

configurações sintáticas. Amplamente construída desta maneira, a cartografia não é uma 

abordagem ou uma hipótese, é um tópico de pesquisa que levanta a questão: quais são 

os mapas estruturais corretos para a sintaxe da linguagem natural?    

Esse tópico de pesquisa surge de modo paralelo ao programa minimalista e tem 

como principais fatores desencadeadores: a explosão de núcleos funcionais nos 

domínios verbal e nominal, que levou à cisão do CP e do DP, e a possibilidade de 

geração de um bloco X-barra em outros blocos funcionais mais altos. 

Segundo Cinque e Rizzi (2008), 

a idéia de se concentrar em mapas estruturais ergueu-se por 

volta do início da década de 90, seguindo um rastro paralelo a e 

interagindo com o Programa Minimalista. Talvez, o principal 

fator desencadeador tenha sido da explosão de núcleos 

funcionais identificados e implicados na análise sintática nos 

primeiros dez anos da teoria de Princípios e Parâmetros. Um 

passo crítico foi a extensão pormenorizada da teoria X-barra até 

os elementos funcionais da oração [...] como a estrutura do CP– 

IP – VP bem como a observação de que outras configurações, 

e.g., expressões nominais eram sensíveis à hipótese da estrutura 

hierárquica tendo uma projeção lexical encaixada dentro de uma 

estrutura funcional  (CINQUE; RIZZI, 2008, p. 42-43, tradução 

nossa). 
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Sendo assim, o projeto cartográfico se baseia inicialmente na cisão do IP em 

núcleos flexionais diferenciados que expressam propriedades como modo, modalidade e 

tempo. Esta seria uma direção de análise de baixo (VP) para cima (IP) que explora a 

estrutura interna do IP. Em uma direção contrária, isto é, de cima para baixo, o projeto 

cartográfico tenta explorar o limite superior da complexidade estrutural . 

Mais precisamente, a abordagem cartográfica assume, como as evidências dos 

últimos anos parecem indicar, que as hierarquias distintas das projeções funcionais que 

dominam VP, NP, AP, PP, IP, etc. podem ser universais no tipo de núcleos e 

especificadores que eles envolvem, tanto em número quanto em ordem, mesmo que as 

línguas possam diferir no tipo de movimentos que admitem ou no fato de expressarem 

ou não foneticamente cada núcleo e especificador [...]  (CINQUE; RIZZI, 2008, p. 45, 

tradução nossa). Logo, o projeto cartográfico parte do princípio de que, 

se alguma língua fornece evidência para a existência de um 

núcleo funcional particular (e sua projeção), então esse núcleo (e 

sua projeção) deverá estar presente em qualquer outra língua, se 

ela oferecer evidência explícita disso ou não  (CINQUE; RIZZI, 

2008, p. 45, tradução nossa). 

 

Por exemplo, “a postulação de um núcleo Top é sustentada imediatamente pelo 

fato de que em muitas línguas um marcador de Top é, de fato, foneticamente realizado, 

por exemplo, yá no gungbe [...], wa no japonês”  (CINQUE; RIZZI, 2008, p. 51). 

Segundo Cinque e Rizzi (2008, p. 47), o inventário de núcleos funcionais é 

consideravelmente amplo e compreende elementos tais como: determinantes, 

complementizadores, preposições, morfemas de modo, tempo, aspecto, polaridade e 

voz, verbos auxiliares, cópulas e outros verbos que carecem de uma estrutura 

argumental clara, demonstrativos, quantificadores, numerais, palavras de grau, itens 

Wh, pronomes indefinidos, morfemas de caso, morfemas comparativos e superlativos, 

dentre muitos outros.  

Metodologicamente, estudos comparativos são cruciais para a abordagem 

cartográfica. Com eles, podem-se identificar as categorias funcionais e também 

determinar a ordem relativa delas: 

Mais importante, porém, como notado, a comparação de muitas línguas 

diferentes pode fornecer evidência para a determinação de uma ordem relativa precisa 

nas diferentes línguas, o que, em princípio, deveria ser uma ordem/hierarquia 

consistente e única, imposta pela UG . (CINQUE; RIZZI, 2008, p. 48, tradução nossa). 

Quanto à relação entre o projeto cartográfico e o programa minimalista, Cinque 

e Rizzi (2008) destacam que parece existir uma tensão entre a complexidade do 

primeiro e a simplicidade do segundo. No entanto, essa tensão é apenas aparente, pois a 

cartografia seria um desdobramento do minimalismo. Com efeito, “limitar o número de 

XPs por oração não é em si minimalista: a abordagem de Cinque (1999), que postula 
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cerca de 40 projeções funcionais no lugar de TP e de vP, está [...] de acordo com o 

espírito minimalista”  (ROBERTS, 2010, p. 1, tradução nossa). Em outros termos, pode-

se depreender que a cartografia seria uma visão microscópica enquanto o minimalismo 

seria uma visão macroscópica das estruturas sintáticas. 

 Outro motivo de tensão apontado pelos críticos seria a suposta ameaça à 

autonomia da sintaxe, visto que categorias interpretativas como tópico e foco são 

consideradas no mapeamento da estrutura sintática. Para Cinque e Rizzi (2008, p. 51), 

não seria vantajoso propor um sistema de núcleos sintáticos que faz uso de apenas 

elementos opacos como flexão e complementizador, ignorando-se tempo e aspecto, de 

um lado, e foco, tópico ou Q, de outro.  

Nesse sentido, os autores concluem: 

Os estudos cartográficos podem ser vistos como uma tentativa 

de “sintaticizar” o máximo possível os domínios interpretativos, 

rastreando algoritmos interpretativos para propriedades como 

[...] escopo e estrutura informacional [...] ingredientes familiares 

desvelados e refinados em meio século de sintaxe formal . 

(CINQUE; RIZZI, 2008, p. 52). 

 

Em suma, o projeto cartográfico é a tentativa de mapear a estrutura sintática 

dando visibilidade aos mais diversos núcleos funcionais. Essa proposta nasce a partir da 

cisão do IP em diversas categorias que leva, portanto, à cisão do CP e do DP. Por isso, o 

mapeamento das estruturas sintáticas deixaria transparecer, de modo refinado, a 

complexidade contida nelas. Adiante, observaremos como têm sido descritas e 

exploradas as periferias do IP, VP e NP. 

 

2.1 A periferia do IP 

Influenciado pelo texto seminal de Pollock (1989) sobre a cisão do IP em uma 

série de categorias funcionais (TP, AspP e AgrP), Rizzi (1997) propõe que o CP 

também pode ser analisado a partir de uma estrutura mais refinada. 

Assim, o autor introduz seu trabalho tratando da subdivisão da oração em pelo 

menos três camadas que projetam, cada qual, uma categoria XP. Na camada lexical 

(VP), ocorre a atribuição de papéis temáticos. Por sua vez, na camada flexional (IP), 

ocorre o licenciamento de caso e concordância. Por fim, na camada complementizadora 

(CP), tem-se espaço para elementos topicalizados e focalizados, além de operadores, 

tais como pronomes relativos e interrogativos.  

Sendo assim, o sistema complementizador se constitui como “a interface entre o 

conteúdo proposicional (expresso pelo IP) e a estrutura supra-ordenada”  (RIZZI, 1997, 

p. 283, tradução nossa). Considerando-se as informações relativas à articulação com o 
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discurso, o CP expressa a força da oração (ForceP), ou seja, se ela é interrogativa, 

declarativa, exclamativa relativa, adverbial, etc. Além do sistema Força-Finitude, o 

sistema Tópico-Foco também constitui a periferia esquerda do IP.  

  

2.2 A periferia do vP 

Assim como o sistema C é constituído por um espaço rico em camadas 

funcionais diferenciadas, observaremos que a área interna do IP, localizada 

imediatamente acima do v/VP, também disponibiliza um espaço rico em categorias 

funcionais. 

Belletti (2003) se propõe a analisar a “refinada cartografia estrutural da área 

interna e baixa da oração (IP)”  e a mostrar que esta área revela uma semelhança 

significativa com a periferia esquerda alta (CP), disponibilizando uma posição de foco 

que se interpõe entre duas ou mais posições de tópico.  

Para desenvolver sua hipótese, a autora se concentra nas propriedades do que 

seria a posição de foco interna, identificada em construções com sujeito posposto em 

inversão livre para explicar as razões por que o sujeito pós-verbal seria interno ao IP. 

A principal razão, dentre outras apontadas, está na sua posição: sempre após os 

advérbios baixos. Isto indica que o sujeito pós-verbal é muito baixo na hierarquia, 

conforme atestado em (11b) onde o NP não se move para uma posição mais alta que o 

advérbio. 

 

(11) a. “?Capirà completamente Maria” (BELLETTI, 2003, 18). 

 Entenderá   completamente Maria 

 b. “*Capirà Maria completamente” (BELLETTI, 2003, 18). 

 Entenderá   Maria completamente  

 

Tendo explicitado as razões por que o sujeito pós-verbal em FI é baixo, a autora 

parte para uma discussão sobre a interpretação do sujeito pós-verbal. Os pares de 

pergunta (12a) e resposta (12b) abaixo mostram que o sujeito pós-verbal pode ser 

interpretado como informação nova (foco): 

 

(12) a. “Chi è partito/ha parlato?” (BELLETTI, 2003, p. 21). 

 who has left/has spoken 
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 ‘Quem partiu/falou?’ 

 b. “E’ partito/ha parlato Gianni” (BELLETTI, 2003, p. 21). 

 has left/has spoken Gianni.  

 ‘Partiu/Falou Gianni’. 

 c. “#Gianni è partito/ ha parlato” (BELLETTI, 2003, p. 21). 

            Gianni has left/has spoken 

 ‘Gianni partiu/falou’.  

 

Portanto, haveria evidências para se tomar o sujeito pós-verbal como um foco 

interno, situado na periferia do VP.  

  

2.3  A periferia do NP 

A seguir, sintetizaremos pelo menos duas características que fazem com que a 

estrutura nominal seja simétrica à estrutura oracional, podendo-se dizer que o DP, assim 

como o CP, é decomposto em diferenciadas categorias funcionais. São elas: (i) 

semelhança na distribuição de funções gramaticais e (ii) deslocamento de constituintes. 

 Em relação à distribuição de funções gramaticais, vejamos que o 

sintagma ‘the enemy’ ocupa a posição de especificador e funciona como um sujeito 

tanto de V, em (13a’), quanto de N, em (13b’). Por sua vez, ‘the city’ funciona como 

um complemento tanto de V, em (13a’), quanto de N, em (13b’).  

 

(13) a. “The enemy destroyed the city” (ABOH et al., 2010, p. 782). 

 b. “The enemy’s destruction of the city” (ABOH et al., 2010, p. 782). 

 

Em relação ao deslocamento de constituintes, Aboh et al. (2009, p. 782) 

comentam que o fenômeno da passivização, por exemplo, não é restrito ao domínio 

sentencial. Assim como o NP complemento de Vº se move para uma posição de 

especificador nas passivas (14a), o NP complemento de Nº também sofreria este 

movimento (14b).  

 

(14) a. “The city was destroyed by the enemy” (ABOH et al., 2009, p. 782). 
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 b. “The city’s destruction by the enemy” (ABOH et al., 2009, p. 782). 

 

Assim, a face interna de D seria identificada na relação de concordância entre os 

traços formais (número, por exemplo) de Dº e de Nº. Por sua vez, a face externa de D 

seria identificada na inversão de constituintes, que caracteriza a topicalização de 

elementos e, consequentemente, a alteração no seu caráter interpretativo. Portanto, D 

seria decomposto em um sistema complexo de categorias funcionais, tais como D(fin)P, 

AP, DemP, PossP, e, possivelmente, TopP e FocusP, de acordo com Giusti (1996).  

  

3 Metodologia 

Para alcançarmos os objetivos delineados anteriormente na introdução, será 

necessário: (i) primeiramente determinar critérios para uma categorização coerente e 

eficaz, como, por exemplo, ambiente frasal (se interrogativa, declarativa, imperativa, 

quando no domínio da sentença) e posição (se pré ou pós-nominal, quando no domínio 

do nome, ou se pré ou pós-verbal, quando no domínio da sentença); (ii) posteriormente, 

apresentar dados provenientes de fontes diversas, tais como entrevistas, internet, 

conversas informais, programas de TV, intuição, dentre outras; (iii) finalmente, 

comparar, quando possível, as realizações de ‘lá’ com elementos de outras línguas, por 

exemplo: there do inglês em expressões como “there you go”, là do francês em voilà, 

bene do italiano em “va bene”, etc. 

 

4   O advérbio ‘lá’ nas  três periferias esquerdas  

4.1  A periferia do IP: ‘lá’ em sentenças imperativas 

 

Em (2), ‘lá’ é compatível com “aqui” (15a) e intercambiável com ‘aí’ (15b), 

corroborando a ideia de um esvaziamento de seu valor locativo. Notemos que, neste 

caso, seria esperado que apenas ‘aí’ fosse usado, visto que o comando é dirigido ao 

interlocutor e não a uma terceira pessoa. No entanto, ‘lá’ e ‘aí’ são plenamente 

intercambiáveis, neste caso. Portanto, ‘lá’ tem seu valor distal locativo de 3ª pessoa 

enfraquecido.  

 

(2) Calma lá! Você não pode me acusar assim. 

(15)  a. Raciocina lá comigo aqui nessa conta. 

 b. Calma aí! Você não pode me acusar assim. 
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Além disso, ‘lá’ é rigidamente pós-verbal e, como esperado para imperativas, é 

incompatível com condicionais (15c), subordinadas (15d) e infinitivas (15e). 

 

(15) c. *Se você calma lá, podemos entrar em um acordo.  

d. *Eu disse que calma lá.  

e. *Acalmar lá é a chave para evitar brigas. 

 

De acordo com Martins (2010), ‘lá’ em imperativas expressa “um pedido 

veemente através do qual o falante deseja garantir uma resposta positiva do 

interlocutor” (MARTINS, 2010, p. 13, tradução nossa), como em (16), dados do PE.  

 

(16)  A: Dá-me um beijo.  

  B: Não.  

  A: Dá lá (MARTINS, 2010, p. 13-14).  

 

Para a autora, nesse caso, ‘lá’ estaria em Spec,TP devido à sua posição pós-

verbal e devido ao merge direto em Spec,TP, resultando na interpretação enfática do 

locativo e na destituição de seu valor dêitico. Diferentemente do que propõe Martins 

(2010), argumentamos que ‘lá’ em (2), dado do PB, pertence à periferia do CP e é 

inserido provavelmente em Spec,FocusP. 

Nossa hipótese considera que: primeiro, ‘lá’ é incompatível com itens 

focalizados (15f) muito provavelmente porque disputa com eles a mesma posição; 

segundo, ‘lá’ é rigidamente pós-verbal (15g), posição esta decorrente do alçamento de V 

a Force, como é previsto para sentenças imperativas (PLATZACK; ROSENGREN, 

1998); e terceiro, ‘lá’, além de pós-verbal, é adjacente (15h). Portanto, ‘lá’ deve estar na 

primeira posição abaixo de ForceP, que seria FocusP.  

 

(15)  f. *Calma VOCÊ lá. 

 g. *Lá calma! 

 h. *Raciocina comigo/com ele/com atenção lá nessa conta. 
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Com base nisso, propomos a seguinte derivação para (2). 

 

Figura 1: ‘Lá’ em Spec,FocusP de imperativas 

 

(2) Calma lá! 

  

 

Tendo em vista essa proposta de análise, vale a pena comentar ainda alguns 

exemplos: 

 

(17) “Vá lá que o patrão chega aqui e vê a gente dormindo.” 

(MARTELOTTA; RÊGO, 1996, p. 246). 

  

 Nesse caso, ‘ir lá’ não implica um movimento ou ação de ir a algum 

lugar. Seguindo a intuição de Martelotta e Rêgo (1996, p. 247), “‘vá lá’ expressa um 

convite do falante para que o interlocutor imagine (vá lá) aquela situação hipotética por 

ele proposta ou acompanhe o raciocínio do falante”.  

 Essa intuição relacionada a “convite” nos permite inferir que ‘vá lá’ 

possui força diretiva. Nesse sentido, pode-se parafrasear ‘vá’ com verbos no imperativo  

indicadores de hipótese, tais como: ‘imaginar’, ‘pensar’ e ‘ver’ (no sentido de ‘pensar’), 

conforme exemplos em (18): 

 

(18) a. Imagina lá que/se o patrão chega aqui e vê a gente dormindo. 

 b. Pensa lá que/se o patrão chega aqui e vê a gente dormindo. 

 c. Veja lá que/se o patrão chega aqui e vê a gente dormindo. 

(19) “Então, vamos lá!” (Proferido por Roberta Zampetti, programa Brasil das 

Gerais, Rede Minas, para anunciar os comerciais). 

 

Portanto, “que o patrão chega aqui” funciona inusitadamente como oração 

subordinada completiva verbal da expressão ‘vá lá’. Aparentemente, a expressão ‘vá 

(lá)’ é transitiva, pois o verbo está no imperativo e, portanto, o sujeito estaria elíptico. O 

‘comando’ é dado a um interlocutor “você” implícito nas sentenças imperativas. Por 
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isso, não é possível que “que o patrão chega aqui” seja analisado como subordinada 

subjetiva. A análise de ‘lá’ em imperativas também seria atribuída a dados como em 

(19), em que há um “convite” da apresentadora aos telespectadores para acompanhar os 

comerciais.  

 Sendo assim, nossa proposta de análise para esses exemplos é a inserção 

direta de ‘lá’ em Spec,FocusP, logo abaixo de Forceº [imp]. Esta, por sua vez, é a 

posição para onde o verbo seria movido, devido à força ilocucionária imperativa da 

sentença. 

  

4.2  A periferia do vP: ‘lá’ em expressão que indica concessão 

 

Na análise de (8), propomos que ‘lá’ ocupa a posição de especificador em uma 

categoria de tópico interna. A consideração da periferia interna nesse caso se deve ao 

fato de que ‘lá’ em ‘vai lá’ parece atuar no mesmo domínio de ‘bem’ que é um advérbio 

pré-VP, isto é, localizado no entorno do VP. Com efeito, no italiano, va bene permite o 

estabelecimento de um paralelo com ‘vai lá’ no PB.  

 

(8) a. “Que ela seja paquita ainda vai lá. Agora, sair com o Romário ...” 

(MARTELOTTA; RÊGO, 1996, p. 246).    

 b. Ser paquita ainda vai lá. Agora, sair com o Romário ... 

 

Em (8a), a expressão ‘vai lá’ tem como sujeito uma oração subordinada no 

subjuntivo com complementizador ‘que’. Em (8b), ‘vai lá’ tem como sujeito uma 

oração subordinada reduzida de infinitivo. Segundo Martelotta e Rego (1996, p. 247), 

“a expressão ‘vai lá’ dá uma idéia de que um determinado fato chega a um ponto que se 

aceita como passável (vai lá)”. Trata-se, em outros termos, de um valor concessivo. 

Assim sendo, (8a) pode receber uma leitura como aquela dada em (8c). 

 

(8) c. Que ela seja paquita ainda passa bem. Agora, sair com o Romário ... 

 

Vale notar que, no italiano, a expressão va bene pode ser usada com o mesmo 

valor concessivo de ‘vai lá’, em (8a). Vejamos, por exemplo, a relação entre (8a) e (8d). 
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(8) d. “Che non lavori va bene, ma che nemmeno studi non è accettabile” . 

 ‘Que não trabalhe vai lá, mas que nem mesmo estude não é aceitável’. 

 

Em (8a), a idéia de concessão é veiculada a partir do verbo ‘ir’ mais locativo 

‘lá’. Diferentemente, essa mesma idéia é veiculada em (8d) pelo verbo ire mais o 

advérbio de modo bene. Portanto, pela posição pós-verbal de ‘lá’ e pela sua relação com 

advérbios de modo como ‘bem’, é possível sugerir que ‘lá’, em (8a, b), seja analisado 

como um item pertencente ao domínio esquerdo do vP.  

 De acordo com Cinque (1999, p. 13), advérbios baixos ocupam a posição 

pré-VP. Vejamos, por exemplo, os dados em (20a, b).  

 

(20) a. Sei bem o quanto você quis essa oportunidade. 

 b. Bem sei o quanto você quis essa oportunidade. 

 

As diferentes ordenações de ‘bem’, sendo pós-verbal, em (20a), e pré-verbal, em 

(20b), é justificada porque, em (20a) e não em (20b), o verbo teria alçado do domínio do 

VP ao domínio do IP, enquanto ‘bem’ continuaria na mesma posição pré-VP apesar de 

aparecer em ordenações diferentes nos dados em (20). 

Nossa hipótese é que, assim como advérbios baixos, ‘lá’ ocuparia uma posição 

no domínio pré-VP. Contudo, diferentemente de ‘bem’, em (8c) e em (20), ‘lá’ não 

carrega valor semântico de modo/maneira e não funciona de modo autônomo. Por 

exemplo, enquanto ‘bem’ é capaz de responder à pergunta (21a), ‘lá’ não é. Por isso, 

‘lá’ não pode ser analisado simplesmente como um AdvP baixo. Sua função está, de 

alguma forma, ligada à periferia interna.  

 

(21) a. E então, como vai a idéia de ser paquita? 

 b. _ Bem. 

c. _ *Lá. 

   

Notemos que as estruturas em (8a, b) permitem inversão da posição do sujeito da 

sentença, como em (8e). 
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(8) e. (Ainda) vai lá ser paquita. Agora, sair com o Romário... 

 

 Segundo Belletti (2003, p. 21), em estruturas com inversão do sujeito, o 

sujeito invertido é, de modo geral, analisado como foco interno. Esse parece ser o caso 

da oração subjetiva em (8f). Em (8f), teríamos um foco contrastivo visto que “ser 

paquita” e “ser Maria Chuteira” estão sendo contrastados.   

 

(8) f. (Ainda) vai lá ser paquita, mas não “Maria Chuteira”.  

 

Assim sendo, se o sujeito vem a ocupar a posição Spec,FocusP, na periferia 

interna, a posição que sobra para ‘lá’ seria Spec,TopP. Como vimos no teste de pergunta 

e resposta em (21), ‘lá’ tem conteúdo pouco informativo, isto é, não traz informação 

nova. Por isso, não responde à pergunta (21a).  

Em suma, embora ainda não se possa definir, com precisão, qual seria a posição 

de ‘lá’ em (8a, b), é possível pelo menos justificar a sua pertinência à periferia interna. 

Assim, são excluídas as análises de ‘lá’ como advérbio pré-VP ou como Spec,FocusP e 

sugerida sua análise como Spec,TopP, conforme derivação de (8b) e (8f) abaixo. 

 

Figura 2: ‘Lá’ em Spec,TopP interno 

  

(8) b. Ser paquita (ainda) vai lá. Agora ... (8) f. (Ainda) vai lá ser paquita, mas 

não ...  

  

 

4.3  A periferia do NP: ‘lá’ precedendo intensificadores 

 

Na sentença negativa (10a), o falante atenua alguma característica (‘talento’) 

intensificada em um discurso prévio. Por isso, ‘não’ tem escopo sobre o quantificador 

‘tanto’ e não sobre o conteúdo proposicional da sentença. Por outro lado, na sentença 

afirmativa (10b), o falante reafirma alguma característica (‘dificuldades’) já 

intensificada em um discurso prévio. Por isso, é possível depreender a existência de 

uma categoria quantificadora, mesmo que ela não seja expressa por um núcleo 

foneticamente realizado.  
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(10) a. Eu não tenho [lá tanto talento em esportes].  

 b. Ela tem [lá (todas as) suas dificuldades em Sintaxe].  

 

Assim sendo, mesmo que o núcleo quantificador não seja expresso, o que 

também acontece com as negativas (22a) e (22b) abaixo, ‘lá’ ocorreria a fim de 

possivelmente assegurar a checagem de traços de quantificação em Spec,QP. 

 

(22) a. Eu não tenho lá (todo) este luxo de casa. 

b. Ela não é lá (tanto) uma Brastemp, mas serve.  

  

De acordo com Giusti (1991, p. 443, tradução nossa), “Q é um núcleo funcional 

[...] que seleciona um sintagma nominal definido (DP), como em todos os garotos, ou 

um sintagma nominal indefinido (NP), como em muitos garotos” . Sendo assim, pode-se 

entender que  ‘tanto’ em (1a) é inserido por ‘merge’ em uma categoria funcional QP que 

tem um NP (“talento em esportes”) como complemento e ‘lá’ como especificador, pois 

‘lá’ precede o quantificador ‘tanto’. 

 Além de sua posição antecedendo um quantificador, alguns testes de 

constituência, como a pronominalização (23a, b) e a topicalização (24a, b) mostram que 

‘la’ não se separa de Q. Por isso, confirma-se que ‘lá’ seria um componente de QP na 

estrutura do NP e não um componente da oração. 

 

PRONOMINALIZAÇÃO 

 (23)  a.  Eu não tenho [isso]. 

        b. *Eu não tenho lá isso.  TOPICALIZAÇÃO 

(24) a. Lá tanto dinheiro, eu não tenho.  

            b.*Tanto dinheiro, eu não tenho lá. 

 

Sendo assim, em (10a), Qº teria ‘tanto’ como núcleo, que selecionaria o NP 

‘talento em jogos’ como seu complemento. Por sua vez, em (10b), Qº teria uma 

categoria vazia como núcleo, que selecionaria o NP ‘suas dificuldades em Sintaxe’ 

como complemento, conforme derivação abaixo.  
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Figura 3: ‘Lá’ pré-nominal em Spec,QP intensificador 

 

(10) a. Eu não tenho lá tanto talento em esportes. (10) b. Ela tem lá suas 

dificuldades em Sintaxe. 

  

         

 Ao contrário do que se propõe aqui, Martins (2010, p. 13) sugere que ‘lá’ 

em (25), paralelo a ‘lá’ do PB em (10a), seria um item de polaridade negativa. 

 

(25) “Não gosto lá muito disso” (MARTINS, 2010, p. 13). 

  

No entanto, observa-se que ‘lá’ pode ocorrer também em sentenças afirmativas 

(26c), o que seria argumento para defender que esse advérbio não é um item de 

polaridade negativa em (26b), pois, diferentemente de NPIs (26a), ‘lá’ pode aparecer 

sem ‘não’ (26c). 

 

(26)  a. O João *(não) tem nenhuma dificuldade em jogos. 

b. Eu não tenho [lá tanto talento em esportes]. 

c. Ela tem [lá (todas as) suas dificuldades em Sintaxe]. 

 

Em suma, argumentamos contra propostas que defendem a análise de ‘lá’ como 

item de polaridade negativa em sentenças como (10a). Alegamos que ‘lá’ checaria 

traços de quantificação na posição de especificador funcional de um QP visto que 

precede intensificadores como ‘muito’ e ‘tanto’.  

 

5 Conclusão 

Em vista do que foi apresentado, em posição pré-verbal, ‘lá’ ocuparia projeções 

altas na periferia do IP. Em contrapartida, em posição pós-verbal, ‘lá’ ocuparia 

projeções baixas na periferia do vP, como foi o caso das construções com “vá lá” 

concessivo. Por outro lado, em sentenças imperativas, ‘lá’ linearmente é pós-verbal, 

mas hierarquicamente está na periferia externa, pois V alça, no domínio do CP, a uma 
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posição mais alta. Por último, ‘lá’ também pertenceria a projeções da periferia do NP, 

entre outros casos, pertencendo a um QP. Assim sendo, lançando mão das categorias 

funcionais periféricas, a proposta desenvolvida consegue captar, de forma unificada, as 

restrições sintáticas e as propriedades de interface contidas em cada realização de ‘lá’ 

no PB. 
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O CANTO SOB O OLHAR DA FONÉTICA: 

A DURAÇÃO DE VOGAIS TÔNICAS E ÁTONAS NA MÚSICA POPULAR  

Cássio Augusto Alves de Andrade Santos
51

 

 

RESUMO: A relação entre linguagem e música pode ser estabelecida a partir de 

diversos aspectos. Este trabalho parte da fonética acústica (Fant, 1960; Ladefoged, 

1996), observando a realização de sílabas tônicas e átonas no canto popular em língua 

portuguesa com base em dois pressupostos: i) o acento lexical nesta língua é 

caracterizado, principalmente, pela maior duração da sílaba tônica (Massini-Cagliari, 

1992) em relação às átonas; ii) numa peça musical (cantada ou somente instrumental), a 

duração dos segmentos – notas musicais – é predeterminada pela estrutura rítmica. De 

um modo geral, portanto, observamos a produção do canto e sua relação com o tempo; e 

diante dos dois pressupostos mencionados acima, questionamos, principalmente, se a 

duração das vogais e sílabas tônicas e átonas na canção popular brasileira segue o 

padrão de duração determinado pela língua (sílabas tônicas mais longas) ou o 

determinado pela música (semibreve, mínima, semínima). O estudo aqui apresentado é 

de caráter experimental, fazendo o uso de gravações realizadas por 3 cantores 

profissionais, a capella. Os sujeitos cantaram e falaram o primeiro verso da canção A 

Banda, de Chico Buarque, onde justamente a palavra banda foi substituída por 

logatomas construídos com as vogais do português brasileiro [a], [i] e [u] e seus 

alofones em posições pré-tônicas e pós-tônicas.As medidas descritas de modo 

quantitativo são: duração das sílabas, duração das vogais, duração da palavra, duração 

da sentença e taxa de elocução/andamento; e indicam que a duração dos segmentos 

apresenta maior tendência a seguir a estrutura da fala, e não a da música. De modo 

qualitativo, observamos algumas ocorrências de desvozeamento e apagamento de vogais 

pós-tônicas na fala dos três sujeitos, o que não ocorreu no canto. 

PALAVRAS-CHAVE: Acento. Canção. Fonética. Ritmo.  

 

1. Introdução 

 

A acentuação lexical é um dos principais assuntos competentes à fonética e à 

fonologia, e vários autores, com argumentos e conclusões por vezes conflituosas, têm 

obtido êxito em descrever e explicar tal fenômeno no estudo da fala. Na música, 

também a acentuação (de notas em obras instrumentais) é um dos principais objetos de 

estudo e tanto na fala quanto numa peça musical, cada um com suas especificidades, a 

relação entre unidades acentuadas e unidades não acentuadas é um importante pilar, 

entre alguns outros, daquilo que constitui as estruturas rítmicas e métricas. Circundando 

estes dois contextos, há ainda, um terceiro objeto, que não somente no que diz respeito a 
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ritmo e acentuação, apresenta características tanto da fala quanto da música: o canto, 

objeto que tomamos para este estudo. 

Nossa motivação para o estudo da produção do acento lexical na canção parte de 

trabalhos sobre a organização temporal da fala (Elman, 1995; Fowler, 1980;  Barbosa, 

2006;  Port et. al., 1998; Medeiros, 2009, 2014) e da organização temporal da música 

(Cooper; Meyer, 1960; Lerdhal; Jackendoff, 1983), organizações essas que circundam e 

se imbricam com os conceitos, justamente, de ritmo e de métrica. Alguns trabalhos 

defendem ainda que o ritmo não é uma característica apenas de determinadas tarefas 

específicas, mas algo inerente ao funcionamento do corpo biológico (Kelso, 1995, 

Clayton et. al.,  2004, Cummins, 2009) e que a organização dos movimentos das 

atividades humanas – andar, mastigar, falar, dançar – é produto desse ritmo biológico, 

vital, por exemplo, na organização dos movimentos do sistema circulatório  e 

respiratório. Não gostaríamos aqui de tratar dessas definições  (sugerimos a leitura dos 

trabalhos citados) e muito menos de relacionar todos esses conceitos com a produção do 

canto, o que seria tarefa exaustiva. Para tal relação, sugerimos os trabalhos de Raposo 

de Medeiros (2002, 2009, 2014) e Sundberg (1969, 1987). 

O objetivo mais imediato deste trabalho é  descrever a produção das vogais /a/, 

/i/ e /u/ em logatomas paroxítonos inseridos em uma canção popular, apresentando o 

início da caracterização acústica de sílabas e vogais tônicas, pretônicas e postônicas no 

português brasileiro. O objetivo mais abrangente é poder discutir algumas questões a 

respeito da estrutura temporal do canto e da fala, a fim de compreender como interagem. 

  

2. Breve caracterização do acento na língua e na música 

 

Para ilustrar a problemática do artigo, e já previamente recortando nosso objeto 

– um tanto fala, um tanto música – levantamos a questão da caracterização do acento na 

fala e transportamo-la em seguida ao contexto da música. Ashby (2011) define o acento 

linguístico justamente a partir dos três correlatos físico-acústicos do som:  

 

“a composite, deriving from measurable intensity (how 

loud the syllable seems to be, in relation to surrounding 

syllables), duration (how long the syllable seems to last, in 

relation to surrounding syllables), and frequency (the impression 

of pitch conveyed to the listener.” (p. 159) 
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Sobre o acento em Português Brasileiro (PB) o apresentado por Massini-Cagliari 

(1992), que estudou o acento também em busca do ritmo da fala, tem sido uma das 

abordagens mais aceitas e divulgadas. A autora aponta a duração como principal 

correlato acústico do acento nessa língua, seguida da intensidade e, por último, da 

qualidade vocálica, sendo características da sílaba como um todo, e não somente da 

vogal. 

Já no universo musical, Cooper e Meyer (1960) defendem que a tonicidade das 

notas não se relaciona desta maneira direta com a duração, sendo que notas acentuadas 

podem ser longas ou breves, assim como as notas não acentuadas. A definição de acento 

métrico apresentada por esses autores diz que um acento é um estímulo (em uma série 

de estímulos) marcado pela consciência de alguma forma (op. Cit., p. 8). A diferença 

entre batidas acentuadas e não acentuadas reside no fato de as batidas acentuadas serem 

o ponto-foco, o núcleo do ritmo, entorno da qual as batidas não acentuadas são 

agrupadas e em relação ao qual elas são ouvidas. Os autores afirmam que não há como 

qualificar, do ponto de vista acústico, as características dos acentos musicais. Eles 

podem recair tanto em notas longas como em breves, tanto nas suaves quanto nas 

intensas, tanto em notas graves quanto em notas agudas, e com frequência de ocorrência 

regular ou irregular, sendo assim um conceito axiomático (Cooper; Meyer, 1960).  

Em ambas as áreas, vários autores defendem que as estruturas rítmica e métrica 

são hierarquicamente organizadas. Na linguística, tem-se os trabalhos da Fonologia 

Métrica (Hayes, 1980, 1995); e os baseados em teorias dinâmicas, como os de Albano 

(2002), Barbosa (2006), Kelso; Tuller, (1985), Raposo de Medeiros (2014), Port (et. al.) 

(1995); e na música, os já citados trabalhos de Cooper, Meyer (1960) e de Lerdhal, 

Jakendoff (1983).  

Os trabalhos de abordagem dinâmica defendem que esse sistema hierárquico de 

organização temporal, de caráter fonológico, é organizado por dois osciladores 

simbólicos que ordenam os movimentos do trato vocal: i) o oscilador silábico, 

responsável pela regularidade na produção da fala, “como se depreende da observação 

do movimento mandibular” (Barbosa, 2006, p. 29), e ii) o oscilador acentual, acoplado 

ao oscilador silábico um nível hierárquico acima dele, relacionado a prosódia, a sintaxe 

e a semântica, e cujos pulsos caracterizam a métrica constitutiva da produção/percepção 

da fala. 
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2.1. O gesto articulatório como unidade linguística do estudo do ritmo da 

fala  

 

Estudar a duração das unidades da fala na perspectiva da linguística moderna 

tradicional – estruturalista ou gerativista – envolveria um problema da ordem do 

primitivo de análise: como caracterizar o desenvolvimento de um dado objeto, um 

fonema, em uma linha temporal, se as unidades mínimas – o segmento ou o traço – não 

incorporam a variável tempo? De acordo com Fowler (apud Albano, 2002), as teorias 

“excluem o tempo da representação do plano articulatório que o falante faz para seus 

enunciados e propõem que a coerência temporal dos enunciados seja dada apenas por 

sua realização”. Em ouras palavras, ao levar o tempo em consideração apenas na 

realização, exclui-se o mesmo do plano simbólico, fonológico, e assim não se obtém 

respostas a questões sobre, por exemplo, a realização de segmentos complexos – como 

as pré-nasalizadas (Browman; Goldstein, 1986) (segmentos que comportam a um 

mesmo tempo os traços nasal e oral).  

O conceito de gesto articulatório é, então, proposto como unidade linguística 

(Browman; Goldstein, 1986). Com ele, a fronteira entre a fonética e a fonologia, entre o 

concreto e o abstrato, é necessariamente revista, pois questões como as acima citadas 

passam a ser explicadas por essa unidade linguística gradiente e dinâmica: capaz de 

incorporar, na essência de sua definição, o conceito de tempo; sendo ainda uma unidade 

que se caracteriza por ser tanto concreta quanto simbólica.    

De acordo com Albano (2002), o gesto articulatório não é uma materialização 

em movimentos efetivos dos articuladores, mas de comandos invariantes. Os estímulos 

responsáveis pela percepção da fala são de ordem motora e prescindem de 

processamentos intermediários e, assim, os autores que defendem o conceito de gesto 

linguístico acreditam que perceber a fala é perceber um padrão específico de gestos 

articulatórios pretendidos. 

A pauta gestual abaixo é o modo de representação do gesto articulatório. Cada 

barra corresponde a um gesto e a sobreposição destas barras mostra a sobreposição 

destes gestos na fala: 

 

Figura 1. Pauta gestual da sílaba du.  

O eixo x indica a progressão no tempo e o y a amplitude do gesto. 

 

Estudos mostram que, no caso das pré-nasalizadas, a ação do lábio inferior, 

articulador responsável por efetuar a oclusão do trato, começa ainda durante o 

abaixamento do véu, que é a manobra necessária para a passagem do fluxo de ar na 
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cavidade nasal (Browman; Goldstein, 1986). Desse modo, oclusão e nasalização se 

sobrepõem no tempo, fato que contraria o pressuposto da fonologia gerativa de que as 

unidades se linearizariam sequencialmente na cadeia da fala. 

O gesto articulatório é, portanto, simbólico (a coordenação dos gestos deve 

cumprir uma tarefa) e dinâmico (movimentos do trato modelados por uma equação 

dinâmica do tipo massa-mola).  

 

3. Problemática e Hipóteses 

  

Diante do brevemente apresentado, sendo as relações de tempo de nosso objeto 

de estudo baseadas em duas estruturas – musical e linguística – perguntamo-nos como o 

canto produz a acentuação lexical, ou seja, como é realizada a diferenciação entre 

pretônicas, tônicas e postônicas finais  (já que em português brasileiro a sílaba tônica é 

mais longa) e em notas que, com base nas estruturas rítmica e métrica da canção, 

deveriam ter a mesma duração (pois são representadas na partitura por uma mesma 

figura rítmica, colcheia no caso). 

 Hipotetizamos que, no que diz respeito à duração, a tonicidade das sílabas no 

canto seja, portanto, o produto único de uma relação que consiga “fundir” elementos 

temporais da língua e da música num mesmo objeto, a sílaba cantada. Essa fusão, se 

equilibrada, poderia ser manifestada numa menor diferença dos valores de duração, por 

exemplo, entre tônicas e átonas cantadas cuja partitura representa com uma mesma 

figura rítmica. A influência extrema, e ainda hipotética, da estrutura musical sobre a da 

fala poderia ser manifestada na igual duração de sílabas tônicas, pretônicas e postônicas 

representadas por uma mesma figura musical na partitura; e a extrema influencia da fala 

sobre a estrutura musical, por outro lado, seria representada por sílabas tônicas cantadas 

com a mesma duração que sílabas tônicas faladas, assim como para as átonas, indo 

contrário ao representado pela partitura.      

4. O experimento fonético-acústico 

 

Elaboramos um experimento que compara a realização de sílabas e vogais 

tônicas, pretônicas e postônicas finais  no canto e na fala. Nossa principal problemática 

se baseia em duas comparações: a estabelecida entre tônicas cantadas e tônicas faladas, 

pretônicas faladas e pretônicas cantas, assim como para as postônicas; e a que se 

estabelece entre sílabas e vogais tônicas e átonas somente no contexto específico da 

canção.  

4.1. O Desenho Experimental 
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Trata-se de um experimento fatorial (Calegare, 2001, Montgomery, 2013) com 

dois fatores experimentais (duas “balanças”), denominados Canto e Fala. Cada um 

destes dois fatores apresenta três níveis: tônicas, pretônicas e postônicas, por sua vez 

subdivididos – já que, por si só, vogais fechadas apresentam menor duração que vogais 

abertas – em três subníveis: /a/, /i/ e /u/. A figura abaixo ilustra os fatores, os níveis e os 

subníveis do experimento.       

 

Figura 2: Fatores experimentais, seus níveis e subníveis. 

   

Selecionamos o terceiro verso da primeira estrofe da canção A Banda (Hollanda, 

1966) como frase-veículo (em negrito na estrofe abaixo), na qual inserimos os 

logatomas: 

Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 

Pra ver a ____ passar 

Cantando coisas de amor 

 

Como temos três níveis experimentais, subdivididos em três subníveis, 

precisamos modificar esta frase veículo de três x três maneiras, inserindo cada uma das 

três vogais alvos em cada uma das três posições: tônica, pretônica ou postônica. Assim, 

os logatomas criados foram páta, píta, púta; patápa, pitápa; putápa; e tápa, tápi e tápu (o 

negrito indica as vogais-alvo Abaixo, seguem exemplos com a vogal /a/: 

 

Tônicas: 
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Figura 3. Frase modificada com a inserção do logatoma [
|
pa.ta]. 

O alvo é a sílaba tônicas, em maiúscula. 

Pré-tônicas 

 

Figura 4. Frase modificada com a inserção do logatoma [pa.
|
ta.pa]. 

O alvo é a sílaba pretônica. 

 

Pós-tônicas 

 
Figura 5. Frase modificada com a inserção do logatoma [ta.

|
pa]. 

O alvo é a sílaba postônica, em maiúscula. 

 

 

Utilizamos as gravações de 3 sujeitos cantores profissionais com experiência em 

música popular brasileira. As gravações foram realizadas em cabine de gravação de 

áudio do Departamento de Linguística da USP, utilizando microfones Shure, de cabeça, 

de baixa impedância conectados, via XLR, ao canal mono de um gravador portátil.  

Os sujeitos foram instruídos a falar de maneira natural e a cantar a capella, na 

mesma tonalidade e andamento da primeira versão da canção lançada em álbum e 

seguindo a partitura publicada por Chediak (2004). No momento prévio à coleta, 

disponibilizamos um metrônomo e um software que emitia as notas de um piano, com a 

função de afinador. Os mesmos não foram utilizados no ato da coleta, pois não era 

nossa intenção a influência direta de algum elemento externo. Cada um dos três sujeitos 

realizou a tarefa três vezes, resultando num total de 162 dados.   

 Utilizamos o software Praat (Boersma; Weeninck, versão 5400) para a 

segmentação e para a rotulagem dos dados, via TextGrid, e uma rotina (Reetz, 2009) 

que automatizou a medição dos valores de duração. As unidades medidas foram  a vogal 
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e a sílaba e, como parâmetro para a comparação, medimos o logatoma como um todo e 

a sentença na qual estava inserido. 

 O experimento descrito neste artigo compõe um experimento mais abrangente 

e ainda em andamento, parte da pesquisa de doutorado do autor e no qual se incluem 

todas as 7 vogais tônicas, todas as 5 pretônicas e as 3 postônicas finais do português 

brasileiro.  

 

 

5. Estatística descritiva dos dados 

 

 De modo geral, a comparação entre as médias de duração indica que tanto as 

vogais como as sílabas em um todo são mais longas no canto e mais curtas na fala. A 

tabela abaixo traz esses valores: 

 

Tabela 1. Durações médias por nível experimental, em milissegundos. 

 

  

 No entanto, como não foram controlados andamento do canto e a taxa de 

elocução da fala durante a coleta, a comparação dos valores brutos dos dados pode estar 

apresentando diferenças justamente devido ao fato de o andamento da canção ser mais 

lento do que a taxa de elocução da fala. A tabela abaixo mostra a diferença na 

velocidade –andamento no contexto musical e de taxa de elocução nos estudos da fala – 

da realização da tarefa em ambos os fatores do experimento
52

, mostrando variações de 

91 bpm a 188 bpm, o que inviabiliza a comparação dos valores brutos dos dados. 

 

                                                           
52

 A versão original da canção (Hollanda, 1966), no trecho inicial que utilizamos, apresenta andamento 
entre 116 e 120 bpm. 

média desv. Pad. média desv. Pad. média desv. Pad. média dev. Pad.

Tônicas 71 19 200 38 130 30 271 33

Pretônicas 53 15 155 29 88 16 204 24

Postônicas 35 13 122 27 76 21 187 18

Faladas Cantadas

vogal sílaba vogal sílaba

Durações médias
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Tabela 2. Velocidades médias, em batidas por minuto. 

 
 

Observa-se, também, a grande diferença nos desvios padrão das médias acima, 

ou seja, que a taxa de elocução da fala variou mais do que o andamento do canto, 

indicando que a tarefa de cantar apresenta mais estabilidade e que os sujeitos tendem a 

utilizar a gravação original da canção (Hollanda, 1966) como guia (Khrumhansl, 2006), 

dispondo para tal de uma apurada memorização . Os valores altos de desvio padrão na 

fala, portanto, refletem o fato de, para a realização da tarefa nesse fator do experimento, 

não haver uma gravação guia, o que seria inviável metodologicamente, e nem um 

metrônomo (inserido no experimento em um outro momento).  

Por lidarmos com um experimento com algumas divisões e subdivisões (fatores, 

níveis e subníveis), as inferências estatísticas – principalmente a relação matemática 

entre as médias e os devidos testes de hipótese – envolvem análises fatoriais complexas 

que ainda estão sendo realizadas e por isso não serão apresentadas neste trabalho. As 

tabelas abaixo apresentam comparações com base na proporção entre a duração da 

unidade em questão – sílaba ou vogal – e, justamente, a duração do logatoma e da 

sentença nas quais essas unidades estavam inseridas.  

 

Tabela 3. Porcentagens das vogais e sílabas tônicas 

 

 

Tabela 4. Porcentagens das vogais e sílabas pretônicas 

 

 

média desv. Pad média desv. Pad 

166 50 116 29

Médias da velocidade

Faladas Cantadas

Tônicas

% da vogal na 

sílaba

% da vogal na 

palavra

% da sílaba 

na palavra

% da sílaba na 

sentença

% da vogal na 

sílaba

% da vogal na 

palavra

% da sílaba 

na palavra

% da sílaba na 

sentença

pa 41 26 64 17 52 31 60 26

pi 40 25 61 16 50 29 59 25

pu 37 22 59 15 49 29 58 22

CantadasFaladas

Pretônicas

% da vogal na 

sílaba

% da vogal na 

palavra

% da sílaba 

na palavra

% da sílaba na 

sentença

% da vogal na 

sílaba

% da vogal na 

palavra

% da sílaba 

na palavra

% da sílaba na 

sentença

pa 40 14 35 12 47 14 30 14

pi 38 13 34 12 47 14 30 13

pu 35 11 32 11 43 14 32 11

CantadasFaladas
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Tabela 5. Porcentagem das vogais e sílabas postônicas 

 

 

 Observa-se nas três tabelas que, tanto para as tônicas, quanto para as 

pretônicas e postônicas, os valores de porcentagem também descrevem vogais e sílabas 

mais longas no canto, como também indicam os dados de Raposo de Medeiros (2002) 

para o canto erudito. A vogal /i/, por exemplo, ocupa 28% da sílaba na fala, enquanto no 

canto ocupa 44%. 

 A comparação entre as tabelas sugere, ainda, que o canto tende a diminuir as 

diferenças entre tônicas e átonas. A diferença das porcentagens da sílaba na palavra 

(terceira e sétima coluna) entre /a/ tônico (Tabela 3) e postônico (Tabela 5), tomando o 

maior exemplo, cai de 28 na fala (64% – 36%) para 20 no canto (60% – 40%), assim 

como ocorre com /i/ – cuja diferença cai de 25% na fala para 20% no canto – e com /u/, 

cuja diferença cai de 23% para 19%, o que já havia nos sugerido a análise dos dados em 

estudo piloto (Santos, 2014). A tabela abaixo ilustra essas diferenças: 

 

Tabela 6. Diferenças entre porcentagem da sílaba na palavra entre tônicas e átonas e 

efeito do fator neste contexto. 

 

  

 A tabela traz também o efeito do fator, que indica o quanto a duração varia de 

um fator para o outro e, no caso dos dados aqui analisados, sugerem que o efeito do 

fator é proporcional a abertura da mandíbula, o que pode evidenciar, em uma análise 

mais robusta, que a variável ‘vogal’ deve, de fato, constituir-se como um subnível do 

experimento.    

6. Descrição qualitativa dos dados 

  

 A observação qualitativa dos dados mostra a ocorrência de casos de 

desvozeamento das vogais postônicas finais /u/ e /i/ na fala. A figura abaixo traz o 

exemplo de um /u/ final parcialmente desvozeada. Observam-se três pulsos de 

Postônicas

% da vogal na 

sílaba

% da vogal na 

palavra

% da sílaba 

na palavra

% da sílaba na 

sentença

% da vogal na 

sílaba

% da vogal na 

palavra

% da sílaba 

na palavra

% da sílaba na 

sentença

pa 31 11 36 9 45 18 40 11

pi 28 10 36 10 44 17 39 10

pu 26 9 36 10 40 16 39 9

CantadasFaladas

fala canto

/a/ 28% 20%

/i/ 25% 20%

/u/ 23% 19%

efeito do fator

Diferenças entre tônicas e postônicas

8

5

4
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amplitude muito reduzida e somente na região de f1 e f2. Na região de f3 os formantes 

já não aparecem: 

 

 

Figura 6. Espectrograma e oscilograma da palavra /'ta.pu/, mostrando o apagamento do 

/u/ na fala. 

 

Observamos também casos de desvozeamento total da vogal. Na figura abaixo,  

nota-se um trecho ruidoso logo após a soltura da oclusiva, trecho este sem formantes e 

de amplitude quase nula, caracterizando uma vogal totalmente apagada. Esses 

fenômenos – apagamento total ou parcial – não ocorreram no canto. 

 

 

Figura 7. Espectrograma e oscilograma da palavra /'ta.pu/, mostrando o apagamento do 

/u/. 

 

 A figura abaixo mostra a vogal /u/ sendo realizada com barra de vozeamento e 

formantes bem definidos, caracterizando uma vogal plena: 

 



 

 

 
2392 

 

Figura 8. Exemplo de vogal /u/ não apagada. 

   

 Ao todo, na fala ocorreram 7 casos de apagamento de /u/ postônico, 6 de /i/, e 

nenhum de /a/; ao passo que, no canto, não ocorreu nenhum caso.  

7. Discussão  

 

 Como a fala, em nosso experimento, não tinha uma gravação guia, comum a 

todos os sujeitos (como o canto tinha a gravação original da canção (Hollanda, 1966)) 

as diferenças de velocidade (andamento, no canto; e taxa de elocução na fala)  

encontradas entre os dois fatores não foi uma surpresa, visto que, como já citamos, 

trabalhos na área defendem que sujeitos dispõem de uma grande capacidade de 

memorização do andamento de uma peça musical (Khrumhansl, 2006). Essa diferença 

de velocidade encontrada pode, por si só, já explicar a ocorrência de vogais desvozeadas 

(e da gradiência deste fenômeno) na fala, como sugere Meneses (2012); ou seja, como o 

canto alonga s vogais, é de se esperar que o fenômeno de desvozeamento seja anulado, 

pois este último exige um movimento antagônicos ao de alongamento.   

 A diminuição das diferenças entre tônicas e átonas no canto, que já havia 

aparecido de maneira menos robusta em estudo anterior (Santos, 2014), e por isso 

continuamos levantando como hipótese neste trabalho, precisa ainda ser melhor 

analisada, mas acreditamos que tal fenômeno ocorra, portanto, devido à presença de 

uma outra estrutura temporal no canto que não somente a da fala: justamente a estrutura 

musical. Esta última, em diálogo com o andamento principalmente, determina a duração 

das notas musicais e, no caso em questão – no qual as sílabas-alvo estudadas eram 

representadas na partitura por uma mesma figura rítmica – acreditamos que a 

diminuição da diferença encontrada seja fruto justamente da interação, do acoplamento, 

em termos dinâmicos, dessas duas estruturas temporais, fala e música, e que os dados do 

canto podem estar indicando um ponto de equilíbrio entre elas, com tendência a 

estrutura da fala, já que o canto ainda mantém a diferenciação entre tônicas e átonas.    

 Acreditamos, ainda, que a diminuição da diferença entre tônicas e  átonas no 

canto indica haver maior força de acoplamento entre os osciladores silábico e o acentual 
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em relação à fala, força essa, portanto, emergida do sistema temporal da estrutura 

musical.  

 No caso de um estudo fonético, cabe ainda dizer que a sugestão deixada pelos 

dados de uma maneira geral – que o canto popular apresenta características acústicas 

que o difira da fala no que diz respeito a acentuação lexical  – representa diferenças do  

movimento do trato vocal, ou seja, há no canto também uma diminuição da diferença da 

duração dos movimentos articulatórios na produção de /a/ e de /i/, por exemplo, 

indicando movimentos mais apurados, do ponto de vista temporal, no canto. 

 Do ponto de vista fonológico, simbólico, e com base na Fonologia Gestual 

(Browman; Goldstein, 1986, Albano, 2002), podemos dizer que os comandos motores 

para o arranjo do trato vocal  dispõe de uma sistema temporal específico para o canto 

que não a da fala ou a da música. Além desse ajuste gestual mais refinado, a existência 

de um padrão acentual no canto ilustra a presença de um acoplamento entre as estruturas 

simbólicas da fala e da música. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva discutir o significado da leitura e da escrita no 

letramento matemático, considerando alguns aspectos importantes para a aprendizagem 

das habilidades em Matemática. A importância do tema se deve à aprendizagem e 

possibilidades de utilização do conhecimento matemático ensinado na escola. A 

diversificação e a crescente necessidade de leitura e escrita a que o sujeito deve atender 

para ser considerado funcionalmente alfabetizado tornam pertinente considerar as 

habilidades matemáticas de uso cotidiano do indivíduo. Adota-se, além da 

alfabetização, a perspectiva do letramento, utilizando uma concepção ampla das práticas 

de leitura, que inclui, além das habilidades de leitura e escrita, as habilidades 

matemáticas. Acredita-se que a responsabilidade com o ensino da leitura e da escrita 

não é exclusiva do professor de Língua Portuguesa, o professor de Matemática pode 

contribuir ao exercitar a leitura e a escrita em suas aulas proporcionando ações de 

interação dos alunos com o objeto de estudo e não apenas a transmissão de conteúdos. É 

preciso utilizar procedimentos que possam auxiliar os alunos a desenvolverem uma 

capacidade própria, através da qual assumam uma posição frente às discussões e 

conceitos matemáticos de modo que, o letramento e as práticas de leitura e escrita sejam 

percebidos e pontuados claramente nas aulas de Matemática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento matemático. Práticas de escrita e de leitura em 

matemática. Conhecimento matemático. Compreensão matemática. Habilidade 

matemática. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Discutir Alfabetização Matemática ainda soa estranho para muitos, num sistema 

de educação básica, em que, tradicionalmente, as atividades de leitura e de escrita são 

relacionadas, exclusivamente, ao ensino da Língua Portuguesa e à apropriação de um 

sistema de símbolos, que envolve palavras, textos, imagens etc, para estabelecer a 

comunicação, ou seja, de modo geral, o termo alfabetização relaciona-se ao processo de 

aquisição da leitura e da escrita na língua materna; pois, o período inicial de 

escolarização ainda defende que primeiro deve-se garantir a inserção nos processos de 

leitura e de escrita para em seguida desenvolver as noções matemáticas. Essa orientação 
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pedagógica demonstra-se, no mínimo, incoerente visto que, antes de ingressarem na 

escola, as crianças já detêm conceitos matemáticos. Assim, o trabalho que ora se 

apresenta discute a aquisição da linguagem matemática fundamentada numa 

alfabetização matemática intrínseca à alfabetização da língua materna; pois, o processo 

de alfabetização só se concretiza se ofertadas, de maneira unificada, as condições para a 

aprendizagem das duas formas de linguagem: a matemática e a Língua Materna.  

Entende-se que, para se compreender um sistema simbólico é necessário 

relacionar a leitura ao contexto e às necessidades sociais, pois, ler exige a utilização de 

diferentes expressões para compreender e interpretar diferentes linguagens por meio de 

uma rede de conhecimentos. Dessa forma, o ato de ler e escrever deve estar presente em 

toda prática educacional e, por consequência, em todas as áreas (Matemática, Física, 

Química, História, Geografia etc...). A partir deste pressuposto, este trabalho discute o 

significado da leitura e da escrita em Educação Matemática, considerando as 

contribuições dos estudos sobre a linguagem matemática e o letramento em Matemática 

para ampliar a leitura de mundo da sociedade contemporânea. 

 A linguagem utilizada para expor o conhecimento matemático possui 

características e estilos próprios, que se configuram, nas aulas de matemática, de forma 

reduzida, voltada exclusivamente para a leitura de enunciados e, conhecer tal 

linguagem, pode auxiliar na compreensão matemática dos alunos (LUVISON, 2013). 

Para isso, faz-se necessário exercitar a linguagem matemática por meio da ação de ler e 

escrever, pensar e processar raciocínios, corrigir, rever e reestruturar o que escreveu, 

enfim, realizar um movimento de reflexão sobre a própria aprendizagem (NACARATO; 

LOPES, 2009). 

Segundo Pimm (1999, p. 25), a matemática pode ser considerada uma “língua 

estrangeira”, pois tudo que é dito em matemática pode ser traduzido para a língua 

materna. Porém, essa “tradução” tem sido um obstáculo nas aulas de matemática, em 

decorrência de se atribuir o desenvolvimento da competência de ler e escrever, 

exclusivamente ao ensino de língua portuguesa, e se tratar a habilidade de ler, escrever e 

resolver problemas matemáticos como atividades dissociadas da língua materna; tal 

atitude distancia a matemática do mundo real, pois, muitas vezes, ela é vista apenas 

como números sem significados. No entanto, o ensino e a aprendizagem da matemática 

precisam considerar os aspectos linguísticos inseparáveis dos aspectos conceituais para 

que a comunicação e a aprendizagem em matemática aconteçam. Além disso, ler, 

escrever e interpretar são atividades fundamentais e necessárias para toda e qualquer 

área do conhecimento. O indivíduo que lê interage com uma infinidade de expressões 

para compreender e interpretar diferentes linguagens por meio de uma rede de 

conhecimentos para produzir seus próprios significados. 

Muitas concepções teóricas têm influenciado nos debates e investigações sobre o 

assunto, porém, por se tratar de uma temática complexa, que discute a relação entre 

duas linguagens, a materna e a matemática, as imbricações relacionadas ao processo de 

leitura e escrita de matemática ainda são um grande desafio. 

Dessa forma, este estudo bibliográfico, objetiva discutir as práticas de leitura e 

escrita da linguagem matemática e o letramento matemático, a fim de aprimorar as 
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discussões sobre o processo ensino e aprendizagem na compreensão do conhecimento 

matemático. 

 

2 O SIGNIFICADO DA LEITURA E DA ESCRITA NA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

Estudar o significado da escrita e da leitura da Matemática tem suscitado cada 

vez mais pesquisas, em decorrência de índices de avaliação, como o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) e o PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos), que têm revelado que o ensino na escola possui baixíssimo nível de 

proficiência, particularmente, o ensino de Matemática que, apesar de ter registrado 

melhora (de 386 para 391), comparadas as notas das avaliações de 2009 e 2012, o país 

permanece distante dos líderes do levantamento (58º do novo ranking) – Xangai (1º 

lugar), por exemplo, tem média geral de 588 pontos, enquanto o Brasil estagnou na 

faixa dos 400 pontos (OECD, 2013).  Dessa forma, entender tal conhecimento pode 

contribuir no ensino e na aprendizagem da Matemática. 

 

2.1 A LINGUAGEM MATEMÁTICA 

 

Todo indivíduo ao ouvir a expressão “matemática”, pensa logo em números; isso 

ocorre porque eles representam o coração da matemática e a matéria-prima para a 

construção do conhecimento matemático (STEWART, 1996). Além disso, ainda se 

mantém o mito de que a Matemática é a disciplina que mais suscita nos alunos a 

insatisfação, o insucesso e a sensação de incapacidade. Tendo inclusive a compreensão 

de pais e professores: “Matemática é mesmo difícil”. Para Devlin (2006, p. 17), isso se 

deve ao fato de que as pessoas não chegam a saber, realmente, o que é a matemática: 

 

Não são apenas números e aritmética. Uma vez que você saiba o 

que a matemática realmente é, e uma vez que veja como nossos 

cérebros criam a linguagem, você achará muito menos 

surpreendente que pensar matemática é apenas uma forma 

especializada de usar a nossa capacidade para a linguagem. 

 

Muitas pessoas consideram que matemática na escola é apenas a realização de 

cálculos numéricos. Todavia, aprender matemática é deparar-se com um mundo de 

conceitos e de regras, que envolve a leitura e a compreensão, tanto da linguagem natural 

quanto da linguagem matemática. É possível que, as dificuldades de entendimento de 

um problema matemático não estejam situadas nos algoritmos, nas fórmulas ou nos 

conceitos específicos, mas nas construções dos enunciados dos problemas, que podem 

ser a explicação para a não compreensão, o que impediria os alunos de resolver os 

problemas adequadamente. Inclusive, há quem diga que, “o indivíduo que é bom em 

Matemática não o é em Língua Portuguesa”.  

Língua e linguagem são termos que costumam confundir porque seus 

significados se relacionam, porém são diferentes: língua é um tipo particular de 

linguagem, e se constitui num instrumento de comunicação (carregado de códigos 
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linguísticos e regras gramaticais) próprio de um povo, de uma nação, de uma cultura, 

por exemplo, a Língua Portuguesa, utilizada pelos brasileiros para se comunicarem; 

enquanto que linguagem é uma instituição humana, constituída por um sistema de sinais 

convencionais (verbal e/ou não-verbal) que permite a comunicação. Há casos em que 

algumas linguagens são universais, como as cores e os sinais de trânsito. 

Com base nesta definição de linguagem, defende-se que a linguagem 

matemática, como qualquer outra linguagem, é um sistema de formas, um meio de 

comunicação, utilizado por um grupo social; é um conjunto de símbolos que se 

relacionam e que obedecem a determinadas regras como na linguagem natural e “uma 

das formas de enriquecer a linguagem ordinária”. (DANYLUK, 2010, p. 33); assim, 

investigar as dificuldades enfrentadas pelos alunos no decorrer do aprendizado e 

aplicação das regras matemáticas é importante para a compreensão da linguagem 

matemática e das questões a ela relacionadas; pois, o ensino da matemática, e de 

qualquer outra disciplina, baseia-se na comunicação por meio da linguagem materna, 

nas exposições em sala de aula, seja pelo professor ou pelo aluno, nas atividades dos 

livros didáticos ou nos enunciados matemáticos (SILVA, 2011).  

 

2.2 A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 A Alfabetização é o período escolar necessário para assegurar a cada criança 

o direito às aprendizagens básicas para a apropriação da leitura e da escrita, e à 

consolidação de saberes essenciais dessa apropriação, que contribuirão no 

desenvolvimento das diversas expressões e no aprendizado de outros saberes e 

componentes curriculares obrigatórios, que assegurarão a conscientização, o resgate da 

cidadania e a leitura de mundo (DANYKUK, 2010). Todavia, conforme exposto acima, 

nos últimos anos, são frequentes os índices e dados de avaliações, como as do IDEB e 

do PISA, que mostram o fracasso da educação brasileira. 

Por exemplo, o PISA, principal teste de avaliação educacional do mundo, tem 

revelado que o Brasil precisa de uma reforma radical e urgente no ensino fundamental, 

principalmente nas escolas públicas. Dados dessa avaliação mostram que o ensino 

brasileiro há anos apresenta um déficit no trabalho com a leitura e a aritmética, 

atividades básicas no processo de escolaridade do aluno para avançar nas etapas de 

ensino. 

Segundo as orientações do PISA, para que se possa melhorar a qualidade do 

ensino, o Brasil precisar tomar medidas rígidas e imediatas no que diz respeito ao 

trabalho com a leitura e a escrita, e praticar a interpretação de experiências e resolução 

de problemas no ensino fundamental, ou seja, é necessário, ensinar o aluno a interpretar 

um texto e desenvolver raciocínios lógicos: desafios educacionais da alfabetização em 

língua materna, período necessário para assegurar:  

 

a cada criança o direito às aprendizagens básicas da apropriação 

da leitura e da escrita, e também à consolidação de saberes 

essenciais dessa apropriação, ao desenvolvimento das diversas 

expressões e ao aprendizado de outros saberes fundamentais das 
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áreas e componentes curriculares obrigatórios. (BRASIL, 2013, 

p. 5). 

 

e da alfabetização em matemática, conceituada como: 

 

o processo de organização dos saberes que a criança traz de suas 

vivências anteriores ao ingresso no Ciclo de Alfabetização, de 

forma a levá-la a construir um corpo de conhecimentos 

matemáticos articulados, que potencializem sua atuação na vida 

cidadã. (BRASIL, 2012, p. 60). 

 

Segundo Soares (2003, p. 14), o Brasil é “um país que vem reincidindo no 

fracasso em alfabetização”, e esse fato tem levado muitos pesquisadores a investigarem 

as causas desse problema, contudo, apesar dos vastos estudos realizados, há muita 

incoerência nos dados, devido à falta de integração e conclusão dos mesmos, pois, esses 

dados resultam de diferentes perspectivas sobre o processo de alfabetização e de 

diferentes áreas de conhecimento, como Psicologia, Linguística, Pedagogia etc, que 

tratam a questão de forma independente, além disso, são dados excludentes, que buscam 

explicar o problema: 

 

ora no aluno (questões de saúde, ou psicológicas, ou de 

linguagem), ora no contexto cultural do aluno (ambiente 

familiar e vivências socioculturais), ora no professor (formação 

inadequada, incompetência profissional), ora no método 

(eficiência/ineficiência deste ou daquele método), ora no 

material didático (inadequação às experiências e interesses das 

crianças, sobretudo das crianças das camadas populares), ora 

finalmente, no próprio meio, o código escrito (a questão das 

relações entre o sistema fonológico e o sistema ortográfico da 

língua portuguesa). (SOARES, 2003, p. 14). 

 

Com relação à alfabetização matemática, especificamente, apesar de ainda ser 

um tema pouco difundido no âmbito educacional, é um assunto que tem sido alvo de 

vários estudos como os de N. Machado (2001) e Danyluk, (1998; 2010), que definem a 

alfabetização matemática como o ato de aprender a ler e a escrever a linguagem 

matemática, ou seja, é a ação inicial de ler e escrever, de compreender e interpretar seus 

conteúdos básicos (como noções de aritmética, geometria e lógica...), bem como, saber 

expressar-se por meio de sua linguagem específica. 

Como a alfabetização na língua materna ocorre nas séries iniciais, a 

alfabetização matemática também deveria ocorrer nessa etapa de ensino, pois, as séries 

iniciais são responsáveis pela introdução das primeiras noções de conceitos e conteúdos 

nas diversas áreas do conhecimento, que representam a base para os conhecimentos 

futuros que as crianças necessitam apreender, e a forma como esses conceitos e 

conteúdos são abordados e sistematizados pela escola nas séries iniciais pode 

determinar o sucesso ou não dos alunos nas disciplinas. No caso específico da 

matemática, se o aluno não adquirir os conhecimentos matemáticos necessários nessa 
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etapa inicial, dificilmente avançará, de maneira adequada, para as demais séries e para 

os conhecimentos mais complexos. 

Desde o início da vida escolar, a Matemática e a Língua Materna fazem parte do 

currículo de tal forma integrada e “impregnada” uma da/na outra que ninguém concebe 

a alfabetização de um indivíduo sem um trabalho que envolva essas duas áreas e ao 

mesmo tempo destaca uma grande contradição: 

 

o ensino de Matemática e o de Língua Materna nunca se 

articularam para uma ação conjunta, nunca explicitaram senão 

relações triviais de interdependência. É como se as duas 

disciplinas, apesar da longa convivência sob o mesmo teto – a 

escola -, permanecessem estranhas uma à outra, cada uma 

tentando realizar sua tarefa isoladamente ou restringindo ao 

mínimo as possibilidades de interações intencionais. 

(MACHADO, N., 2001, p. 15).  

 

Ressalta-se que, a alfabetização matemática também envolve o ato de ler e 

escrever a linguagem matemática, sendo que a leitura abrange “a compreensão e a 

interpretação dessa linguagem” e a escrita “faz com que a compreensão existencial e a 

interpretação desenvolvidas sejam fixadas e comunicadas pelo registro efetuado”. 

(DANYLUK, 1998, p. 234). Nesse sentido, o professor que alfabetiza precisa 

compreender o processo de aprendizagem da alfabetização e se envolver em atividades 

de leitura e escrita da linguagem matemática, pois letras e números são signos que 

compõem o seu sistema de representação, convencionados pelo homem para realizar 

tais registros. 

Embora muitas pesquisas (DANYLUK, 1998; MACHADO, N., 2001; 

KLÜSENER, 2006; CARRASCO, 2006; NACARATO; LOPES, 2009, 2013; 

FONSECA, MACHADO, A., 2010) defendam a importância de se implementar tarefas 

que possibilitem ao aluno trabalhar a leitura e a escrita da matemática em sala de aula, 

em geral, poucos professores envolvem seus alunos nessas práticas. Com efeito, há 

necessidade de investigações que possam contribuir efetivamente para um ensino que 

permita o desenvolvimento de estratégias de leitura e escrita em matemática. É 

necessário compreender que a prática de leitura e de escrita em matemática é de suma 

importância para esclarecer a dimensão social e a natureza do conhecimento 

matemático, pois são elementos essenciais para a formação do cidadão que precisa 

entender e compreender o seu contexto social, bem como o mundo em que vive, ou seja, 

“contextualizar a matemática é essencial para todos”. (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 76). 

A matemática é uma ciência de linguagem abstrata e simbólica, presente no 

cotidiano das pessoas, uma vez que recorrer a números é um fato comum, isto é, muito 

frequente nas práticas diárias dos cidadãos, que nem sempre fazem uso da linguagem 

matemática com proficiência, pois, a maioria dos usuários não consegue apropriar-se 

adequadamente desta linguagem, em decorrência de uma inadequada alfabetização 

matemática, fruto da má formação de professores das séries iniciais que, em sua 

maioria, não tinham formação específica e prendiam-se a modelos tradicionais que não 

instigavam os alunos em formação, por isso, uma parte significativa dos discentes não 
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consegue entender que os números também possuem um valor semântico, ou seja, um 

sentido, assim como um valor pragmático, pois podem representar um sentido e um 

significado dotados de intenção comunicativa em um contexto específico.  

É considerando o sentido e o significado, que os números denotam, e os 

contextos específicos em que estão envolvidos, que estudiosos da linguagem 

matemática desenvolveram pesquisas com a finalidade não só de avaliar os métodos 

usados pelos docentes no processo de ensino e de aprendizagem da matemática, mas 

também buscar novos, tendo em vista que: 

 

o ensino de Matemática prestará sua contribuição, à medida que 

forem exploradas metodologias que priorizem a criação de 

estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o 

espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a 

iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da 

confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar 

desafios. (BRASIL, 1997, p. 26). 

 

com vista a desenvolver no educando, desde as séries iniciais, uma alfabetização da 

linguagem matemática não funcional, mas sim uma alfabetização que o aperfeiçoe, não 

apenas para decodificar os números como ocorre com o ensino de língua materna, em 

que, segundo Nietzsche, “os professores, em lugar de ensinar os jovens a escreverem 

bem, preocupam-se em analisar a língua como se fosse um corpo morto”, mas que seja 

capaz de desenvolver no aprendiz a capacidade de ler, de compreender e de analisar os 

signos e os símbolos expressos por essa linguagem e assim o torne eficiente para usá-la 

(a linguagem matemática) em situações sociais que lhe exijam tal domínio, como por 

exemplo no mercado de trabalho e na construção de conhecimentos em outras 

disciplinas (DANYLUK, 1998). 

   

2.3 O LETRAMENTO MATEMÁTICO 

 

O tema letramento matemático e suas implicações no contexto escolar tem 

suscitado intensas e amplas discussões, que possibilitam contrapor e inserir elementos 

que permitem um avanço no debate sobre o conceito de Alfabetização que, até pouco 

tempo, preocupava-se apenas com a utilização do código linguístico no ensino da língua 

materna para o domínio da leitura e da escrita. 

Inicialmente, o conceito de letramento foi introduzido no Brasil, na década de 

90, pelos estudos de Kleiman (1995a) e Soares (1998), que impulsionaram o debate em 

torno dos processos de escolarização da leitura e da escrita, estabeleceram novas 

abordagens e compreensão das práticas de leitura e escrita numa dimensão 

sociocultural, e reforçaram a concepção de leitura e escrita como uma prática social, 

contextualizada e realizada com diferentes finalidades. 

Mas... o que tem a ver matemática com letramento? Ou o que é letramento 

matemático? Esses questionamentos têm sido debatidos no âmbito do letramento no 

Brasil e investigados com o objetivo de se estabelecer um indicador nacional de 

letramento matemático da população brasileira. Fonseca (2004, p. 27), por exemplo, 
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defende uma concepção de matemática como uma prática sociocultural: “alfabetismo, 

alfabetismo funcional, letramento, literacia, materacia, numeracia, numeramento, 

literacia estatística, graficacia, alfabetismo matemático”. 

Os primeiros estudos sobre letramento matemático foram realizados pelo 

Instituto Paulo Montenegro que, visando desenvolver um indicador com informações 

mais detalhadas sobre os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira, 

construiu um Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), e, com base nessa 

pesquisa, estudiosos do letramento matemático elaboraram um instrumento de coleta de 

dados buscando avaliar as práticas cotidianas que envolvem habilidades matemáticas, 

entendidas aqui como: 

 

a capacidade de mobilização de conhecimentos associados à 

quantificação, à ordenação, à orientação e às suas relações, 

operações e representações, na realização de tarefas ou na 

resolução de situações-problema, tendo sempre como referência 

tarefas e situações com as quais a maior parte da população 

brasileira se depara cotidianamente. (FONSECA, 2004, p. 13). 

 

Essa concepção reflete a abordagem sobre letramento voltada para uma visão 

mais ampla das práticas sociais de uso da matemática, que reforçam “o papel social da 

educação matemática que tem por responsabilidade promover o acesso e o 

desenvolvimento de estratégias e possibilidades de leitura do mundo para as quais 

conceitos e relações, critérios e procedimentos, resultados e culturas matemáticos 

possam contribuir”. (FONSECA, 2004, p. 12). Para se trabalhar a matemática no ensino 

fundamental, D'Ambrósio (2004, p. 45-46) aponta as seguintes possibilidades: 

 

leitura e interpretação crítica de noticiários de jornais e 

televisão; interpretação do momento social através de novelas, 

filmes, telenovelas, programas de auditório; capacidade de se 

localizar com crescente precisão (rua, número, bairro, CEP, 

telefone, distâncias da casa à escola, tempo de percurso, 

avaliação do tempo gasto em transporte num dia, num mês, num 

ano, numa vida) e leitura de mapas e sinopses internacionais; 

gestão da economia pessoal (custos, moeda, orçamento familiar, 

do estado); compreensão de questões demográficas (população, 

distribuição de população, índices de qualidade de vida etc.) e 

ambientais (padrões de temperatura, de precipitação, áreas 

florestais, cultivadas, recursos hídricos etc.); tratamento de 

dados sobre o corpo (altura, peso etc.); organização e 

interpretação de tabelas, iniciando, assim, a percepção do que 

são estatísticas e probabilidades. 

 

Trabalhos como os de D'Ambrósio (2004) e Fonseca (2004) demonstram que a 

demanda social vai além da mera codificação e decodificação do processo de leitura e 

escrita, e, cada vez mais, exigem dos usuários uma formação mais crítica, no sentido de 

dominarem de maneira eficaz e ampla as práticas sociais de uso da matemática 

presentes na sociedade. Por isso, a escola deveria ter um único tratamento no processo 
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de alfabetização, não privilegiando mais a língua materna em detrimento do código 

matemático. 

A Matemática como componente do processo de letramento não é uma 

abordagem comum entre os professores da área, mas, se assim fosse, assumiria um 

papel relevante na consolidação dos processos de leitura e escrita nas séries iniciais do 

ensino fundamental. Apesar das especificidades em relação à linguagem e à escrita, é 

possível trabalhar a Matemática de tal forma que propicie a aprendizagem também na 

língua materna. Mesmo assim, os professores não reconhecem a Matemática como 

componente do processo de letramento, pois, não conseguem estabelecer relações 

diretas entre Matemática e língua materna. Essa reação é natural, uma vez que falar em 

ler e escrever em Matemática, a princípio, é estranho; entretanto, um trabalho com 

leitura, escrita e interpretação de textos é possível por meio de atividades simples como 

elaboração de problemas, registros de atividades, leitura de textos da História da 

Matemática, entre outros. 

É nesse sentido que se afirma o principal dever da escola em relação ao processo 

de ensino e aprendizagem da matemática, o qual deve ser desenvolvido pelos docentes, 

que tenham como compromisso a educação matemática da criança, e isso deverá ser 

feito por meio de metodologias que envolvam o ensino da matemática em situações 

sociais do cotidiano do educando, para que se possa evidenciar a ele o quanto esta 

linguagem simbólica e abstrata está, mesmo que algumas vezes invisível, presente na 

sua construção histórico-social. Somente desta forma se aplicará o ensino da matemática 

como prática de alfabetização matemática, condição necessária afim de que se chegue a 

um dos principais objetivos do ensino de matemática nas escolas: o letramento 

matemático, que será importante à vida social da criança, já que os símbolos expressam,  

comunicam e são interpretados por possuírem um sentido e um significado e 

contribuem para o desenvolvimento do senso crítico da mesma que, no futuro, estará 

inserida em um contexto social mais amplo, que a envolverá em lutas por melhor espaço 

social, todavia isto não ocorre pois, o: 

 

espaço reservado ao desenvolvimento de uma comunicação 

interativa na sala de aula, no qual os alunos possam interpretar e 

descrever idéias matemáticas, verbalizar os seus pensamentos e 

raciocínios, fazer conjecturas, apresentar hipóteses, ouvir as 

idéias dos outros, argumentar, criticar, negociar o significado 

das palavras e símbolos usados, reconhecer a importância das 

definições e assumir a responsabilidade de validar seu próprio 

pensamento se reduz a um emaranhado de técnicas, que na 

maior parte dos casos surgem, aos olhos dos alunos, sem grande 

significado, levando-os a desistirem de tentar encontrar um 

sentido para a matemática que lhes é ensinada. (D’ANTONIO, 

2006, p. 32). 

 

 E seria por meio deste letramento matemático, fruto de uma compromissada 

alfabetização matemática, que se faria perceber ao aluno (alfabetizado e letrado em 

matemática) o quanto é fundamental a valorização do aprendizado desta disciplina, 

porque no futuro muitos deles estarão inseridos em processos seletivos na busca por 
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espaço no mercado de trabalho ou em concursos como vestibulares que visam a uma 

qualificação profissional e perceberão, assim, que os que não dominam a linguagem 

matemática são excluídos socialmente, sofrem sanções, porque: 

 

o ensino da matemática tem tido em muitos países uma função 

social de diferenciação e de exclusão. A matemática é 

tipicamente um mistério para muita gente e tem-lhe sido 

oferecido o papel de juiz pseudo-objectivo, que decide quem 

está apto e quem está inapto na sociedade, rotulando e 

posicionando as crianças, os jovens e os adultos como aptos ou 

como inaptos, e por isso tem servido como um dos guardiões do 

direito de participação nos processos de decisão da sociedade. 

(MATOS, 2005, p. 02). 

 

Assim, a matemática é necessária à sociedade de hoje, pois, informa às pessoas 

sobre as suas obrigações e as integra socialmente, e a ausência de seu aprendizado, 

destitui o sujeito de direitos básicos e, como consequência, joga-o em um processo de 

exclusão, como exemplo a não classificação para labutar em uma empresa ou uma 

reprovação em um concurso público, o que ressalta a afirmativa de que a matemática 

define o que é útil e produtivo, é uma linguagem de poder e possibilita não só 

influências sociais, mas também políticas nessa teia denominada sociedade humana. 

 Por conseguinte, ressalta-se a importância de uma alfabetização matemática que 

leve em consideração o sujeito social desta relação ensino e aprendizagem da 

matemática, o aluno, pois, só assim o ensino da matemática cumprirá seu papel social: 

formar cidadãos aptos a desenvolverem ações que envolvam a linguagem matemática 

com consciência e proficiência, desta forma os estabelecimentos de ensino e a docência 

estarão contribuindo para a formação social do indivíduo em relação à educação 

matemática.  

 

3 A IMPREGNAÇÃO MÚTUA ENTRE A LÍNGUA MATERNA E A 

LINGUAGEM MATEMÁTICA 

 

As perspectivas teóricas que sustentam este estudo constituem-se de abordagens 

relacionadas à interdependência entre o ensino da Matemática e da Língua Materna 

(MACHADO, N., 2001) e a leitura e a escrita na matemática (DANYLUK, 1998; 

FONSECA, 2004; D'AMBRÓSIO, 2004) que influenciam as concepções sobre a 

linguagem matemática.  

Uma das questões desencadeadas por esses debates, diz respeito à (não) relação 

entre a leitura e a escrita para ensinar o conhecimento matemático, tendo em vista a sua 

universalidade e seu aspecto utilitário, presentes em quase todas as áreas do 

conhecimento, e seu domínio constituir-se num saber necessário, considerando o 

contexto do dia-a-dia. Além disso, deve-se considerar que ler e escrever não são 

atividades relacionadas unicamente à língua materna; deve-se considerar que todas as 

formas de interpretar, explicar e analisar o mundo podem e devem ser compreendidas. 
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Por exemplo, a matemática tem seus códigos e linguagens como sistema de 

comunicação e representação da realidade, que possibilitam alfabetizar em matemática, 

ou seja, é possível ensinar a ler e a escrever na linguagem matemática para que se possa 

construir conceitos matemáticos e entender a matemática como linguagem 

(KLÜSENER, 2006). 

De acordo com N. Machado (2001, p. 15), desde o início da vida escolar, a 

Matemática e a Língua Materna fazem parte do currículo de tal forma integrada e 

“impregnada” uma da/na outra que ninguém concebe a alfabetização de um indivíduo 

sem um trabalho que envolva essas duas áreas e ao mesmo tempo destaca uma grande 

contradição: 

 

o ensino de Matemática e o de Língua Materna nunca se 

articularam para uma ação conjunta, nunca explicitaram senão 

relações triviais de interdependência. É como se as duas 

disciplinas, apesar da longa convivência sob o mesmo teto – a 

escola -, permanecessem estranhas uma à outra, cada uma 

tentando realizar sua tarefa isoladamente ou restringindo ao 

mínimo as possibilidades de interações intencionais. 

 

Danyluk (1998, p. 234) defende que a alfabetização está relacionada ao ato de 

ler e escrever a linguagem matemática, sendo que a leitura “envolve a compreensão e a 

interpretação dessa linguagem” e a escrita “faz com que a compreensão existencial e a 

interpretação desenvolvidas sejam fixadas e comunicadas pelo registro efetuado”. Nesse 

sentido, o professor que alfabetiza deve compreender o processo de aprendizagem da 

alfabetização e se envolver em atividades de leitura e escrita da linguagem matemática, 

pois letras e números são signos que compõem o seu sistema de representação, 

convencionados pelo homem para realizar tais registros. 

Embora muitas pesquisas (DANYLUK, 1998; MACHADO, N., 2001; 

KLÜSENER, 2006; CARRASCO, 2006; NACARATO; LOPES, 2009, 2013) defendam 

a importância de se implementar tarefas que possibilitem ao aluno trabalhar a leitura e a 

escrita da matemática em sala de aula, em geral, poucos professores envolvem seus 

alunos nessas práticas. Com efeito, há necessidade de investigações que possam 

contribuir efetivamente para um ensino que permita o desenvolvimento de estratégias de 

leitura e escrita em matemática. É necessário compreender que a prática de leitura e de 

escrita em matemática é de suma importância para esclarecer a dimensão social e a 

natureza do conhecimento matemático, pois são elementos essenciais para a formação 

do cidadão que precisa entender e compreender o seu contexto social, bem como o 

mundo em que vive, ou seja, “contextualizar a matemática é essencial para todos”. 

(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 76). 

Dessa forma, a apreensão da língua escrita e dos conceitos matemáticos deve ser 

entendida como um processo discursivo, interativo e dialógico, contextualizado nas 

práticas sociais. Todavia, para ser considerado alfabetizado, um indivíduo deve não 

apenas dominar a leitura, a escrita e/ou os significados numéricos, mas também ser 

capaz de usar a língua escrita e os conceitos matemáticos em diferentes contextos. Por 
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isso, é importante que o professor conheça os elementos linguísticos/matemáticos que 

constituem a linguagem matemática e o fenômeno da alfabetização matemática.  

Ler é uma atividade fundamental a ser desenvolvida pela escola para a formação 

dos alunos. É pela leitura que as pessoas compreendem as relações e o mundo em que 

vivem e interagirem com competência na sociedade, no caso da matemática, é por meio 

da escrita que o indivíduo vê a matemática (MACHADO, A., 2010). Assim, o trabalho 

com leitura tem por finalidade a formação de leitores competentes e, consequentemente, 

a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes origina-se na 

prática da leitura, matéria-prima para o desenvolvimento da escrita (KLEIMAN, 

1995b).  

Como toda forma de conhecimento se constrói a partir da relação da leitura de 

mundo com a leitura particular do sujeito, a matemática, como forma de conhecimento, 

também se processa pela apropriação do saber por meio da leitura de diferentes gêneros 

textuais e discursivos. Nessa perspectiva, as relações entre signos semióticos e práticas 

sociais são imprescindíveis para a compreensão da linguagem específica de cada ciência 

e deveriam constituir-se em objetos de investigação para uma melhor compreensão dos 

textos e dos usos sociais da linguagem verbal (oral e escrita), pois o sentido não se 

constrói na palavra, mas nas interações discursivas entre indivíduos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutir alfabetização e letramento matemático, enquanto tema de investigação, 

provoca muitas reflexões, que podem levar a uma rede de significados simples e/ou 

complexos, que envolvem a compreensão da linguagem matemática. E os estudos 

linguísticos e o ensino de língua materna podem contribuir na compreensão deste 

assunto.  

Em se tratando do ensino da matemática deve haver um empenho para 

proporcionar aos nossos alunos oportunidades de acesso a diferentes representações 

matemáticas, que devem estar presentes no uso frequente de materiais concretos e 

situações problemas contextualizadas socialmente com conhecimentos matemáticos. É 

necessário que o professor compreenda o desafio que é para o aluno desvendar os 

significados matemáticos e o aluno precisa apreender os conceitos que são utilizados 

pela linguagem matemática.  

Em suma, é necessário um ensino que enfoque no significado que o leitor 

precisa para potencializar o conhecimento matemático. Esta maneira de examinar a 

linguagem leva a considerar os desafios de leitura e escrita da/na matemática por 

reconhecer os conceitos presentes nos textos matemáticos. 
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A LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DE UMA ATIVIDADE BILÍNGUE: UMA 

EXPERIÊNCIA COM ALUNOS SURDOS NO FINAL DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Claudia Regina Vieira  

Maly Magalhães Freitas  

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta uma experiência realizada em uma escola 

regular da grande São Paulo que abrigava uma classe de alunos surdos, matriculados no 

5º ano do ensino fundamental I. A maioria desses alunos, no entanto, devido a trajetória 

escolar fragmentada e dependente de uma abordagem educacional que ainda não 

entendia a Língua de Sinais como língua de instrução, possuíam uma experiência muito 

restrita, insatisfatória e até mesmo traumatizante de leitura e escrita. Eram alunos com 

faixa etária de 9 a 12 anos, que  apresentavam muitas dificuldades e até mesmo recusa 

em escrever ou mesmo realizar a leitura de uma comanda de atividade. A partir desta 

experiência que valoriza a língua de sinais, trabalha numa perspectiva bilíngue e que 

conta com a participação dos alunos na produção textual, desmistificando metodologias 

utilizadas para o ensino de Língua Portuguesa, que para os alunos surdos devem ser 

ensinadas como L2, propondo atividades significativas e contextualizadas a partir de um 

livro infanto-juvenil conseguimos resgatar nos alunos a auto-estima, a capacidade de 

questionar e principalmente se colocar diante das atividades apresentadas no dia-a-dia, 

bem como fazê-los encarar a leitura e a escrita como um exercício e um processo pelo 

qual todos os alunos devem passar. Os resultados obtidos em relação a leitura e escrita 

foram mais segurança para se colocar diante dos desafios apresentados bem como 

produções de texto muito mais próximas da função social que a escrita deve ter. 

Utilizando como referências os seguintes autores: Bakhtin para tratarmos da questão 

dialógica que envolve as atividades envolvendo língua, Solé e Geraldi para tratarmos do 

que é específico do letramento e Lacerda, Lodi, Skliar e Svartholm para as questões 

relacionada a surdez e bilinguismo.   

PALAVRAS-CHAVES: Educação de Surdos. Língua de Sinais. Bilinguismo. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

“Victor vê a uva da vinha.  

– Esta uva é boa, Sr. Bráulio.”  

“Sim Victor esta uva é boa. 

- Sr. Bráulio, veja os barris de bom vinho!” 

Acho que deveriam construir um monumento a esses autores sacrificados que 

em vez de escreverem coisas inteligentes preferem nos ensinar a ler. (QUINO, Toda 

Mafalda, 2014) 
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A Língua de Sinais utilizada no Brasil teve seu reconhecimento pela lei 

10.436/02, que diz em seu Art. 1º:  

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados.  

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma 

de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de 

ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002). 

Esta lei, fortalece o movimento pela construção de uma abordagem bilíngue na 

educação de surdos. A abordagem bilíngue aponta a Língua de Sinais como primeira 

língua – L1 – dos surdos, e como segunda língua – L2 – aquela que é a oficial do país, 

no caso do Brasil, a Língua Portuguesa. Desta forma se garantirá ao indivíduo o 

desenvolvimento de sua linguagem e a construção de conceitos primordiais para a 

compreensão do mundo, pois depende da língua para alicerçar estes aprendizados. 

Os alunos que participaram deste projeto apresentavam diferentes histórias e 

experiências pedagógicas, no entanto, como Surdos esta experiência contou com 

oscilações neste processo, uma vez que ainda vivemos um processo de aceitação do 

Surdo como sujeito da aprendizagem e da Língua de Sinais como capaz de desenvolver 

as funções psíquicas superiores. 

Dada a maneira como transcorreu a história da educação dos surdos, 

encontramos muitos resquícios de concepções que atrapalham o processo de 

desenvolvimento e impedem a abertura de espaço a um novo olhar para a realização de 

suas possibilidades.  

Foram mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa de correção, 

normalização e pela violência institucional; instituições especiais que foram reguladas 

tanto pela caridade e pela beneficência quanto pela cultural social vigente, que requeria 

uma capacidade para controlar, separar e negar a existência da comunidade surda, da 

Língua de Sinais, das identidades surdas e das experiências visuais, que determinam o 

conjunto de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos. 

(SKLIAR, 1998, p. 7) 

O papel da escola é proporcionar ao aluno autonomia para realizar atividades 

relacionadas a leitura e consequentemente a apropriação da linguagem escrita, as 

escolas de surdos e as escolas regulares precisam propiciar esta condição aos alunos. 

 Durante nosso trabalho percebemos que os alunos possuem uma certa 

dificuldade na organização do discurso e a noção espaço-temporal, fruto de uma 

privação linguística que acarreta numa linguagem defasada, eles supõem muitas coisas e 

nem sempre validam suas impressões. 
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 Devemos considerar que a língua portuguesa escrita é aprendida 

sistematicamente como segunda língua pelos surdos. Sendo assim deve ser ensinada de 

forma contextualizada para garantir o entendimento das situações com todos os seus 

componentes (enredo, sequencia, etc.)  

 Por isso iniciamos com a leitura de um livro infantil, que não fosse um conto de 

fadas, era um conto de repetição, muito utilizado no processo com ouvintes e por se 

tratar de uma narrativa simples, permitiu que os alunos surdos conseguissem entender a 

sequência e posteriormente realizar inferências e criar através da história, auxiliando o 

processo da escrita. 

Reconhecer e valorizar a LIBRAS e o status por ela assumido socialmente traz 

consequências importantes ao considerarmos a centralidade da linguagem para a 

constituição dos sujeitos e para o desenvolvimento das diferentes práticas socioculturais 

(entre elas as de ensino-aprendizagem). 

Decorre desta visão a defesa da necessidade de que as crianças e os jovens 

surdos estejam imersos no fluxo discursivo em LIBRAS desde tenra idade, de forma a 

desenvolverem e se apropriarem desta língua. Além disso, cada enunciado que 

pronunciamos depende do nosso interlocutor e da situação que vivemos; o que falamos, 

escrevemos e ou pensamos é composto de outras falas, pensamentos de outras vozes. 

Somos seres polifônicos, constituídos por diversas vozes. Por este motivo, a 

importância do estabelecimento de relações com diferentes interlocutores em LIBRAS, 

preferencialmente surdos 

 De acordo com SOLÉ (1998), a leitura de textos pode ser motivada por uma 

série de objetivos e finalidades que variam do lazer, à necessidade de obter informações 

procedimentais e factuais até a confirmação ou negação de algum um conhecimento 

prévio trazido pelo leitor, sempre ouvimos dizer que a leitura precede a escrita. A leitura 

de mundo, de objetos, sensações e de palavras.  

Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 

escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita. (SOARES, 1998, p.18) 

Geraldi (1993) refere que, numa perspectiva interacionista, a língua só tem existência no 

jogo que se joga na sociedade, na interlocução, e é no interior de seu funcionamento que 

se pode procurar estabelecer as regras de tal jogo.  

Segundo Pereira (2004), numa formação para professores da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo... 

A adoção de uma concepção de linguagem como interação nos conduz a uma 

mudança de atitude enquanto professores ante o aluno. Dele precisamos nos tornar 

interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, agir como reais parceiros: concordando, 

discordando, acrescentando, questionando, perguntando. A avaliação se aproxima, 
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então, de outro sentido: aquele que apontamos em relação ao uso que efetivamente, fora 

da escola, se faz da modalidade escrita. (PEREIRA, 2004, mimeo) 

Quando propusemos o trabalho com os alunos a priorização da Língua de Sinais 

e a “escuta” desses alunos fizeram com que experimentassem a língua que utilizasse 

para produzir. 

De acordo com Geraldi (1993) a produção de textos (orais, “sinalizados” e 

escritos) é como ponto de partida (e de chegada) de todo o processo de 

ensino/aprendizagem da língua, sobretudo porque é no texto que a língua se revela em 

sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer 

enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva marcada pela temporalidade 

e suas dimensões.  

Centrar o ensino no texto é ocupar-se e preocupar-se com o uso da língua. Trata-

se de pensar a relação de ensino como o lugar de práticas de linguagem e a partir delas, 

com a capacidade de compreende-las, não para descrevê-las como faz o gramático, mas 

para aumentar as possibilidades de uso exitoso da língua. 

 Precisamos refletir que para que alguém produza um texto é preciso saber o que 

dizer, ter uma razão para dizer e saber para quem dizer. 

2. ANÁLISE DOS DADOS 

Atividade 1 

 Essa foi a primeira atividade do projeto. Os alunos tiveram dificuldade de 

entender a atividade proposta em Língua de Sinais. Eles demonstraram ter pouco 

contato com leitura e escrita. Para realizar esta atividade alguns alunos recorreram ao 

caderno onde tinham uma atividade de identificação. Os textos aparecem em forma de 

lista. 

Aluno N.O. 

 Nesta produção pode-se observar ausência de estrutura de texto, o que sugere 

que o aluno tem pouca experiência na leitura e escrita, ou seja, pouco contato com 

textos. Ele escreveu uma lista de palavras tentando responder a questionamentos que a 

professora fazia. Ele buscou as informações no caderno.  

Atividade 2:  

 A proposta foi de escrever individualmente a história da Chapeuzinho Vermelho. 

A professora escreveu o titulo na lousa e iniciou o texto com "Era uma vez" e os alunos 

deveriam continuar. Neste dia os alunos questionaram mais sobre as palavras que não 

conheciam. 

Aluno N.O. 



 

 

 
2414 

 O aluno pesquisou no caderno palavras que não conhecia. Conseguiu escrever a 

história respeitando a sequencia lógico-temporal da história, relatando os principais 

fatos, mas não trouxe detalhes da historia a sua escrita. Além disso, faltaram elementos 

de ligação e pontuação característicos da língua portuguesa. 

Aluna A. L. 

 A aluna questionou como era a escrita das palavras sublinhadas. Ela conseguiu 

sequenciar a história, mas não há detalhes do enredo. Apresenta erro de ortografia na 

escrita da palavra chocolate ("chocleta") e porta ("parto"). Demonstrou autonomia e 

segurança na execução da atividade. Após a escrita, ela leu o que escreveu.  

 Percebemos no texto, ausência de artigos e preposições, o que indica forte 

influência da língua de sinais. Também não há pontuação. Essa foi a primeira produção 

da aluna, pois no dia anterior havia faltado.  

Atividade 3: 

 Durante a semana que antecedeu essa atividade, a professora regente fez a leitura 

do livro com os alunos explorando vários aspectos da história, seus personagens, etc. 

No dia, foi solicitado aos alunos que escrevessem individualmente um texto sobre a 

história do livro. 

Aluno N. O. 

 N. O. foi o primeiro a compreender a proposta de escrita. Pode-se notar que seu 

texto já possui mais detalhes sobre a história do que o primeiro. Além disso, inseriu 

pontuação de forma muito parecida com o texto original demonstrando que o aluno 

memorizou alguns trechos. Ainda não aparece aqui artigos e preposições, indicando a 

necessidade de mais leitura e mais atividades de escrita. Em relação ao vocabulário, o 

aluno demonstrou ótima memorização visual, pois escreveu o texto sozinho sem ajuda 

da professora.  

Aluna: A.L. 

 Neste texto, a aluna começou copiando do caderno, mas depois da intervenção 

da professora entendeu a proposta. Ela escreveu autonomamente e pode-se perceber que 

em seu texto há muitos detalhes, além de ter respeitado a sequencia temporal do enredo. 

Ainda há ausência de artigos e preposições. Entretanto,  aparece pontuação, o que indica 

que ela compreendeu que na língua escrita esse recurso é necessário. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Esse trabalho que foi desenvolvido para alunos surdos teve como objetivo 

resgatar neles o gosto pela leitura e escrita. Se para alunos ouvintes é um desafio, para 

alunos surdos o desafio é muito maior por se tratar da leitura e da escrita de uma 
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segunda língua a qual eles não ouvem. Resgatar, ainda, a coragem para enfrentar o 

desafio e a autoestima para que acreditem em suas possibilidades.   

 Se, no início do trabalho as propostas eram um tanto confusas e sem sentido, 

com o decorrer das atividades tudo foi tomando forma e a percepção de que eram 

capazes sim de ler e escrever possibilitou a esses alunos um avanço nessa área. 

 Em todas as etapas do trabalho percebemos a participação de todos os alunos, 

mesmo os que apresentavam timidez e uma maior dificuldade. Diante da constatação de 

que eram capazes de aprender, das interação entre eles para conseguirem alcançar o 

objetivo da atividade proposta, percebemos também, uma elevação na autoestima desses 

alunos. 

 Entendemos que o ensino de leitura e de escrita como segunda língua para 

alunos surdos só pode fazer sentido para eles se forem explicadas na sua primeira 

língua, ou seja, na língua de sinais.  

 Dessa forma, é imprescindível que o professor seja fluente tanto na língua 

portuguesa quanto na língua de sinais. Para que os alunos tenham acesso a leitura e 

escrita é preciso que esta língua - a língua portuguesa - seja apresentada a eles, é preciso 

que o professor leia para eles, que eles leiam, que o professor seja seu escriba, que eles 

escrevam. E também é fundamental a intervenção do professor para que eles avancem 

em suas hipóteses de escrita se aproximando ao máximo a escrita padrão.   
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 

ESCOLA GASPARINO BATISTA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO 

DE LÍNGUA MATERNA 

Clébia do Socorro Salvador Maciel
56

 

RESUMO: Nos últimos anos, muito tem se falado sobre a necessidade de se melhorar a 

qualidade do ensino no Brasil. Desse modo, governo, estados e municípios têm 

investido muito em busca desse propósito. Entretanto, isso não ocorre em muitos 

lugares. Uma das razões para a realização do presente estudo foi a observação do baixo 

desempenho dos alunos de escolas do município de Soure, localizado na Ilha de Marajó, 

Estado do Pará, em avaliações nacionais, como Prova Brasil e Enem. Como locus da 

pesquisa de campo que se fez necessária, escolheu-se a EEEFM. Gasparino Batista da 

Silva, escola sede do município, e suas turmas de 9º ano do ensino fundamental. 

Durante a pesquisa pode-se observar que os alunos apresentam um índice muito baixo 

de compreensão leitora e poucas práticas de produção textual, o que acarreta 

dificuldades não só para a disciplina de Língua Portuguesa, como em outras, bem como 

para a vida deles em si. Em face disso, buscou-se, neste estudo, a realização de ações 

que amenizassem tal realidade, pois acredita-se que qualquer tipo de ação que vise 

avanços para a educação brasileira deva partir da própria escola, de seus professores, 

uma vez que são eles que conhecem a realidade de seus alunos, de sua comunidade e, 

por conseguinte, podem trilhar os melhores caminhos para reverter o quadro em que se 

encontram. A proposta de ensino consiste na reorganização curricular da série/ano 

pesquisada, cujo foco de ensino passe a ser o gênero textual, dentro das perspectivas de 

Bakhtin (1981), Marcuschi (2005), entre outros, levando em consideração as 

concepções sobre alfabetização e letramento de Soares (2003, 2012 e 2013), Kleiman 

(2012), Ferreiro & Teberosky (1999), etc. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Língua materna. Letramento. Gêneros textuais. 

Com o intuito de melhorar a educação brasileira, o governo federal tem criado 

novos planos e projetos. O mais recente deles é o Plano Nacional de Educação (PNE), 

que apresenta novas metas para o ensino e a previsão de alfabetização para os 

brasileiros em até, no máximo, três anos, ao final de dez anos de vigência do referido 

Plano. 

No Brasil, o método avaliativo utilizado para medir a qualidade do ensino 

nacional é o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), conforme estabelecido 

na Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, sendo este composto por dois processos: a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (Anresc). 

Os resultados recentes mostram que o nível de escolarização vem crescendo no 

país, com um aumento considerável de pessoas com nível médio e superior completos, 

contudo, os números acerca dos conhecimentos básicos de leitura e escrita ainda 

preocupam, tanto que os incentivos vêm crescendo para que os cidadãos brasileiros 
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possam, de fato, se valer de uma educação de qualidade, pelo menos é o que as 

propostas educacionais têm objetivado. 

Desse modo, é desejo não só do governo, mas de todos os agentes envolvidos na 

educação, que ocorra uma melhoria significativa no ensino, não para que simplesmente 

se aumentem os índices de desenvolvimento educacional do Brasil, mas para que, de 

fato, seja promovida uma educação qualitativa capaz de formar cidadãos conscientes e 

capazes de agir em sociedade, para seu próprio benefício e benefício de seu país.  

Em vista disso, é interessante se propor uma reflexão mais profunda sobre a 

realidade da educação brasileira no âmbito da sala de aula, em todos os níveis de ensino, 

pois acredita-se que a grande maioria dos alunos, com baixo rendimento escolar, 

apresenta sérias dificuldade nas práticas de leitura e escrita.  

Sendo assim, diante da realidade que aponta as muitas dificuldades que os 

alunos demonstram ter para a utilização social da leitura e da escrita, e que os mantém 

apenas no nível básico de alfabetismo, apresenta-se o projeto “Práticas de letramento no 

9º ano do Ensino Fundamental da Escola Gasparino Batista: novas perspectivas para o 

ensino de língua materna”, que realizará um estudo acerca das práticas de letramento e, 

consequentemente, dos níveis de alfabetismo em que se encontram alunos concluintes 

do ensino fundamental, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. 

Gasparino Batista da Silva, localizada no município de Soure, estado do Pará.  

Uma das razões para a realização do presente estudo foi a observação do baixo 

desempenho dos alunos da referida escola diante de atividades que levam em 

consideração sua compreensão leitora e práticas de produção textual, o que acarreta 

dificuldades não só na disciplina de Língua Portuguesa, como em outras. Em face disso, 

busca-se, com este, a realização de ações que amenizem tal realidade, pois acredita-se 

que qualquer tipo de ação que vise avanços para a educação brasileira deva partir da 

própria escola, de seus professores, uma vez que são eles que conhecem a realidade de 

seus alunos, de sua comunidade e, por conseguinte, podem trilhar os melhores caminhos 

para reverter o quadro em que se encontram. 

É nesse sentido que este estudo pretende agir, na identificação do estado atual de 

desenvolvimento educacional dos alunos do 9º ano da Escola Gasparino, a partir da 

medição e avaliação de seus níveis de letramento, que levará em conta, principalmente, 

os níveis de proficiência em leitura desses, para que, estando de posse de uma 

classificação operacional, possa-se sugerir meios de melhorar tais níveis e, 

consequentemente, contribuir para a eficácia da aprendizagem discente. 

O objetivo principal desse estudo é buscar meios de melhorar o ensino de língua 

materna, tanto para alunos quanto para professores, para que o êxito educacional seja 

uma constante na vida de todos os envolvidos no processo. Para isso, este trabalho 

apresenta uma reflexão sobre as teorias que embasam o trabalho do professor de língua 

portuguesa, além de dados da realidade escolar de alunos e professores, para que se 
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tente descobrir quais as maiores dificuldades enfrentadas em sala de aula e, sugerir 

propostas que auxiliem no processo. 

A base teórica utilizada para o desenvolvimento deste, consta de estudos sobre 

as noções de alfabetização, alfabetismo, letramento e escolarização, abordadas a partir 

das concepções de Soares (2003, 2012 e 2013), Kleiman (2012), Lemle (2011), entre 

outros. A pesquisa de campo foi realizada dentro da perspectiva da pesquisa-ação, que 

leva em conta a junção do conhecimento técnicos com a realidade ora observada, para 

que se efetivem ações em conjunto (pesquisador e demais envolvidos na situação-

problema) em prol da solução das questões levantadas durante as observações.  

Como resultado da pesquisa-ação, pretende-se apresentar uma proposta de 

intervenção que vise a elaboração de estratégias que facilitem as práticas de leitura e 

escrita no ensino fundamental, realizadas enquanto meios de formar leitores proficientes 

e escritores competentes, e de modo geral, de promover um ensino de língua portuguesa 

que capacite os alunos a desenvolverem atividades de compreensão e interpretação 

textual, além de atividades metalinguísticas, com competência e êxito para sua própria 

aprendizagem e convívio social.  

I REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 O projeto “Práticas de letramento no 9º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Gasparino Batista: novas perspectivas para o ensino de língua materna”, surgiu a partir 

da observação do baixo desempenho dos alunos diante de atividades de leitura e escrita, 

ou seja, da dificuldade que apresentam para desenvolver práticas de escrita e de grandes 

restrições de sua competência leitora em momentos de leitura, quando realização 

exercícios de compreensão e/ou interpretação textual. 

 Em geral, não são apenas os alunos do 9º ano que apresentam tais dificuldades, 

mesmo porque, se eles estão com tais problemas nesse nível escolar, as mesmas vêm se 

desenvolvendo desde as séries iniciais. Contudo, sendo esta uma série que encerra um 

ciclo escolar (o nível fundamental), optou-se pelo 9º ano como um meio de avaliar o 

ensino fundamental da escola Gasparino, dentro de uma estimativa generalizante, que 

leva em consideração o desempenho em práticas de leitura e escrita dos alunos.   

 As dificuldades comumente observadas nas turmas de ensino fundamental 

poderiam ser atribuídas a uma alfabetização deficitária recebida por parte dos alunos, 

entretanto, uma das propostas desse estudo é mostrar exatamente o contrário, pois 

acredita-se que mesmo diante de problemas durante o processo de alfabetização, o aluno 

tem meios de sanar tais problemas, cabendo ao professor (de todas as séries), buscar 

meios de ajudar esse aluno.  

Sendo assim, no que diz respeito ao processo de alfabetização, o fato é que, ao 

término do 1º nível do ensino fundamental (1º ao 5º ano), muitas crianças ainda não 

dominam as habilidades de leitura e escrita, passando para as séries seguintes com 

grandes restrições linguísticas (pouco domínio da escrita, dificuldades de compreensão 
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durante a leitura, entre outras implicações). Este nível escolar é considerado o 

responsável pela aquisição dessas duas competências, mas tais competências não se 

restringem a ele. 

Uma das discussões que este trabalho levanta parte do conceito que geralmente é 

atribuído a esse nível de ensino, das competências e habilidades que ele implica, e das 

práticas educacionais realizadas nele. 

 A alfabetização, vista em seu sentido próprio e específico, segundo  Soares 

(2013, p.15), como correspondente ao “processo de aquisição do código escrito, das 

habilidades de leitura e escrita”, vem apresentando grandes problemas no município de 

Soure, locus da pesquisa, uma vez que tais habilidades não fazem parte das práticas 

educativas que as crianças dominam ao final do 1º ciclo escolar, o que acaba 

acarretando um problema para o ano subsequente, e que, em muitos casos, continua no 

decorrer de muitas séries, e quiçá, da vida inteira do aluno. 

 O conceito de alfabetização, costuma ser visto ora como um processo de 

aquisição, ora como um processo de desenvolvimento da língua, o que acaba 

delimitando o desenvolvimento do processo.  

Para que se trace um objetivo, estipulem-se metas e estratégias, é preciso que 

essas duas perspectivas não sejam desenvolvidas de maneira distinta, e sim, paralelas e 

relacionadas, numa espécie de continuação (sequência), em que os conhecimentos 

técnicos sejam adquiridos e desenvolvidos dentro de uma visão crítica, que insira o 

indivíduo num contexto histórico, cultural e social. 

 O baixo desempenho dos alunos nas atividades de leitura e escrita (seja no 

ensino fundamental ou médio) mostra que um dos grandes problemas apontados por 

eles mesmos, é a dificuldade na compreensão da palavra escrita inserida no todo (o 

texto em si); tais dificuldades aparecem durante as práticas de leitura, quando se percebe 

o quanto parece complexo, para o aluno, a decifração de algumas palavras, e mais 

especificamente, a compreensão do significado dessa palavra e sua relação com o 

contexto em que ora se insere.  São dificuldades de leitura que se refletem na 

escrita, uma vez que é impossível dissociar uma prática da outra, ou seja, o aluno que lê 

mal também escreve mal.  

 Diante dessa realidade, percebida muitas vezes em alunos do ensino fundamental 

maior (6º ao 9º ano), o professor tende a se questionar sobre a alfabetização dessas 

crianças, e sem compreender corretamente o processo e suas dificuldades tende, 

algumas vezes, a imputar sobre o aluno o fardo daquilo que não está se desenvolvendo a 

contento. 

 A aprendizagem da língua, seja ela oral ou escrita, não é um processo que se 

esgota na mera aquisição das habilidades de leitura e escrita, na codificação e 

decodificação da palavra escrita, mas começa nesse ponto; entretanto tais habilidades 
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precisam virar práticas, precisam ser desenvolvidas e aperfeiçoadas durante toda a vida 

escolar de um indivíduo.  

 O uso da língua escrita nasce a partir de conhecimentos básicos, adquiridos nos 

primeiros anos de escolarização de uma pessoa, sendo desenvolvidos, segundo Lemle 

(2009), antes mesmo da alfabetização (para a autora, seriam cinco as capacidades 

necessárias para a alfabetização
57

). Desse modo, acredita-se que é importante partir da 

investigação desse processo, do ponto onde ele realmente começa (ou deveria começar), 

uma vez que o processo de alfabetização reflete em todos os níveis e séries que se 

seguem a ele. Ou seja, as habilidades de leitura e escrita, adquiridas e desenvolvidas a 

partir da alfabetização, percorrem e são necessárias para todos os demais níveis de 

ensino, sendo responsáveis pela maioria dos fatores que medem o sucesso e o fracasso 

educacional de um aluno. 

 Do conceito de alfabetização segue-se para a classificação dos níveis de 

alfabetismo, que se baseia no uso social das práticas de leitura e escrita que um 

indivíduo faz. Posteriormente, passa-se a falar em letramento, que corresponde ao uso 

efetivo que se faz dessas práticas dentro de contextos sociais, segundo as considerações 

de Kleiman (2012). Ou seja, não basta ao aluno simplesmente saber ler e escrever, 

enquanto atividades mecânicas de uso, mas é preciso realizar essas atividades 

conscientemente, em qualquer situação em que se encontre, de maneira efetiva e 

completa.  

 Alfabetização e letramento são duas aprendizagens diferentes, mas que se 

complementam. Segundo os documentos oficiais e métodos de avaliação de 

aprendizagem, como o INAF, a alfabetização corresponde à aprendizagem da leitura e 

da escrita, ao domínio dessas tecnologias. Já o letramento corresponde, dentre uma 

variedade de definições, aos usos que se fazem da língua escrita dentro de situações 

reais de utilização da linguagem.   

 Em termos específicos, não se pode pensar em alfabetização como algo que vai 

além do domínio tecnológico das habilidades de leitura e escrita, isso cabe ao 

letramento. Caso se expanda esse conceito estará se excluindo ou marginalizando as 

pessoas que apenas têm esse domínio básico, as quais passarão a ser chamadas de 

analfabetas. Entretanto, é possível associar os dois processos, a aquisição da tecnologia 

(alfabetização) e o uso social dela (letramento). Ou seja, associa-se a aprendizagem da 

tecnologia da leitura e escrita (seu sistema de representação) com a consciência social 

do processo, a utilização da língua em contextos reais, sob vários suportes e em vários 

gêneros. É preciso que se aprenda a ler e escrever, lendo e escrevendo, em situações 

reais, assim, o indivíduo estará sendo alfabetizado e letrado simultaneamente.  

 Em vista disso, acredita-se que a promoção de práticas educacionais que visam a 

aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita pelas quais os 
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alunos passam, em todos os níveis de ensino, podem ser extremamente válidas para o 

bom desempenho destes, não só na disciplina de Língua Portuguesa, assim como em 

todas as outras e, consequentemente, no ensino como um todo. 

II METODOLOGIA 

 Para conduzir a investigação e análise do objeto dessa pesquisa, buscou-se traçar 

um procedimento metodológico na linha da pesquisa-ação, por esta constituir uma 

forma de pesquisa interativa, que busca detectar um problema e resolvê-lo em conjunto 

com os sujeitos envolvidos na questão investigada. Tal escolha se justifica ainda, em 

face de a temática proposta ter surgido a partir das inquietações docentes sobre a 

deficiência da capacidade leitora (e compreensiva) dos alunos concluintes do ensino 

fundamental e, consequentemente, da necessidade de se buscar uma melhoria no nível 

em que se encontravam os alunos do 9º ano da Escola Gasparino. 

 Desse modo, os procedimentos descritos a seguir correspondem aos passos 

dados durante a investigação realizada na escola que constituiu o locus da pesquisa, os 

quais ocorreram no período de maio a dezembro de 2014, e referem-se tanto à pesquisa 

dos dados em si, quanto aos procedimentos interventivos (nesta ordem). Estes últimos 

foram construídos conjuntamente com os professores da turmas pesquisadas (as 

propostas eram apresentadas para as professoras e estas contribuíam com sugestões, 

recortes ou inserções). 

2.1 – A pesquisa-ação  

A pesquisa-ação, segundo Franco (2005), tem seus princípios difundidos por 

Kurt Lewis (1946), e é a ele que se atribui a origem do termo. Esse tipo de pesquisa 

possui várias especificações, que foram se aprofundando desde os primeiros trabalhos 

de Lewis, ganhando contribuições de Mailhiot (1970), Elliot e Adelman (Centro de 

pesquisa aplicada em educação, Grã Bretanha, 1973-1976), Kemmis (1984), entre 

outros, mas de modo geral, caracteriza-se por ser uma pesquisa interativa, que busca 

compreender as causas de uma dada situação e propor mudanças.  

Caracteriza-se, portanto, como uma forma de pesquisa interativa que, tendo 

detectado uma situação problema, busca compreender suas causas e produzir mudanças. 

Desse modo, tem como foco principal a resolução de um problema que esteja 

prejudicando um indivíduo ou um grupo de indivíduos, sejam eles participantes de 

instituições, escolas, ou organizações comunitárias.  

 

A pesquisa-ação se desenvolve na medida em que pesquisadores 

investigam um problema e sugerem possíveis soluções, visando 

melhorar sua prática profissional, as estratégias por eles 

utilizadas em sua forma de trabalho e ampliar o conhecimento 

acerca de questões que afetam diretamente a produtividade ou a 

qualidade do trabalho desenvolvido por um grupo ou por uma 

instituição. (NAIDITCH, 2010)  
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  Basicamente, os procedimentos que constituem a pesquisa-ação são os 

seguintes: identificação do problema, coleta de dados, interpretação de dados, ação e 

avaliação. Em relação à coleta de dados, os mesmos podem ser obtidos de diversas 

maneiras, em múltiplas fontes, segundo Naiditch (2010), os pesquisadores podem 

realizar entrevistas e questionários, utilizar arquivos escolares, diários de classe, 

avaliação de alunos, boletins, entre outros; o importante é que se utilize pelo menos três 

fontes de informação.  

Após a coleta de dados, passa-se à seleção destes, levando em consideração os 

mais relevantes para o objeto da pesquisa. Feito isto, o procedimento de análise dos 

dados constará da avaliação destes, que pode ser quantitativa e/ou qualitativa. Finda a 

realização da ação, cabe ao pesquisado, imbuído ainda de seu papel de investigador, 

avaliar se a mudança desejada de fato aconteceu, e se a mesma trouxe melhorias para a 

comunidade pesquisada. Esta fase compreende a avaliação da pesquisa.  

 Tudo isso dentro de uma perspectiva interativa e participativa, de agregação de 

saberes e valores entre o pesquisador e os sujeitos envolvidos (professores e alunos), 

para que se possa encontrar a melhor maneira de realizar o trabalho interventivo que ora 

se faz necessário. 

2.2 – Ambientação da pesquisa  

 O locus da pesquisa é o município de Soure, localizado na Ilha de Marajó, 

arquipélago do estado do Pará. Esse município possui uma população de 

aproximadamente 23.000 habitantes (segundo o censo de 2010, IBGE), e IDH (índice 

de desenvolvimento humano) de 0,615 (2010), tendo relativo crescimento na área da 

educação segundo esses dados, em comparação a última média realizada em 2000. 

 Soure conta com 19 escolas, sendo três da rede estadual, que atendem o ensino 

fundamental maior (6º a 9º ano) e o ensino médio; e 16 escolas da rede municipal, sendo 

8 localizadas na zona urbana e 8 na zona rural (incluindo localidades de fazendas e 

praias). O município conta ainda com uma escola de educação infantil, que atende o 

maternal (I e II níveis) e o jardim (I e II níveis). 

 A pesquisa será ambientada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Prof. Gasparino Batista da Silva, localizada na travessa 14, entre 5ª e 6ª ruas do bairro 

centro. A escola funciona em três turnos (matutino, vespertino e noturno), atendendo o 

ensino fundamental menor (6º ao 9º ano) e o ensino médio. A modalidade educacional é 

o ensino regular e a EJA (educação de jovens e adultos). 

 A escola conta com um trio gestor (uma diretora e dois vice-diretores), dez 

especialistas em educação, sendo quatro lotados no turno da manhã, três à tarde e três à 

noite. Atende, aproximadamente, 1.600 alunos, distribuídos em 43 turmas, sendo: 15 

turmas de manhã; 15 à tarde e 13 à noite.  
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 A estrutura física da escola é bem ampla, ela possui 15 salas de aula, distribuídas 

em três blocos, e mais 10 ambientes destinados aos outros setores da escola, como: sala 

de multimídia, sala de atendimento pedagógico, secretaria, diretoria, arquivo, cozinha, 

depósito, biblioteca, laboratório de informática e sala de professores. Há ainda uma área 

aberta onde funciona a quadra da escola. 

 Apesar do amplo espaço, a escola apresenta sérios problemas em sua estrutura 

física, a escola toda encontra-se muito deteriorada, seus equipamentos pedagógicos 

estão em péssimo estado, bem como ventiladores e demais utensílios necessários para o 

bom desenvolvimento da escola. 

2.3.  Os sujeitos do processo 

 A pesquisa contou com a participação de dois agentes altamente envolvidos no 

processo educacional: alunos e professores; mas, a título de esclarecimento, ainda serão 

citados, no corpo da pesquisa, os papéis e a participação de outros agentes educacionais, 

como o gestor da escola (e/ou seus vice-diretores), especialistas em educação e outros 

professores. 

Como a investigação foi realizada no 9º ano do ensino fundamental (aqui 

denominado 8ª série), foram observadas apenas as turmas dessa série, sendo três no 

total, duas no turno da manhã e uma no turno da tarde. As duas turmas da manhã tem a 

mesma professora, para a disciplina de Língua Portuguesa, e a da tarde, uma outra 

professora.  

A amostra da pesquisa ficou assim composta: 02 professoras e 94 alunos (36 na 

turma A, 34 na turma B – manhã; e 24 na turma C – tarde). 

As duas professora pesquisadas são graduadas em Letras (habilitação em língua 

portuguesa) e, passarão a ser denominadas aqui como professora A e professora B. A 

professora A é responsável pelas duas turmas da manhã, somando com elas um total de 

280 horas (carga horária total), exclusivamente no ensino fundamental; não possui 

especialização ou outros cursos de formação continuada; tem nove anos de graduação e 

nove de docência, sendo 2 anos em esfera particular e 7 em esfera pública (4 anos no 

regime municipal – com docência do 1º ao 5º ano, e 3 anos no regime estadual – 6º ao 

9º ano). 

A professora B possui uma carga horária total de 260 horas, sendo 55h no ensino 

fundamental (com turmas regulares e de EJA), e 205h no ensino médio. Da carga 

horária destinada ao médio, apenas 160h são destinadas às aulas de Língua Portuguesa, 

o restante (45h) são de literatura. A professora tem oito anos de graduada e possui 

especialização em Ensino e aprendizagem em Língua Portuguesa. Seu tempo total de 

docência é de seis anos, cinco deles na rede estadual de ensino. 

Os alunos das três turmas têm, em média, de 14 a 17 anos de idade. Todos 

cursaram sempre a escola pública e vêm de famílias relativamente carentes, algumas 

com sérios problemas estruturais de ordem familiar.  
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Para a obtenção dos dados das pesquisa, um dos procedimentos adotados foi a 

realização de rodas de conversa, com os alunos, nas quais se procurou levantar algumas 

informações referentes aos hábitos de leitura e escrita dos alunos, bem como sobre seu 

desempenho escolar e suas opiniões acerca das aulas de língua portuguesa. Esse 

procedimento será melhor descrito na sessão destinada à descrição dos procedimentos 

metodológicos. Com as professoras pesquisadas adotou-se o seguinte procedimento: 

conversa inicial, na qual se explicou o fundamento e os objetivos do trabalho de 

investigação e, em seguida, cada uma passou a relatar suas experiências de sala de aula 

e, após essa etapa mais oral, sugeriu-se às professoras que fizessem uma espécie de 

diário, no qual descrevessem, de modo generalizante, suas rotinas profissionais. 

2.4 - Procedimentos metodológicos 

Como procedimentos para obtenção dos dados, foram realizadas as seguintes 

atividades:  

a) Conversa informal com a direção da escola para que fosse dada a autorização para 

realização da pesquisa; 

b) Interação com as professoras das turmas selecionadas: neste momento buscou-se 

formar uma parceria com as docentes, apresentando a proposta de investigação e 

solicitando a participação de ambas, tantos para a obtenção dos dados pesquisados, 

quanto na construção da proposta educacional que se pretendia realizar; 

c) Visita às turmas: o objetivo desse primeiro momento era buscar uma aproximação 

com os alunos. Nesta visita foi esclarecido aos alunos o caráter da pesquisa e seu 

objetivo, solicitando deles sua participação e contribuição, a qual foi acatada por 

todos; 

d) Rodas de conversa: nas aulas seguintes foram realizadas rodas de conversa, nas quais 

se buscou colher informações referentes aos hábitos de leitura e escrita dos alunos, a 

avaliação deles em relação às aulas de língua portuguesa (e outras disciplinas), suas 

principais dificuldades de aprendizagem e um pouco de seu histórico escolar (início 

da vida escolar, reprovação, dependência em estudos, etc.). Esses momentos foram 

todos de caráter informal, com a participação livre e espontânea dos alunos, que se 

sentiram muito à vontade para falar sobre tudo o que estava sendo discutido. Foi 

durante a roda de conversa que algumas perguntas mais específicas foram feitas, 

como: com que idade os alunos começaram a frequentar a escola, quantas vezes já 

ficaram reprovados, se frequentam aulas de reforço, quantos livros já leram, etc;
58

 

e) Conversa com as professoras das turmas: momento destinado à investigação dos 

dados referentes à formação, hábitos leitores, práticas didáticas, entre outros; 

f) Sugestão da produção do “Diário da professora”, para que as docentes pudessem 

registrar, de modo geral, suas atividades, experiências e metodologias, bem como os 

resultados que costumam obter com tal postura; 

g) Sugestão e aplicação de uma atividade que se insira dentro da proposta interventiva 

que se objetivava propor; 
                                                           
58

 As perguntas específicas serão relacionadas na sessão destinada à análise dos dados, bem como as 

conclusões que esses dados e os demais (obtidos a partir de perguntas mais subjetivas), indicam. 
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h) Avaliação dos resultados obtidos com a atividade proposta. Essa avaliação foi 

realizada juntamente com as professoras, para que elas compartilhassem dos avanços 

alcançados pelos alunos; 

i) Construção efetiva da proposta de intervenção e aplicação da mesma nas aulas de 

língua portuguesa das turmas de 8ª série da escola Gasparino Batista da Silva. 

III ANÁLISE DOS DADOS 

 A observações feitas durante a pesquisa de campo apresentam o seguintes dados:  

 A maioria dos alunos começou a estudar com três anos de idade, mas ingressaram 

logo na escola pública regular, o que significa que nenhum frequentou escolinhas de 

educação infantil, muito comuns na cidade; 

 Muitos alunos já repetiram de ano, alguns mais e uma vez, a maioria admite ter 

repetido por desinteresse próprio, outros repetiram porque tiveram que parar o ano 

letivo; 

 Há alunos que costumam faltar muito às aulas, os que frequentam o turno da manhã 

atribuem as faltas ao horário, os da tarde, por preguiça; 

 Poucos alunos frequentam aula de reforço, desses, a maioria só no período de prova. 

Muitos admitiram não ter o hábito de estudar antes das provas; 

 Todos desejam concluir o ensino fundamental e o médio, mas alguns não têm planos 

de ingressar no ensino superior. Apesar disso, alguns acredita que não passarão esse 

ano; 

 A disciplina que eles consideram mais difícil é matemática, devido à complexidade 

dos assuntos e, no caso da turma da tarde, devido a problemas com o professor; 

 A disciplina de Língua Portuguesa aparece em segundo, e os alunos atribuem suas 

dificuldades à quantidade de conteúdo teórico; 

 A maioria dos alunos dizem gostar de ler, mas não se tem o mesmo proporcional 

quando se trata de escrita; 

 Em média, poucos alunos dizem já ter lido um livro inteiro; entre os livros lidos, os 

mais citados são: livros de história, gibis e a bíblia; 

 A maioria frequenta a biblioteca só quando é solicitado pelo professor, bem poucos 

vão para emprestar livros; 

 Poucos possuem livros em casa, e um número bem reduzido costuma ver familiares 

lendo com frequência.  

 Em relação às aulas de língua portuguesa, os alunos acham que a quantidade de 

textos escritos pela professora deixam a aula chata, acreditam que seria melhor 

utilizar textos fotocopiados; o excesso de conteúdo teórico também faz com que as 

aulas se tornem difíceis, e acreditam que a diversidade nas aulas seriam interessante, 

sugerem que a professora utilize outros recursos nas aulas, e não apenas o quadro.  

As informações apresentadas acima mostram a existência de um grande 

problema nas turmas observadas; os alunos mostram-se desinteressados e com grandes 

dificuldades de aprendizagem e atribuem isso ao modo como as aulas de língua 
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portuguesa se desenvolvem, com uma carga muito grande de conteúdo teórico e pouca 

diversificação no ensino, por parte dos professores. 

Em vista disso, apresenta-se a seguinte proposta de intervenção: 

IV PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) propõem que a leitura e a 

produção de textos, dentro da escola, sejam desenvolvidas de uma maneira adequada e 

útil ao universo escolar e à realidade social do aluno. Para isso, tomam como base os 

gêneros discursivos, a partir das ideias de Bakhtin. Tais ideias, amplamente difundidas 

pelos estudos dos seus seguidores, ganharam novas especificações e tratamentos no 

decorrer do tempo e, sobre essa questão, é válido ressaltar as considerações de 

Schneuwly & Dolz (2004), que acreditam ser por meio do gênero que se estabelece a 

articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares. Isso nos faz concluir que, 

para que o aluno realmente tenha um ensino de qualidade, este deve ser confrontado 

com gêneros que sejam (ou venham a ser) relevantes para a sua vida social.  

Dolz & Schneuwly (2004) consideram que o desenvolvimento da autonomia do 

aluno no processo de leitura e produção textual é uma consequência do domínio do 

funcionamento da linguagem em situações de comunicação e que por meio dos gêneros 

discursivos é que as práticas de linguagem incorporam-se nas atividades dos alunos. 

Sendo assim, o foco do ensino de língua portuguesa deve ser os gêneros textuais, 

pois são eles que possibilitam o desenvolvimento da competência comunicativa do 

aluno, para o aprimoramento de seu desempenho nas mais diversas situações de 

comunicação. Cabe, pois, ao professor, a tarefa de escolher os gêneros que mais possam 

contribuir para esse desenvolvimento, dentro do contexto em que se situa o evento 

comunicativo pretendido.  

Desse modo, acredita-se que um meio que talvez provoque a melhoria para a 

realidade educacional das turmas de 8ª série, da Escola Gasparino Batista da Silva, seja 

um ensino baseado na teoria dos gêneros e desenvolvido a partir das sequências 

didáticas, uma vez que tais procedimentos são sugeridos na legislação educacional 

vigente. 

Como meio de verificação do sucesso dessa prática educativa, foi desenvolvida, 

em uma das turmas pesquisadas, uma sequência didática do gênero Artigo de opinião, a 

qual, apesar de muito comum entre os educadores de modo geral, foi uma grande 

inovação para a escola, locus da pesquisa, tanto para os alunos, quanto para a 

professora. Os procedimentos adotados serão descritos a seguir. 

7.1 Sequência didática: artigo de opinião 

Apresentação da situação: neste primeiro momento, a professora apresenta para a 

turma alguns textos do gênero artigo de opinião, deixando os alunos fazerem uma 

leitura prévia, individualmente, e em seguida, faz a leitura, em voz alta, e inicia a 
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discussão sobre a temática e sobre as características do texto. Apresenta o gênero e suas 

especificidades, tentando apontar, nos exemplos (textos base), essas especificidades. 

Produção inicial: após a apresentação do gênero, a professora sugere a produção inicial 

da sequência, que corresponde à produção do artigo de opinião, cuja temática escolhida 

foi a preservação ambiental. 

Observação: após a produção inicial, a professora inicia a avaliação da mesma, 

atentando para a configuração do gênero, para observar o que precisa ser trabalhado nos 

módulos. 

Módulos 

Módulo I  

1º passo: Estímulo 

Iniciar a aula parabenizando os alunos pela produção inicial e dizer que, como os textos 

foram muito bons, não seria justo deixá-las engavetadas. Então, a professora sugere que 

tais produções sejam organizadas para serem divulgadas durante as atividades de 

encerramento do ano letivo, na escola. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário 

que se façam alguns ajustes nos textos dos alunos, uma vez que eles deverão ter as 

características de um artigo de opinião, e, como tal, precisam atender alguns requisitos 

básicos da estrutura e peculiaridades do gênero. 

2º passo: Conhecendo o gênero  

Leitura de dois artigos de opinião (a professora fará a leitura em voz alta, e em seguida, 

proporá a leitura silenciosa dos dois textos pelos alunos). 

Após a leitura, levantar as seguintes questões: 

 O que há em comum entre os textos lidos? (instigar a percepção do seu caráter 

opinativo e argumentativo) 

 Como se iniciam? (observar o caráter introdutório, onde se apresentam 

informações gerais sobre o tema que será desenvolvido) 

 Como as ideias são organizadas? 

 Qual o objetivos dos textos? 

 Exploração da linguagem (linguagem mais formal) 

3º passo: Explorando os textos 

Cada aluno deverá escolher um dos textos para responder algumas perguntas 

relacionadas a ele: 

 Qual o assunto tratado no texto? (tese) 

 Qual sua finalidade? (Para que se diz aquilo?) 

 O título do texto está bem relacionado com seu conteúdo? Por quê? 

 Que opinião o autor expõe no texto? 
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 De que maneira ele faz isso? (usa exemplos, informações de outras fontes, dados 

numéricos, previsões) 

 Cite pelo menos dois argumentos utilizados pelo autor. 

Módulo II  

1º passo: Dominando o gênero 

Por meio das respostas dadas às últimas questões levantadas no módulo I, a professora 

deverá fazer os alunos perceberem as características dos artigo de opinião. 

Repassar os conceitos básicos para compreensão do gênero: 

 Os artigos de opinião são textos onde o autor expõe seu posicionamento diante 

de um tema atual e de interesse de muitos, ou particular, visando o 

convencimento de outro com base em argumentos concretos e relevantes sobre 

o assunto ora discutido. 

 O que é necessário para a produção de um bom artigo de opinião? 

1. Um título atrativo ou provocador, que instigue o leitor a querer ler seu texto; 

2. Formação de uma opinião sobre a questão discutida; 

3. Construção do texto tendo em mente três partes muito importantes: 

exposição do tema, interpretação do tema e opinião 

Obs.: A professora deverá identificar esses pontos nos textos fornecidos para os 

alunos. 

Linguagem: chamar atenção dos alunos para questões textuais e gramaticais: 

 Textuais: mensurar a importância da utilização adequada de recursos coesivos, 

presentes nas relações de causa e consequência, comparação, adição, bem como 

nos elementos de retomada de termos (para evitar a repetição), e ainda, termos 

de conclusão de ideias (finalização do texto) 

 Gramaticais: necessidades da utilização adequada dos tempos verbais; do 

infinitivo (evitar o apagamento do -r), concordância (regra geral); ortografia e 

pontuação 

Obs.: A professora poderá utilizar exemplos dos textos dos alunos (1ª versão) 

Módulo III  

Esse momento deverá ser direcionado para a apreensão de elementos relacionados à 

estrutura dos gêneros e de sua contextualização. 

 Suporte do gênero: onde, geralmente se encontra um artigo de opinião. (jornais, 

revistas, blogs) 

 O destinatário do texto: todo texto possui um destinatário. (o aluno deverá 

possuir essa consciência para que passe a construir textos mais compreensivos) 

 Adequação da linguagem: oralidade x escrita (retomar exemplos dos textos dos 

alunos como, pra, aí...) 
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Autoavaliação dos alunos: retomada da 1ª versão dos textos dos alunos (eles deverão 

realizar uma avalição dos seus textos preenchendo a grade abaixo) 

CRITÉRIOS ESTÁ 

OK 

DEVE 

MUDAR 

1. Adequação  do título   

2. Adequação ao contexto de produção de linguagem: 

A questão discutida é mesmo controversa e de 

relevância social? 

  

Você, enquanto autor, se colocou como alguém que 

discute a questão racionalmente, considerou o leitor e 

o veículo de publicação do texto? 

  

Considera que conseguiu atingir seu objetivo de tentar 

convencer seus leitores? 

  

2. Estrutura do texto: 

Introdução: houve contextualização adequada da 

questão discutida? 

  

Desenvolvimento: houve explicitação da posição 

defendida perante a questão, e uso de argumentos para 

defender a posição assumida. 

  

Conclusão: presença de uma conclusão adequada.   

4 – Argumentação: Seleção de informações relevantes.   

5 – Marcas linguísticas: 

Emprego adequado de unidades coesivas (próprios da 

argumentação). 

  

Adequação das normas gramaticais   

Abandono de formas típicas da oralidade   

Legibilidade (grafia, ausência de rasuras, etc)   

6 – Revisão: releitura do texto pronto   

Produção final  

Reescrita do 1º texto: produção final: Com base em tudo o que o aluno aprendeu sobre 

artigo de opinião, ele deverá produzir a 2ª versão de seu texto. 

7.1 Avaliação da proposta 

 A produção da segunda versão do texto apresentou consideráveis avanços. 

Apesar de nem todos os alunos conseguido alcançar as melhorias esperadas, cerca de 

98% dos alunos aprimoraram suas produções, principalmente no que se refere às 

características do gênero e no aperfeiçoamento da linguagem utilizada: termos mais 

próximos da linguagem culta, boa construção de argumentos, organização textual, 

coerência e coesão, etc. Em relação à questões de fundo gramatical, como ortografia e 

sintaxe, ainda há algumas ocorrências de desvios da norma, mas também melhoraram, 

comparadas à primeira versão dos textos. 

 Segundo a professora da turma, o procedimento representou um grande 

diferencial em sua prática docente, pois permitiu uma aproximação maior entre ela e os 
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alunos, um trabalho que possibilitou não apenas o avanço dos alunos, mais um maior 

prazer, para ela e para os alunos, na realização das aulas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os PCN preveem, no que se refere à disciplina de Língua Portuguesa 

especificamente, um ensino mais direcionado ao exercício da cidadania, que 

corresponde à compreensão e adaptação do indivíduo dentro da sociedade, sendo capaz 

de lidar com toda a sua diversidade e heterogeneidade e, consequentemente, podendo 

agir dentro do seu ambiente social utilizando o maior recurso que dispõe para tal, a sua 

linguagem.  

 Dentro dessa perspectiva, tem-se a indicação de um ensino mais engajado, que 

prima pela participação crítica do aluno, na construção do seu próprio conhecimento, 

diante de sua língua, e que mostram todas as variedades e pluralidades de uso, que são 

pertinentes a todos os idiomas.  

Enfatiza-se um ensino de língua materna que não se direcione somente rumo ao 

aspecto estrutural da língua, de suas normas e preceitos, ancorados pelas regras da 

Gramática Normativa, bandeira única de um ensino tradicionalista, o que se prega é 

uma visão totalitária de ensino, que encare a língua portuguesa com todas as suas 

possibilidades e meios de realização (oral e escrito), que enfoque não um único termo, 

mas o texto como um todo. 

Aliás, é o texto a principal ferramenta de ensino; visto, não como algo pronto e 

imutável, mas fruto da comunicação humana e meio desta, que se realiza nas mais 

diversas situações de uso da língua.  

É com base nessas concepções que essa proposta se constitui, por considerar 

que, práticas que partam do ensino de gênero, seja por meio de sequências didáticas ou 

não, trabalham e exploram aspectos discursivos da língua em usos coletivos que 

integram as atividades humanas importantes para a inserção social dos indivíduos, e 

consequentemente representam grandes avanços na vida destes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal. 5 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010 

FRANCO, M. A. R. S. Pedagogia como ciência da educação. Campinas: Papirus, 2003. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica 

editora, 2012 

______________ . Alfabetização e letramento. 6 ed. São Paulo: Contexto, 2013  

 

LEMLE, Miriam. Guia teórico do alfabetizador. 17 ed. São Paulo: Ática, 2011 



 

 

 
2431 

MEC (Ministério da Educação). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

SAEB 2001: novas perspectivas / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. – 

Brasília: O Instituto, 2001. 

  



 

 

 
2432 

O PAPEL DA LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA NA MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO: O CASO DO TESAURO DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

Creuza Stephen Figueira
59

 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de estudo o Tesauro Descritor em 

Ciências da Saúde (DeCS) na perspectiva da análise do discurso. Em termos de 

pressuposto teórico-metodológico, isso implica considerar o instrumento linguístico 

denominado “tesauro” em sua conformação histórica, política e discursiva. O DeCS foi 

criado pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(conhecido por BIREME) e, no campo científico da saúde, é referência – sua construção 

remonta aos anos 1980, sendo considerado pioneiro na área das ciências da saúde. Seu 

glossário será tomado na perspectiva de refletir sobre seu papel político para 

compreensão de seu discurso. Procurar-se-á problematizar a forma de organização da 

informação, considerando que, a priori, todas as definições são passíveis de 

interpretação, tanto no momento em que são elaboradas quanto no momento em que são 

utilizadas, provocando deslocamento e/ou silenciamento de sentidos, conforme a 

posição de quem as escreve, de quem as usa e do contexto histórico em que isso 

acontece. A compreensão do momento histórico da criação do DeCS é importante para 

situar a materialidade do seu discurso, melhor dizendo, o que foi explicitado e o que foi 

apagado em seus verbetes. A análise guarda, portanto, uma característica de memória 

social, conforme formula Pêcheux, “inscrita em práticas” que envolvem a língua, os 

sujeitos e a história. Considerando que o discurso do DeCS coloca numa certa ordem 

um conjunto de informações na área das ciências da saúde, provocando determinada 

circulação de conceitos nele estabilizados, será analisado o verbete que define a 

“atenção à saúde”, bem como sua repercussão no campo. Outros, a ele subordinados, 

também serão considerados para que se amplie a visão ali construída. No DeCS, a noção 

de “atenção à saúde” é apenas um nó da rede de significados da qual fazem parte, de 

forma coordenada, o governo, as políticas externas e o conceito de “assistência”, 

conforme registrado no verbete. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de discurso. Instrumento linguístico. Glossário. 

 

1 Introdução 

 

O presente trabalho tem o intuito de apresentar resultados parciais de uma 

pesquisa que dará origem à minha dissertação de mestrado e que tem como objeto de 

estudo o Tesauro Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) na perspectiva da análise do 

discurso. Em termos de pressuposto teórico-metodológico, analisar discursivamente o 

DeCS é considerá-lo um instrumento linguístico em sua conformação histórica e 

política. 
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Os tesauros são representações de uma determinada área do conhecimento e são 

usados para controlar a terminologia de indexação e de recuperação de informações em 

uma biblioteca, em uma base de dados, em publicações científicas, na forma de 

palavras-chave etc. Os termos-descritores de conceitos são definidos num glossário. 

Muito se pode afirmar sobre o tesauro: (1) ele é uma linguagem (artificial) criada, com 

um vocabulário padronizado e disposto de forma hierárquica e associativa, definindo 

pertencimentos; por isso, (2) seus termos formam uma rede, estando todos 

intrinsicamente relacionados; (3) essas relações são baseadas na prática social (por isso, 

reconhecíveis) e contribuem para estruturar os termos; (4) os sentidos são estabilizados 

em seus glossários para que se consiga garantia literária (apoiada na literatura) e 

garantia de uso (extraído da literatura). 

Os tesauros foram criados para servirem de instrumento refinado na recuperação 

de informações em acervos especializados. Eles ganham valor crescente na sociedade 

em nossos dias, quando a quantidade de livros, artigos, relatórios de pesquisa, 

comunicações se multiplicam ano a ano. São considerados pela biblioteconomia muito 

importantes porque normalizam os conceitos, permitindo ao indexador e aos 

pesquisadores falarem “a mesma língua”, melhorando o nível da recuperação da 

informação. 

Nesse trabalho, procurar-se-á problematizar essa forma de organização da 

informação, considerando que a priori todas as definições são passíveis de 

interpretações, tanto no momento em que são elaboradas quanto no momento em que 

são utilizadas, provocando deslocamento e/ou silenciamento de sentidos, conforme a 

posição de quem escreve o glossário, quem o usa e em que contexto histórico 

acontecem. 

No campo científico da saúde, o DeCS é referência, pois sua construção remonta 

os anos 1980, sendo considerado pioneiro na área das ciências da saúde, no Brasil. Para 

contextualizar a criação do DeCS interessa aqui recuperar, de forma breve, algumas 

informações sobre a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) apoiadores do projeto de organização da informação no 

campo da saúde desde seu momento inicial. Citando o pesquisador Gustavo Corrêa 

Matta: 

 

A OMS é uma agência internacional que influencia, 

monitora e avalia as políticas de saúde em todo o mundo. Nesse 

sentido, o esforço de cooperação técnica e científica é a 

principal estratégia para influir nos sistemas nacionais de saúde. 

(MATTA, 2005) 

 

A OPAS é a mais antiga organização internacional especializada em saúde, mais 

especificamente em saúde pública, tendo sido criada em 1902. A partir de 1948, com a 
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criação da OMS, agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU)
60

, a 

OPAS passou a atuar como um escritório regional da OMS para as Américas e, 

portanto, integrar a ONU. Os objetivos da OPAS/OMS expressos em sua página na 

Internet são os de  

 

[contribuir na] melhoria de políticas e serviços públicos 

de saúde, por meio da transferência de tecnologia e da difusão 

do conhecimento acumulado por meio de experiências 

produzidas nos Países-Membros, um trabalho de cooperação 

internacional. (OPAS/OMS BRASIL, 2014) 

 

Em 1967, quando o Dr. Abraham Horwitz estava na direção da OPAS, foi criada 

a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), num convênio que envolvia a OPAS, a 

Universidade Paulista de Medicina e os Ministérios da Cultura e da Saúde do Brasil. A 

direção do Dr. Horwitz (1959-1975) foi marcadamente com ênfase na educação e para 

isto contou com aportes financeiros das Fundações Milbank e Rockefeller.  

A BIREME foi criada para, sobretudo, organizar e disseminar informação na 

área das ciências da saúde. Para isto se especializou, deu treinamento. E, além disto, 

criou o Índice da Literatura Científica e Técnica da América Latina e (mais tarde) do 

Caribe (LILACS) e ainda desenvolveu tecnologias informacionais, criando um sistema 

de entrada de dados para todos os países envolvidos. Em 1998, no IV Congresso 

Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS4) realizado em San José, Costa 

Rica, aprova-se uma carta para a criação da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS. Em 

1999, a BVS do Brasil tem início.  

Conforme foi afirmado, o foco da pesquisa é o tesauro DeCS criado pela 

BIREME cujo objetivo expresso em documentos é subsidiar a recuperação da 

informação através da padronização de um vocabulário comum a todas as bibliotecas e 

demais segmentos que trabalham com as ciências da saúde (hospitais, universidades, 

revistas especializadas, editoras, profissionais, pesquisadores). A criação do DeCS 

possibilitou, numa época em que não havia ainda a ligação de computadores em rede, a 

organização da produção acadêmica no campo das ciências da saúde e no 

desenvolvimento de coleções nas universidades e demais centros produtores e 

irradiadores de informação. Com a agilidade da Internet e a proliferação de periódicos, 

ele tornou-se uma ferramenta importante para a pesquisa, facilitando a sistematização 

das informações e subsidiando a elaboração de políticas nas áreas científica e 

tecnológica. 

 

2 O DeCS como mediador da informação em saúde 
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Os tesauros e, em particular, os seus glossários imprimem em sua estruturação e 

nas definições de seus termos-descritores (ou seja, nas representações que os constituem 

e nas que eles geram) uma pretensa cópia do mundo real. Na perspectiva da análise de 

discurso, pode-se aqui afirmar que esses objetivos são inatingíveis.  

José Horta Nunes (2006, p. 21) considera em seu estudo Dicionários no Brasil 

(e pode-se aqui traçar uma comparação com glossários) que os sentidos expressos nos 

verbetes denunciam o ponto de vista do lexicógrafo e que tais sentidos interrelacionam 

também os sujeitos envolvidos. Essas relações envolvem uma série de posições sociais: 

quem escreve, quem lê, quem vai se apropriar daquela informação para fins diversos. 

A análise de discurso se ocupa da relação compreendida entre a materialidade da 

língua (como suporte de significados), o sujeito (intérprete) e a conjuntura histórica em 

que se realiza, considerando a existência de interesses políticos e subjetividades 

produzindo deslocamentos de significados. Nessa perspectiva, os verbetes podem ser 

lidos como discursos (imaginários, porque interpretados) proferidos por “alguém”, em 

determinado lugar e em determinado tempo histórico. Ou seja, para a análise de 

discurso faz-se necessário observar, as suas condições de produção: 

 

O conceito de “condições de produção”, tal como 

formulado na análise de discurso, leva a considerar os fatores 

extralinguísticos para a compreensão dos discursos. O objeto 

discursivo se forma na articulação do linguístico com o 

histórico. É nessa medida que se concebe um ‘funcionamento 

discursivo’, o qual pressupõe a relação da língua com a 

exterioridade. (NUNES, 2006, p. 19)  

 

Na visão estrita da biblioteconomia, os significados dos termos-descritores estão 

fixados nos glossários e na estrutura dos tesauros (na sua sintaxe). O procedimento para 

estabilizá-los é o do recolhimento dos termos mais usados pela comunidade científica e 

sua posterior definição e ali são tidos como verdades, apagando, na prática, novos 

sentidos. No caso específico do DeCS, a BIREME em primeiro lugar traduziu o 

Medical Subject Headings (MeSH): sistema que indexa os cabeçalhos de assunto em 

ciências da saúde e foi desenvolvido pela U.S. National Library of Medicine (NLM), 

numa cooperação que remonta aos anos 1960. Após sua tradução, seu escopo foi 

ampliado com novos termos-descritores, a saber, “Saúde Pública”, “Homeopatia”, 

“Ciência e Saúde” e “Vigilância Sanitária”, dando origem ao DeCS. Esta ação foi 

facilitada porque a BIREME já praticava o controle bibliográfico
61

 para o Brasil e o 

restante da América Latina. O DeCS é trilíngue (inglês, espanhol, português) e objetiva 

organizar a produção do conhecimento em ciências da saúde nesses territórios.  

Como foi afirmado, é na perspectiva da análise de discurso que se pretende 

analisar o DeCS. Em sua constituição será observado o que Eni Puccinelli Orlandi 
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denominou de gestos de leitura, pois há uma indissociabilidade entre “a linguagem, o 

sujeito e a história (tomados pela ideologia)” (ORLANDI, 1997, p. 8). 

O DeCS será abordado tendo-se em vista sua concepção de saúde frente às 

necessidades de indexação na Biblioteca Virtual de Educação Profissional em Saúde, 

levando-se em conta que a educação profissional em saúde reúne as concepções da 

educação, do trabalho e da saúde. O intuito é o de remontar seu papel político na 

compreensão de seu discurso, balizando essa análise com as necessidades de 

representação em contextos multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, 

como é o caso. Nesse sentido, a proposta é de abordar o DeCS não de forma técnica, 

mas na perspectiva política e discursiva. 

A BIREME foi criada em 1967, época em que se vivia sob uma ditadura civil-

militar no Brasil e que apareciam sinais de uma crise atual do capitalismo “com a 

desaceleração das taxas de crescimento nas principais economias do mundo, assim 

como nos problemas de manutenção das taxas de lucro” (CARCANHOLO, 2010, p. 2). 

Havia, portanto, necessidade, por parte dos Estados Unidos, de ampliação de mercados 

e, mais especificamente, no caso da saúde, de conhecimento do estado da arte na área. 

Nesse momento, os países periféricos, como o Brasil, tiveram as suas condições de 

dependência econômica aprofundadas, na medida em que o Estado brasileiro se aliava 

ao capital internacional subsidiando sua entrada no país  e cedendo sua força de trabalho 

a baixo custo. 

A compreensão desse momento histórico bem como o do período compreendido 

até os dias de hoje são importantes para se entender o que foi explicitado e o que foi 

silenciado nas definições de seu glossário. A análise guarda, portanto, uma característica 

de memória social,a qual é importante para situar os conceitos que vão representar 

através de seus índices e do local de onde está falando. Nas palavras de Orlandi (1990), 

o mais importante é compreender a historicidade: 

 

Insistimos no sentido particular do que é a história para o 

analista do discurso. A história está ligada a práticas e não ao 

tempo em si. Ela se organiza tendo como parâmetro as relações 

de poder e de sentidos, e não a cronologia: não é o tempo 

cronológico que organiza a história, mas a relação com o poder 

(a política). Assim, a relação da Análise do Discurso com o 

texto não é extrair o sentido, mas apreender a historicidade, o 

que significa se colocar no interior de sua relação de confronto 

de sentidos. (ORLANDI, 1990, p. 35) 

 

Este estudo pretende compreender, então, o DeCS como mediador no campo da 

divulgação em saúde na concretude das ações apoiadas por organismos internacionais e 

desenvolvidas em conjunto com o Estado brasileiro. Daí decorre seu principal objetivo 

que é contribuir para a reflexão crítica sobre o papel linguístico, político e 

epistemológico desempenhado por um instrumento desta natureza na constituição do 

campo das ciências da saúde e seus reflexos nas áreas trabalho, educação e saúde, 

considerando suas condições históricas de produção, uso e circulação.  
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3 Princípios teórico-metodológicos 

 

A abordagem escolhida por este trabalho está apoiada na análise de discurso e 

mais especificamente na corrente francesa em que Eni Puccinelli Orlandi se inscreve. A 

análise de discurso, nas palavras de Orlandi  

 

visa construir um método de compreensão dos objetos de 

linguagem. Para isso não trabalha com a linguagem enquanto 

dado, mas como fato. Ela tem sua origem ligada ao político ou, 

melhor dizendo, como afirma Courtine (1986), a análise de 

discurso procura ‘compreender as formas textuais de 

representação do político’. 

Mais do que isso, ela acaba por inaugurar uma nova 

percepção do político, pela sobrevivência com a materialidade 

da linguagem, materialidade esta ao mesmo tempo linguística e 

histórica. Em consequência ela desloca tanto o que considera 

como “linguístico” como aquilo que entende como “político” e 

como “histórico”. E, para levar em conta essa complexidade do 

fato-linguagem, a análise de discurso se constrói em um lugar 

particular entre a disciplina linguística e as ciências das 

formações sociais. (ORLANDI, 1990, p. 25) 

 

Interessa nesse trabalho analisar a linguagem em seu funcionamento e  

 

se pensamos o discurso como efeito de sentidos entre 

locutores, temos de pensar a linguagem de uma maneira muito 

particular: aquela que implica considerá-la necessariamente em 

relação à constituição dos sujeitos e à produção dos sentidos. 

Isto quer dizer que o discurso supõe um sistema significante, 

mas supõe também a relação deste sistema com sua 

exterioridade já que sem história não há sentido, ou seja, é a 

inscrição da história na língua que faz com que ela signifique. 

Daí os efeitos entre locutores. E, em contrapartida, a dimensão 

simbólica dos fatos. (ORLANDI, 1994, p. 53) 

 

No procedimento proposto, a linguagem e ideologia do DeCS serão observadas, 

uma vez que, para Orlandi, na análise de discurso a linguística e as ciências sociais se 

complementam e produzem uma outra forma de conhecer.  

 

A linguística para se constituir exclui a exterioridade e as 

ciências sociais tratam o discurso como se esse fosse 

transparente. A Análise de Discurso, por seu lado, ao levar em 

conta tanto a ordem própria da linguagem como o sujeito e a 

situação, não vai simplesmente juntar o que está 

necessariamente separado nessas diferentes ordens de 

conhecimento. Ao contrário, ela vai trabalhar essa separação 

necessária, isto é, ela vai estabelecer sua prática na relação de 

contradição entre esses diferentes saberes. Desse modo, ela não 
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é apenas aplicação da Linguística sobre as Ciências Sociais ou 

vice-versa. A Análise de Discurso produz realmente outra forma 

de conhecimento, com seu objeto próprio, que é o discurso. 

(ORLANDI, 1994, p. 53) 

 

Os verbetes do glossário DeCS, bem como a relação que os termos-descritores 

estabelecem na sua sintaxe, serão analisados nessa perspectiva. O objetivo é que ao se 

considerar a conjuntura histórica de sua origem se conheça os seus significados.  

Para aprofundar a análise, serão utilizados também os trabalhos de José Horta 

Nunes. Dele será extraída sua experiência teórica em análise de discurso nos primeiros 

dicionários brasileiros, escritos entre os séculos XVI e XIX. Nunes analisou os 

dicionários do Brasil aproximando autores como Pêcheux, Foucault, Barthes, Orlandi e 

algumas de suas conclusões servirão para o diálogo com Gramsci e Marx que se 

pretende desenvolver. 

Partindo-se da hipótese de que a organização do conhecimento (através de uma 

linguagem documentária) espelha o discurso da instituição em que foi criada, pois (1) na 

seleção não há neutralidades e (2) com o escopo se escolhe disseminar uma visão 

hegemônica, uma vez que busca-se uma estabilização de sentidos, pretende-se também 

verificar qual a crítica que os usuários do DeCS fazem dele, para essa exemplificação 

alguns exemplos serão colhidos. 

No caso específico de uma análise de glossário, como é o caso aqui proposto, 

pelo menos um dos sentidos está “congelado” na escrita que aparece como algo 

concluído, sacramentado. Ao se registrar uma definição, ou seja, ao se explicitar um 

sentido, termina-se com as contradições, uma vez que a produção discursiva e suas 

condições de produção retratarão na presença material da língua a ausência de outros 

sentidos contidos na luta de classes que se dá na sociedade. O real concreto é 

materializado num discurso ideológico estabilizado. 

Dito isso, podemos concluir que ao organizar a informação em ciências da saúde 

reproduzindo em seus verbetes uma visão “oficial”, que se quer hegemônica, o DeCS é 

um instrumento linguístico, pois intervém, na prática, na relação entre língua, sujeito e 

Estado. O conceito de instrumento linguístico foi formulado por Sylvain Auroux e está 

baseado na historicidade das práticas teóricas e nas suas imbricações com as práticas 

políticas e ideológicas. 

Não existe um caminho definido para se realizar a análise de discurso. A 

metodologia para a análise de parte do glossário do DeCS, portanto, está condicionada à 

pesquisa que está sendo realizada para situá-lo, dependendo nesse sentido de toda 

reflexão que irá brotar a partir do levantamento e da compreensão do tempo histórico 

desde sua criação e do levantamento bibliográfico com foco em sua utilização. É sobre 

esses parâmetros – de quem é o discurso, para quem se dirige – que a análise de 

discurso será realizada.  

As pesquisas direcionadas a esses pontos estão sendo realizadas em repositórios 

de artigos e de teses e dissertações e em bibliotecas físicas e digitais, sob o prisma 

específico de cada um dos temas. 
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4 As condições de produção do termo “atenção à saúde” no DeCS 

 

Entende-se que discurso do glossário DeCS, conforme perspectiva aqui adotada, 

foi construído historicamente. Isso quer dizer que suas definições guardam estreita 

ligação com sua exterioridade; com as disputas na sociedade pelas apropriações de 

modelos em saúde; com o pensamento de organismos internacionais que objetivavam 

construir uma hegemonia global; com a visão institucional de quem assina o tesauro, 

afinada ainda com seus objetivos expressos. 

A categoria “saúde pública” foi incorporada ao DeCS em 1987, no bojo do 

“movimento sanitarista”, que reunia não somente técnicos e demais profissionais da 

saúde, mas também donas de casa e outros movimentos sociais do campo e da cidade; e, 

um ano antes da promulgação da Constituição de 1988, que registrou uma vitória desse 

movimento ao registrar que a “saúde é um direito de todos e um dever do Estado”.  

Estas foram, de maneira simplificada, as condições de produção da inserção do 

termo “saúde pública” no DeCS. Observe-se, abaixo, na estrutura hierárquica, o espaço 

que ocupou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Índice Hierárquico do DeCS. 

 

A “saúde pública” tem a seguinte definição no glossário
62

: 

 

Ramo da medicina voltado para a prevenção e o controle 

de doenças e deficiências, e para a promoção da saúde física e 

                                                           
62

 As definições do glossário do DeCS citadas nesse trabalho foram retiradas de sua versão atualizada em 

2014, a qual encontra-se disponível no endereço: <http://decs.bvs.br/vmx.htm>. 
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mental da população tanto nos níveis internacional e nacional, 

como no estadual ou municipal.
63

 

 

À primeira vista, o discurso do DeCS aqui recortado parece contemplar a 

realidade em que a “saúde pública” está inserida, articulando as discussões históricas e 

percorrendo as noções de ‘prevenção’, ‘controle de doenças e deficiências’, ‘promoção 

da saúde’. 

Compondo a significação de “saúde pública”, pode-se ver dentre suas 

subordinações, o conceito de “atenção à saúde”. Na leitura de seu verbete, pode-se ver 

que há uma forte limitação de seu significado, pois é apresentado como sinônimo das 

“Normas Básicas de Atenção à Saúde (NOB)”: 

 

 
Figura 2 – Verbete Atenção à saúde 

 

“Atenção à saúde” se transforma, então, naquilo que está circunscrito em uma 

portaria governamental, oito anos depois da promulgação da Constituição e um ano 

após ao “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”, assinado pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso, plano este que relativiza a responsabilidade do Estado no 

financiamento do direito à saúde, como pode ser lido abaixo
64

:  

 

Deste modo o Estado reduz seu papel de executor ou 

prestador direto de serviços, mantendo-se entretanto no papel de 

regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos 

serviços sociais como educação e saúde, que são essenciais para 

o desenvolvimento, na medida em que envolvem investimento 

em capital humano; para a democracia, na medida em que 

promovem cidadãos; e para uma distribuição de renda mais 

justa, que o mercado é incapaz de garantir, dada a oferta muito 

superior à demanda de mão-de-obra não-especializada. Como 
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 Essa definição não tem a indicação de uma fonte de informação. Buscou-se em vão encontrá-la de 

forma literal, mas entende-se que ela está em consonância com as discussões que ocorreram desde a 

década de 1960 em várias partes do mundo, pois aponta para o conceito de “promoção de saúde” 

mencionando a importância do tema, tanto internacionalmente como localmente, conforme estratégia 

empreendida pela OMS.  

64
 Foi deixada uma brecha por ocasião da votação da Constituição, na Assembleia Geral Constituinte, que 

permitia parcerias com o setor privado, na saúde.  
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promotor desses serviços o Estado continuará a subsidiá-los, 

buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a 

participação da sociedade. (BRASIL, 1995) 

 

Note-se que os verbetes “saúde pública” e “atenção à saúde” mencionam 

políticas externas, traduzindo interesse em manter o Brasil no mercado globalizado e 

frisando que “atenção à saúde” passa também pelas decisões governamentais nesse 

campo, conforme o ponto três da definição. 

A NOB de 1996 é o resultado de disputas ocorridas ao longo de vários anos para 

regulamentar o Sistema Único de Saúde (SUS) em suas funções de prestar atenção 

integral à saúde de forma equânime, universal, descentralizada e democrática. Ademais, 

pode-se pressupor que uma portaria governamental traz em seu discurso marcas da 

autoridade que lhe compete e marcas dos grupos que participaram das discussões.  

A organização do conhecimento, aqui expressa no tesauro DeCS e tão cara à 

biblioteconomia, termina por colaborar na disseminação de uma visão hegemônica 

determinada por seu tempo histórico, criando também uma epistemologia particular do 

campo que se propõe a organizar. Cabe também observar que a externalidade de um 

glossário, escrito por alguém, controla as discussões que podem advir do campo 

organizado, na medida em que estabiliza os sentidos para os termos. 

Como foi afirmado anteriormente, o DeCS é um tesauro que foi criado a partir 

da tradução do (MeSH), da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Seu 

discurso é permeado por uma visão liberal norte-americana, de onde é originário, 

adaptada para a América Latina e se apoia na garantia de direitos gerados pela 

legislação do Estado em que é usado. Ao definir a “atenção à saúde” como sinônimo de 

uma portaria governamental expõe em sua materialidade com que pares está articulado. 

 

REFERÊNCIAS  

 

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Tradução: Eni 

Puccinelli Orlandi. 2. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. 

 

BRASIL. Ministério de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde–

SUS. Publicada no D.O.U. 6 nov. 1996. Disponível em: <http://conselho.saude. 

gov.br/legislacao/nobsus96.htm>. Acesso em 21 nov. 2014. 

 

CARCANHOLO, Marcelo Dias. Crise econômica atual e seus impactos para a 

organização da classe trabalhadora, Aurora, v. IV, n. 6, ago. 2010.  

 

MATTA, Gustavo Corrêa. A organização mundial da saúde: do controle de epidemias à 

luta pela hegemonia. Trabalho,Educação e Saúde, v. 3 n. 2, p. 371- 396, 2005. 

 

NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: análise e história. Campinas, SP: Pontes; 

São Paulo: Fapesp; São José do Rio Preto, SP: Faperp, 2006. 

 



 

 

 
2442 

NUNES, José Horta. Dicionários: história, leitura e produção. Revista de Letras, v. 3, n. 

1/2 , 2010. Disponível em: <http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RL/article/view 

Article/1981>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

NUNES, José Horta; SELIGMAN, Kátia. Discurso lexicográfico: as reedições do 

Dicionário da língua portuguesa de Morais. Alfa: Revista de Linguística v. 47, n. 1 , 

2003. Disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/4231/0>. Acesso em: 

7 out. 2014. 

 

ORLANDI, Eni Pucinelli (Org.). Gestos de Leitura: da História no Discurso. Campinas, 

SP: Unicamp, 1997. 

 

ORLANDI, Eni Pucinelli. Terra à vista! Discurso do confronto: Velho e Novo Mundo. 

São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Unicamp, 1990. 

 

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION; Word Health Organization. A NLM e 

a BIREME: 44 anos de cooperação técnica. Disponível em: 

http://www.paho.org/blogs/nlm 175/?page_id=13 . Acesso em 28 out. 2014. 

 

PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre et al. Papel da memória. 

Campinas, SP: Pontes, 1999. 

 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução 

Eni Pucinelli Orlandi et al. 4. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2443 

 

AS REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS DO FONEMA /s/ EM ATAQUE 

SILÁBICO NA ESCRITA DE ALUNOS DO 6º ANO: UMA REFLEXÃO SOBRE 

O ENSINO DE ORTOGRAFIA 

Cristiane Silva dos Santos Monção¹  

Lucirene da Silva Carvalho² 

 

RESUMO: As alterações ou erros ortográficos decorrentes de representações múltiplas 

são problemas comuns na escrita dos alunos do 6º ano, visto que ainda apresentam 

deficiências provenientes da aquisição do ensino da língua escrita. O aluno da série 

mencionada, por não ter ainda se apropriado completamente da grafia convencionada do 

código escrito da língua, quer por motivos relacionados à etapa de alfabetização ou 

outros quaisquer, imprimem na escrita esses desvios considerados comuns no processo 

de aprendizagem, mas que necessitam de atenção no ensino de ortografia. Diante do 

exposto, este trabalho intitulado “As representações múltiplas do fonema /s/ em ataque 

silábico na escrita de alunos do 6º ano: uma reflexão sobre o ensino de ortografia” 

objetiva analisar os erros ortográficos decorrentes de representações múltiplas do 

fonema /s/, em posição de ataque, na escrita dos alunos de uma escola pública do 

município de Teresina. Pretende-se com este estudo categorizar as situações de erros de 

múltiplas representações do fonema /s/, identificando, por exemplo, que estratégias ou 

princípios são utilizados na escolha de letras que representam o fonema /s/ no ato da 

escrita, apontando, ainda, a existência de regras convencionadas que possibilitem a 

grafia correta de palavras com o fonema /s/, além de descrever como está sendo 

realizado o ensino de ortografia nesta escola com vistas à reflexão e a um 

redirecionamento do ensino de ortografia. Com base nos objetivos, caracteriza-se como 

uma pesquisa exploratória e descritiva. Com relação aos procedimentos técnicos 

adotam-se as pesquisas de campo, pesquisa-ação e bibliográfica e quanto à análise e 

interpretação de dados é de cunho quantitativo e qualitativo. Serão utilizados como 

instrumentos de coleta de dados um questionário dirigido aos participantes da pesquisa, 

textos espontâneos escritos por esses sujeitos, ditado de palavras, ditado de textos e 

ditado imagético, a partir dos quais serão catalogados os erros. Esta pesquisa se sustenta 

no suporte teórico acerca de fonética e fonologia, mais especificamente, na constituição 

silábica discutida por Bisol (2005), Câmara Jr. (1983), Hora (2012), nas pesquisas sobre 

o sistema alfabético de Scliar-Cabral (2003), Faraco (2010), na sociolinguística 

educacional de Bortoni-Ricardo(2004, 2005, 2007),  nas concepções de ensino de 

ortografia de Morais (2000, 2007), Rego (2007) , Nóbrega (2013), estudos de Zorzi 

(1998) sobre erros ortográficos em séries iniciais, Morais (1999), Tasca (2002), dentre 

outros autores que têm se preocupado com os percalços por que passa o ensino de 

ortografia na escola e a aquisição da escrita das crianças em fase escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: Representações múltiplas. Ataque silábico. Ensino de 

ortografia. Erros ortográficos. 

Introdução 
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A escola tem a função primordial de escolarizar os indivíduos, e esta tarefa 

envolve principalmente o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita que, por 

sua vez, estão vinculadas ao processo de alfabetização. Esse processo tem sido motivo 

de preocupação para muitos estudiosos não só por ter se tornado complexo ao longo dos 

anos devido aos grandes problemas que são enfrentados na educação, muitos de origem 

social, política e econômica, mas por apresentar pouca evolução no ensino-

aprendizagem das habilidades citadas. 

Sendo o principal papel da escola preparar os alunos para o uso efetivo da leitura 

e escrita, por que ainda verificam-se deficiências no ensino-aprendizagem de tais 

habilidades?; como está sendo feito o trabalho da escola para esses fins?. O aluno deve 

ser preparado para comunicar-se com o mundo das mais variadas formas. A oralidade é 

a primeira habilidade que ele desenvolve desde quando começa a falar e a escola tem a 

missão de aprimorá-la, respeitando sempre a bagagem linguística e cultural do 

educando. Da mesma forma, o trabalho com a leitura e a escrita deve ser extremamente 

cuidadoso, porque é através do ambiente escolar que muitos terão o primeiro contato 

com essas práticas.  

Refletindo sobre o exposto, deve-se pensar a escola como um ambiente que 

propicie um aprendizado efetivo no ensino de leitura e escrita e de outras habilidades 

ligadas a elas, como também um lugar que vise amenizar as deficiências apresentadas 

durante esse processo com um olhar voltado para as particularidades individuais e 

coletivas dos alunos. 

As alterações ou erros ortográficos decorrentes de representações múltiplas são 

problemas comuns na escrita dos alunos do 6º ano, visto que ainda apresentam 

deficiências provenientes da aquisição do ensino da língua escrita. 

O aluno da série mencionada, por não ter ainda se apropriado completamente da 

grafia convencionada do código escrito da língua, quer por motivos relacionados à etapa 

de alfabetização ou outros quaisquer, imprimem na escrita esses desvios considerados 

comuns no processo de aprendizagem, mas que necessitam de atenção no ensino de 

ortografia. 

 Dentre outros erros ortográficos encontrados, vários autores notificaram em 

seus estudos que este é o mais inquietante por abranger uma maior quantidade de 

palavras da língua portuguesa que contêm um número significativo de fonemas 

representados por uma letra e vice-versa. 

As representações múltiplas do fonema /s/ foram escolhidas para esse estudo, 

primeiro por apresentar um grande número de grafemas que representem esse som e, 

além disso, essa variada representatividade pode ser um dos motivos da ocorrência dos 

erros na escrita dos alunos. Delimitou-se o estudo desse fonema no ataque da sílaba por 

ser a posição mais frequente dessa unidade sonora e consequentemente com maior 

índice de erros observados nas produções espontâneas.   
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Além disso, há necessidade de correlacionar estudos sobre o tema às produções 

escritas dos alunos e ao ensino de ortografia que tem sido desenvolvido na escola, esta, 

tão carente de um trabalho consistente nesse aspecto. 

Este artigo trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado que está sendo 

desenvolvida, portanto, apresenta-se a abordagem de alguns autores sobre o ensino de 

ortografia, sobre os erros decorrentes de representações múltiplas, sobre a estrutura da 

sílaba como também sobre os estudos do fonema /s/ em ataque silábico. 

Para a análise destes erros, no presente artigo, utilizou-se apenas uma dentre as 

atividades de coleta de dados citadas no resumo, para que se possa ter uma ideia da 

ocorrência do fenômeno das representações múltiplas da unidade sonora em questão. 

Para tanto, foi aplicado um ditado de palavras conhecidas como instrumento de coleta 

de dados em uma turma de 6ºano com um total de 26 alunos. 

1 O Ensino de Ortografia na Escola 

É comum verificar em reclamações de professores que uns dos maiores 

problemas encontrados na escrita de seus alunos são os erros de ortografia. É exigido do 

aluno que ele saiba escrever corretamente as palavras de sua língua, pois ainda 

permanece a ideia de que é isso que demonstra seu nível de conhecimento sobre ela.  

A sociedade é taxativa em relação aos erros ortográficos, presencia-se, 

atualmente, muitas críticas em redes sociais em relação a quem escreve em desacordo 

com as normas ortográficas estabelecidas. Escrever “errado” virou motivo de deboche, 

de exclusão, resquícios de uma sociedade que já absorveu o preconceito linguístico 

imposto pela valorização da língua padrão. 

A escola é a primeira a cobrar a eficiência ortográfica, mas a mesma não tem 

tomado medidas para amenizar os diversos desvios ortográficos cometidos pelos alunos. 

Estudos de autores que tratam do ensino de ortografia apontam que não houve evolução 

na maneira de ensiná-la. A pesquisa desenvolvida por Morais & Biruel (1998) que 

investigou o ensino de ortografia de 65 professoras que ministravam aulas em séries 

iniciais demonstrou que ensinar ortografia para elas eram uma tortura devido à 

quantidade de regras existentes, além das arbitrariedades da língua. Muitas relataram 

que o ensino de ortografia tornou-se menos rígido com o passar do tempo e que hoje o 

aluno é menos criticado pelos erros cometidos.  

 Os autores verificaram que, na prática, as docentes mantinham o ensino 

tradicional de ortografia baseado em ditados com correções coletivas no quadro e que 

na avaliação de desempenho dos alunos, o rendimento ortográfico era requisito para a 

aprovação ou reprovação daqueles. 

O método tradicional do ensino de ortografia baseado na repetição, memorização de 

regras, cópia, ditado não proporcionam a reflexão ortográfica, apenas constatam se o 

aluno sabe ou não escrever corretamente, além de criar uma postura mecanicista e 

passiva perante a norma ortográfica. 
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 Autores como Morais (2007) e Nobrega (2013) apontam que para se conceber 

um ensino de ortografia que ofereça uma aprendizagem significa deve partir do 

diagnóstico dos erros e reconhecer que esses são uma tentativa para compreender o 

funcionamento da norma ortográfica. 

 A diagnose conforme Bortoni-Ricardo (2005) dos erros pode auxiliar o professor 

a buscar meios de proporcionar uma melhor maneira de conduzir o aluno a uma 

aprendizagem pautada na reflexão, a elaborar estratégias que facilitem a sua prática no 

ensino de ortografia. Desse modo, Rego informa que: 

os erros revelam as dificuldades e as soluções criadas pelos alunos para escrever 

palavras com cujas grafias não estão familiarizados e podem funcionar como pistas para 

intervenções didáticas diferenciadas que levem os alunos a refletir sobre as convenções 

ortográficas. (REGO, 2007, p.32) 

Corroborando com as palavras de Rego (2007) sobre a função do diagnóstico 

ortográfico, Nobrega (2013) também afirma que “os diagnósticos permitem mapear a 

evolução de cada estudante, de cada turma, de várias turmas de um mesmo ano, ou 

ainda de vários anos do ciclo: quais dificuldades foram superadas, quais ainda exigem 

investimento?” (NOBREGA, 2013, p.87). 

Na maioria das vezes, o que sempre acontece durante as correções de atividades 

escritas é a verificação do erro, mas nenhuma intervenção sobre ele. São apenas as 

observações de caneta vermelha com a escrita correta ao lado da palavra escrita pelo 

aluno.  

A escola deve oferecer um ensino sistemático de ortografia e tratá-la como um 

objeto de conhecimento necessário ao aluno, conforme defende Morais ao declarar que: 

por tratar-se de um objeto de conhecimento de tipo normativo, convencional, 

prescritivo, defendemos que cabe à escola ensiná-lo sistematicamente, em lugar de 

deixar que o aluno, entregue a sua própria sorte, com o tempo, venha a descobri-lo ou a 

aprendê-lo sozinho. A fim de planejar esse tipo de ensino, julgamos essencial que os 

educadores avancem em sua compreensão sobre como está organizado o objeto de 

conhecimento que ajudarão os alunos a reconstruir. (MORAIS, 2007, p.17) 

É necessário frisar que o aprendizado de ortografia deve ser incorporado pela 

reflexão e que o aprendiz é um ser ativo nesse processo, capaz de elaborar hipóteses 

sobre a escrita correta das palavras. Sobre isso, Bortoni-Ricardo (2008, p.72) esclarece 

que “deve-se permitir ao aluno que ele avalie essas hipóteses, busquem conclusões 

individuais e coletivas para que gradativamente ampliem o domínio das convenções 

ortográficas”. 

Para Morais (2007), é indispensável para o ensino reflexivo da norma 

ortográfica o acompanhamento da aprendizagem do aluno. Esse acompanhamento deve 

ser feito através do mapeamento e registro dos erros e acertos cometidos pelos alunos ao 

longo do processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o professor deve fazer um 

levantamento organizado do conhecimento que o aluno já possui e o que ele precisa 

aprender. (MORAIS, 2007). 

Esse levantamento pode ser delineado da seguinte maneira como, por exemplo, 

elenca Morais (2007), saber se o aluno já domina as regularidades mais simples, no 

caso, as regularidades biunívocas; identificar quais regras contextuais e morfossintáticas 
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ele já tem domínio e quais precisa aprender, bem como palavras de uso frequente, mas 

que envolvem irregularidades, estão sendo escritas de maneira incorreta. 

Morais (2007) ressalta que esse mapeamento constitui um retrato das situações 

individuais e coletivas, indispensável para se fazer ajustes no ensino de ortografia 

adequando-o às necessidades de cada indivíduo envolvidos no processo. Por meio desse 

retrato, far-se-á o planejamento das metas coletivas, ou seja, daquilo que deve ser 

ensinado a todos, como também as metas que devem ser direcionadas ao aluno ou 

grupos de alunos que não conseguiram avançar em relação aos demais da turma. 

Durante o mapeamento, é necessário o professor ficar atento não somente aos 

erros e acertos, mas também às oscilações, estas se referem às palavras que são escritas 

ora correta, ora incorretamente. Morais (2007) acrescenta, ainda, que se deve observar, 

também, a frequência dos acertos, em quais contextos o aluno não tem mais dúvidas, 

registrar os erros mais recorrentes e as palavras que ora costumam escrever correta, ora 

incorretamente. 

Segundo Morais (2007), o registro periódico, embora possa ser trabalhoso, 

oferece vantagens porque permite ao professor fazer uma comparação dos progressos 

individuais dos alunos ao longo do tempo. 

O autor ainda afirma que esse é um procedimento que também ajudará professor, 

que irá receber a turma no ano seguinte, a ter um panorama sobre o domínio que os 

alunos têm da norma ortográfica. Isso ajudará o professor na elaboração das atividades 

diagnósticas, detectar as metas que já foram alcançados e as dificuldades precisam ainda 

ser superadas. 

2 Entendendo as Representações Múltiplas 

As representações múltiplas a que se refere esta pesquisa estão baseadas nas 

relações de correspondência entre letra e fonema que os sistemas linguísticos, em geral, 

apresentam. Algumas correspondências são biunívocas, ou seja, para cada fonema 

existe uma letra que o represente. Na língua portuguesa, essas correspondências 

biunívocas não se estendem para todas as letras e todos os fonemas, pois uma letra pode 

representar vários fonemas e um fonema pode ser representado por várias letras, que se 

chama de correspondências múltiplas. Um exemplo de correspondências biunívocas são 

os fonemas /p/, / b/, /v/ e /f/, /t/ e /d/ unicamente representadas pelas letras p, b, v, f, t e 

d respectivamente. As letras m e n em início de sílaba também compõem relações 

biunívocas com seus respectivos fonemas /m/ e /n/. 

As correspondências múltiplas entre letras e fonemas se verificam nas 

irregularidades do sistema ortográfico na representação escrita dos fonemas /s/ (s, ss, c, 

ç, sc, sç, x, z), /z/ (z, s, x), /ʃ/(x, ch), /ᴣ/(j, g), /k/(c, q, k) e no uso das letras m e n 

representando fonemas nasais, da letra g representando os fonemas /ᴣ/ e /g/, da letra r 

representando os fonemas /ɾ/ e /x/ e, por fim, da letra c representando os fonemas /k/e 

/s/. 

A proposta do estudo em questão tem como foco apenas o fonema /s/ por sua 

vasta representatividade simbólica no sistema ortográfico, trazendo, desse modo, 

dificuldades na escrita dos alunos. Com relação à posição deste fonema nas palavras, 

trabalhar-se-á com sua ocorrência na posição de ataque na constituição das sílabas. 
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Os erros ortográficos decorrentes de representações múltiplas encontrados na 

escrita dos alunos decorrem dessas correspondências que a língua apresenta, pois, 

segundo Zorzi (1998), a não existência de formas únicas ou fixas de grafar as palavras 

pode gerar confusões ao grafa-las. 

Os estudos de Zorzi (1998) sobre erros ortográficos de alunos das quatro 

primeiras séries do ensino fundamental apontaram que os decorrentes de representações 

múltiplas foram os mais recorrentes entre as outras alterações, correspondendo a quase 

metade delas, equivalente a um percentual de 47,5%. O autor ainda supõe quais seriam 

os motivos para essa elevada frequência de erros, entre os quais, a grande quantidade de 

fonemas com diversas possibilidades de grafia e a sua alta incidência nas palavras da 

língua. 

 Comungando com o pensamento de Zorzi (1998) e Morais (2000, p. 31), este 

ressalta que “essa variedade de alternativas no sistema alfabético explica por que razão 

as crianças têm tanta dificuldade de adotar as formas corretas”.  

Já Zorzi (1998) aponta algumas possibilidades para a manifestação desses erros, 

explicitando que caso a criança desconheça: 

 

[...] que pode haver formas diversas de escrita de um mesmo som, ela pode 

tomar como referência ou opção uma determinada letra como que acreditando que para 

tal som deve-se empregar tal letra. Hipotetizando uma pseudocorrespondência 

biunívoca, a criança pode tender a escrever as palavras que tenham o som /s/, por 

exemplo, utilizando sistematicamente a letra s, como se houvesse uma representação 

estável entre ambos. (ZORZI, 1998, p. 48) 

 Essa pseudocorrespondência biunívoca hipotetizada pela criança não acontece 

somente nas séries iniciais, verifica-se isso ao longo das séries posteriores do ensino 

fundamental I, principalmente nos 6º e 7º anos. Nesse sentido, é necessário fazer uma 

intervenção para que este problema não persista nas séries do Ensino Fundamental. 

 Para compreender os erros ortográficos, Morais (2000) organiza essas 

correspondências letra-som em regulares e irregulares. Regulares são aquelas que 

podem ser incorporadas pela compreensão e irregulares são aquelas que exigem 

memorização.  

Pautando-se em evidências gerais das pesquisas psicolinguísticas, Morais (2000, 

p. 70) declara que os aprendizes sempre terão dificuldades em escrever vocábulos com 

correspondências letra-som irregulares e tenderão a ter mais dificuldades em escrever 

palavras de uso infrequente, aquelas que eles raramente têm oportunidade de ler ou 

escrever.  

Dessa forma, pode-se trabalhar os conteúdos da ortografia sequenciando-os 

dentro dos critérios de regularidade e irregularidade entre letra e som e da frequência e 

infrequência de uso das palavras da língua escrita. (MORAIS, 2000). 

Morais (2007) enfatiza, ainda, o que o professor pode fazer para proporcionar 

um ensino reflexivo de ortografia. Conforme este autor, para desenvolver um ensino de 
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tipo reflexivo, julgamos necessário que o professor saiba identificar as regularidades e 

os casos irregulares de nossa norma, de modo a poder planejar atividades e sequências 

didáticas diferentes: mais adequadas à compreensão e descoberta de regras ou mais 

adequadas à memorização. (MORAIS, p. 27, 2007). 

O professor deve conduzir o aluno a tomar consciência das particularidades do 

sistema ortográfico, para que possa escrever de forma segura e autônoma. Os autores 

que tratam do ensino de ortografia defendem que ele deve ser feito de maneira 

sistematizada, trabalhando as regularidades da norma ortográficas como também 

atividades de memorização e o uso do dicionário para as palavras desconhecidas e para 

aquelas utilizadas com pouca frequência.  

3 Estrutura da Sílaba 

Dentre as teorias da sílaba existente defendidas por vários autores, dos quais podemos 

citar Kahn (1976), Selkirk (1982) e Hyman (1985), adotou-se nesse estudo o modelo 

defendido por Selkirk (1982) em que a sílaba se estrutura da seguinte forma: 

 

                                                      

  

                                            A               R 

          

                                                         Nu     Co 

 

 -se 

em Nu (núcleo) e Co (coda). Bisol (1999, p. 703), citando Selkirk (1982), considera que 

“as regras de composição da sílaba básica são na verdade, princípios” que são 

demonstrados “por meio de uma árvore binária”. Em português, esses princípios dão 

origem ao padrão canônico CCVC (C), em que C (consoante) e v (vogal), como se 

observa abaixo: 

                                                      

  

                                            A               R 

          

                                    (C)      (C)      N      (Cd)  

                                 [+soa] 
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                                  [-nas]    V     (C) [+soa] ou /S/ 

Fonte: Bisol (1999, p. 703) 

De acordo com este padrão depreende-se que a sílaba do português tem uma estrutura 

binária constituída por ataque e rima, onde apenas a rima é obrigatória. A rima tem 

estrutura binária, constituída por núcleo e coda, em que o núcleo é a vogal e a coda uma 

soante. O ataque possui no máximo dois segmentos, o segundo deles é uma soante não-

nasal. 

3.1 Estudos sobre o Fonema /s/ em Ataque Silábico 

 De modo geral, pode-se encontrar as representações para o fonema /s/ em duas 

posições na estrutura silábica, na posição de ataque ou onset e na posição de coda. Na 

posição de ataque, o grafema se posiciona no início da sílaba e, em coda, no final da 

sílaba.  Por se tratar de um fonema consonantal, não pode constituir núcleo de silaba, 

uma vez que esta posição é ocupada somente pelas vogais. 

 O fonema /s/ nas posições mencionadas pode ser caracterizado, em termos de 

traços distintivos, da seguinte maneira, conforme Cagliari (2002) e Bisol (2005): 

 

                 + consonântico 

                 + anterior 

                 + coronal  

                 + contínuo 

                 + estridente 

                 - vozeado 

                 - nasal  

Em posição de ataque no início da palavra, a unidade sonora descrita pode ser 

representada por determinadas formas gráficas, dependendo da vogal que constituirá o 

núcleo silábico. 

O sistema ortográfico apresenta regularidades biunívocas, regularidades contextuais, 

regularidades morfossintáticas e as irregularidades, que também se pode chamar de 

contextos competitivos ou arbitrários, em que mais de um grafema compete para 

compor a posição na sílaba. 

As regularidades biunívocas, mencionadas anteriormente, são exemplos dessas 

regularidades. As regularidades contextuais são aquelas em que a escolha do grafema é 

definida pelo contexto em que ele aparece. As regularidades morfossintáticas são 
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aquelas que “envolvem morfemas que aparecem na formação de palavras por derivação 

lexical e nas desinências de certas flexões verbais”, como explicita Morais (2007, p.25).  

Nesse aspecto, Morais (2007, p.25) define irregularidades como “aquelas em que as 

correspondências fonográficas não podem ser explicadas por regras”, levando-se em 

conta a etimologia das palavras ou porque são determinadas pela ‘tradição de uso’, 

tornando-se, dessa forma, convencional. 

O fonema /s/, em ataque silábico, dentre as regularidades e irregularidades descritas 

acima, só não apresenta relações biunívocas com os grafemas que o representam. Nessa 

perspectiva, faz-se necessário descrever essa unidade sonora em seus contextos 

regulares e irregulares. 

 O primeiro contexto, diante de a, o e u, como em sapo, sorvete e suco, configura 

uma representação regular do fonema que, segundo Faraco (2010, p.15), é uma relação 

cruzada parcialmente previsível, pois é determinada pela posição da unidade sonora ou 

da unidade gráfica na sílaba ou na palavra, ou ainda pelo elemento que a segue. Nesse 

sentido, é possível estabelecer regras para facilitar o ensino desses segmentos no 

contexto em que ocorrem. 

 O segundo contexto, quando o fonema precede as vogais ‘e’ e ‘i’, como em selo, 

cela, sino e cipó, configura uma representação arbitrária ou irregular, ou seja, não se 

pode prever qual unidade gráfica deve ser utilizada e nem se estabelecer regras para sua 

escolha, visto que a grafia das palavras foi determinada por convenção. 

 Para Faraco (2010, p. 10), “as representações arbitrárias são uma dificuldade 

para todos os usuários da escrita na medida em que as representações são imprevisíveis 

e exigem memorização”. 

 O fonema em questão na mesma posição silábica, mas no meio da palavra, já 

adquire outras representações diante dos mesmos contextos. Antecedendo as vogais a, o 

e u, ele pode ser grafado por ss, ç e sç, como em passa, faça, nasça e mais raramente por 

xs, como em exsolver e exsudar. Precedendo as vogais e e i, a unidade sonora pode ser 

grafada por ss, c, x, sc e xc, como em passivo, passeio, macieira, disfarce, descida, 

máximo e exceto.  

 Nesse aspecto, Faraco (2010) aconselha que o ensino do sistema ortográfico 

comece pelas representações regulares seguidas das arbitrárias, evitando-se as raras.  

 Além das regularidades contextuais em que aparecem as representações do 

fonema /s/, o mesmo se apresenta em regularidades morfossintáticas como no emprego 

do grafema “ss” nas flexões verbais do pretérito imperfeito do subjuntivo (brincasse, 

comesse, partisse) e em palavras formadas por derivação lexical como o emprego do 

morfema ‘-ice’ no final de substantivos, como chatice, velhice, derivados de adjetivos. 

 As regularidades contextuais e morfossintáticas precisam ser sistematizadas no 

ensino de ortografia desde as primeiras séries devido as muitas ocorrências na escrita 
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dos alunos. Já as representações arbitrárias envolvem um processo de memorização que 

se estabelecerá com as experiências leitoras dos aprendizes ao longo dos anos. 

 O quadro a seguir sintetiza as regularidades e irregularidades dos grafemas que 

representam o fonema /s/ em ataque silábico. 

Quadro 01 – regularidades e irregularidades do fonema /s/ 

REGULARIDADES CONTEXTUAIS 

S  Em início de palavra diante das vogais orais e nasais A, O e U. Sapo 

Sorvete 

Suco 

REGULARIDADES MORFOSINTÁTICAS 

SS Nas flexões verbais no imperfeito do subjuntivo. Brincasse, Comesse, Partisse 

C No emprego do morfema –ICE em final de substantivos derivados de adjetivos.

 Chatice 

Velhice 

IRREGULARIDADES  

S E C Em início ou no interior da palavra diante das vogais orais e nasais E e I. Selo 

Sela,  

Sino 

Cipó 

Pense, 

Dance 

S, SS, Ç, SÇ, XS(RARO) No interior da palavra diante das vogais orais e nasais A, 

O e U. Passa 

Faça 

Nasça 

Pensa 

Dança 

Exsolver 

exsuldar 
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C, X, SS, SC E XC No interior da palavra diante das vogais E e I. Passivo 

Passeio 

Macieira  

Disfarce 

Descida,  

Máximo 

Exceto  

Fonte: o autor 

Neste estudo, verificou-se a ocorrência de erros decorrente das representações múltiplas 

dessa unidade com a intenção de observar em quais dessas situações eles são mais 

produtivos. 

4 Metodologia e Análise dos Dados 

Este estudo foi realizado em uma turma de 6º ano de uma escola municipal 

localizada na zona sudeste de Teresina-PI. Foram recolhidas 23 amostras de ditados de 

palavras conhecidas aplicados a 23 alunos cuja faixa etária varia de 11 a 13 anos.  

O ditado de palavras conhecidas foi elaborado, de acordo com os contextos 

regulares e irregulares da citada unidade sonora, a fim de verificar o conhecimento dos 

alunos na escolha dos grafemas que a representam. Este ditado consta de 20 palavras do 

cotidiano dos participantes. 

Este ditado foi realizado seguindo a pronúncia do dialeto local, para que não 

haja qualquer influência ou condicionamento sobre a grafia das palavras. 

Os dados coletados foram analisados quantitativamente por meio da 

porcentagem de alunos que cometeram algum tipo dos erros catalogados por situações 

de regularidades contextuais, morfossintática e irregularidades de representação do 

fonema /s/ em ataque silábico como se constata nos quadros abaixo: 

Quadro 02- Erros Produzidos em Situações de Regularidades Contextuais 

REGULARIDADES CONTEXTUAIS 

Palavras Ditadas Erros Produzidos Porcentagem de alunos 

Saco 

Sono  

Surdo 
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 Nenhum erro produzido 0% 

Fonte: o autor 

 

O quadro 02 revela que os alunos não produziram nenhum erro de representação 

do fonema /s/ dentre as palavras ditadas, o que demonstra que, em situações de 

regularidade, em que um grafema representa apenas aquela unidade sonora e vice-versa, 

a ocorrência é mais rara. Diante desse fato, pode-se concluir que, nesse caso, a 

compreensão das regularidades contextuais foi estabelecida.  

Quadro 03- Erros Produzidos em Situações de Regularidades Morfossintáticas 

REGULARIDADES MORFOSSINTÁTICAS 

Palavras Ditadas Erros Produzidos Porcentagem de alunos 

Estudasse Estudase, estudaci, estudaçi, estudace, estudasi, estuda-se, estudasci  

87% produziram alguns desses erros 

Falasse Falase, falasi, falaci,  falaçi , falace, fala-se, falaçe 

Chatice chatise, chatiçi, chatisi, chatisse  

Velhice  Velhiçi, velhise, velhisse,  velhisi,     

Fonte: o autor 

O quadro 03 aponta que 87% dos alunos produziram alguns dos erros 

demonstrados, o que corresponde a um total de 20 alunos, ou seja, apenas 3 alunos 

grafaram corretamente todas as palavras ditadas dessa seção. Pode-se inferir que há um 

desconhecimento das regras morfossintáticas na formação de substantivos com sufixo  –

ICE, derivados de adjetivos, como também dos verbos no pretérito imperfeito do modo 

subjuntivo, cuja desinência modo-temporal é  -SSE. 

Quadro 04- Erros Produzidos em Situações de Regularidades Morfossintáticas 

IRREGULARIDADES 

Palavras Ditadas Erros Produzidos Porcentagem de alunos 

Sede  Cede, çede  

95,7% produziu alguns desses erros e 4,3 não respondeu 

Sino cino  

Cenário Senário, çenário  
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Cipó Sipó  

Excelente Exelente, ecelente, eselente  

Nascer Nacer, naser, naçe  

Desça Desa, deça, dessa  

Esquecer Esqueçe, esceser, esquese, esquerçer  

Pensar Pençar, pencar, penssar  

Lembrança Lembransa, lembranca  

Próximo Prosimo, procimo, proçimo  

Assistir Asiste, asixti, asistir  

Passear Pasear, paçear, pacear  

Fonte: O autor. 

O quadro 04 apresenta os “erros” produzidos em situações de irregularidades, 

demonstrando que 95,7% dos alunos cometeram algum erro ao grafarem as palavras 

ditadas, o que corresponde a 22 alunos, ou seja, quase todos os alunos, exceto 1 que não 

respondeu, que corresponde a 4,3 % do total. Dos erros produzidos observa-se que os 

participantes desconhecem a grafia da maioria das palavras mesmo estas sendo comuns 

em suas práticas comunicativas.  

Nessa seção, verifica-se duas produções de erros que convém ressaltar, uma se 

refere à grafia de palavra iniciada com “ç” como em “çenário”, e grafias desse mesmo 

grafema diante das vogais “e” e “i”. Em ambos os casos, apesar de configurem situações 

de irregularidade, o uso desse grafema nesse contexto contrapõe regras estabelecidas, 

pois não grafa nenhuma palavra iniciando-se com o referido grafema e seu uso não é 

permitido diante dessas vogais, assim como não se representa o fonema /s/ com o 

grafema “c” diante das vogais “a”, “o” e “u” como foi representado nas palavras 

“lembranca” e “pencar”. Neste último exemplo a pronúncia do “c” seria o fonema /k/ e 

não /s/. 

Diante do exposto, conclui-se que as maiores produções de “erros” são em 

contextos irregulares em que há uma maior variedade de representações do fonema /s/ 

em ataque silábico, o que permite uma maior possibilidade de desvios mesmo se 

tratando de palavras conhecidas pelos usuários. 

Considerações Finais 

Diante do que foi explicitado, considera-se de suma importância voltar o olhar 

para o ensino de ortografia e que este seja pensado de forma reflexiva, levando o aluno 



 

 

 
2456 

a construir seu conhecimento sobre as regularidades e irregularidades do sistema 

ortográfico.  

Através dos dados obtidos neste estudo, pôde-se perceber a deficiência no 

aprendizado de algumas regularidades da escrita ortográfica o que impulsiona a 

investigar mais a fundo as representações múltiplas do fonema /s/ e como ocorre a 

produção dos desvios na escrita dos alunos, para que se possa elaborar estratégias de 

intervenção e ensino desse fonema. 

Constata-se ainda um grande problema nas escritas quanto às situações de 

irregularidade, no entanto, isto pode ser considerado natural, nesse processo, por se 

tratar de um aprendizado que necessita de memorização, pois são grafias construídas 

arbitrariamente ao longo do tempo. 

Trazer essa discussão para o âmbito educacional é um passo para repensar o 

ensino de ortografia em sala de aula e não tratá-lo como algo a parte do processo de 

aprendizagem da escrita da língua portuguesa. 
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ANÁLISES LINGUÍSTICAS DO SIGNWRITING: SINTAXE E MORFOLOGIA 

Débora Campos Wanderley
65

 

Marianne Rossi Stumpf
66

 

 

Resumo: Nesta pesquisa, apresentaremos alguns sinais escritos referentes aos aspectos 

linguísticos, pois, enquanto a pesquisa sobre SignWriting está apenas engatinhando, 

existem aspectos que possuem a mesma transparência da gramática da língua 

portuguesa. Percebemos que a morfologia em língua de sinais é pouco explorada e 

alguns trabalhos sobre o assunto apresentam um tratamento vago, discutindo processos 

de formação de palavras, como derivação (nome de verbo), composição (mostra de uma 

análise da ASL de Liddel (1984)), incorporação de número e negação, e flexão. 

Observamos que se deixa no ar o que é exatamente um morfema, um sufixo, ou uma 

raiz na língua de sinais, por ser a modalidade oral. Identificamos que os produtores 

escrevem a escrita de sinais na qual encontramos padrões, podendo auxiliar estudos 

linguísticos. De acordo com Quadros e Karnopp (2004), a bibliografia é reduzida e 

limitada, principalmente no que diz respeito ao estudo da língua de sinais americana. 

Além disso, na língua de sinais brasileira, raros são os estudos linguísticos realizados. 

Podemos enriquecer esse trabalho aproveitando para incluir a área de sintaxe, pois esta 

se tornou relevante pelo reconhecimento por parte das teorias gerativas de morfemas 

flexionais, nos anos 1970-80.  

Palavras-chave: SignWriting. Libras. Gramática.  

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar as produções em sala de aula da disciplina 

de Escrita de Sinais II pelos alunos, surdos e ouvintes, do curso de Letras Libras da 

UFSC, e discutir as estratégias envolvidas no ensino-aprendizagem da língua de sinais 

por meio da escrita e pelo sistema SignWriting. 

Vários pesquisadores afirmaram o funcionamento do SignWriting (CAMPOS E 

STUMPF, 2012). Dentre outros sistemas, o SignWriting é o único que traz uma 

exploração significante nova do espaço gráfico, uma parte importante de anotação 

icônica da forma material dos signos e riqueza de anotação para os parâmetros não 

manuais, parte importante das línguas de sinais. 

 

O ato da leitura precisa contar também com informações não visuais que 

envolvem a competência linguística do leitor, seu conhecimento sobre o conteúdo do 

texto e o conhecimento prévio do modo que as palavras se integram na linguagem, o 

que envolve a gramática e o sentido.  
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O recurso da escrita é essencial na elaboração de um ponto de vista sobre o 

mundo, pois é o meio de distanciamento e de teorização que permite passar do 

conjuntural, gerado pelo oral, ao estruturado, expresso pelo texto. Escrever e ler em 

língua de sinais, para o surdo, é o caminho natural. Será que para uma pessoa ouvinte 

submetida a uma Educação Bilíngue (Libras/Língua Portuguesa) preconizar-se-ia como 

acertado dar-lhe condições para ler e escrever em sua segunda língua, deixando para sua 

primeira língua apenas o papel da comunicação presencial e imediata? Na verdade, isso 

aconteceu muitas vezes na história da humanidade, quando populações foram forçadas a 

esquecer de suas línguas naturais. Sabe-se, pelas constatações da sociolinguística, o 

quanto essas populações foram prejudicadas por esses procedimentos coercitivos. É 

importante estabelecer a diferença entre língua falada e língua escrita, pois não devemos 

confundi-las, tendo em vista que são dois meios de comunicação distintos.  

 

A escrita representa um estágio posterior de uma língua. A língua falada é mais 

espontânea, abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. A língua 

escrita não é apenas a representação da língua falada, mas, sim, um sistema mais 

disciplinado e rígido. 

As pesquisas são voltadas para a descrição da morfologia/sintaxe do sistema de 

escrita de sinais, onde temos os processos morfológicos e a organização sintática, com 

as unidades combinadas, tornando-se um texto mais produtivo e criativo. Uma das 

hipóteses foi acreditar que a escrita de sinais pode se apresentar de uma forma 

transparente e clara, para entender o que são morfemas ou não.  

As estruturas, até hoje, como linguistas da língua brasileira de sinais 

constataram, manifestam níveis semelhantes de complexidade estrutural e funcional 

entre as duas línguas naturais, libras e portuguesa, mas também se encontram as 

distinções, por serem duas modalidades diferentes: a primeira é produzida com as mãos 

e apreendida pela visão, enquanto a segunda é produzida com a boca e apreendida pelos 

ouvidos. Entretanto, apesar de alguns estudos que foram excelentes, existe a dificuldade 

pela ausência de estudos, principalmente relacionados à escrita. 

Trazemos as duas perspectivas formalistas, sendo a primeira o estruturalismo, 

proposto por Câmara Jr. (1970), que defende: “O estruturalismo não é uma teoria nem 

um método. É um ponto de vista epistemológico. Assim o estruturalismo é uma posição 

científica geral para todos os campos do conhecimento humano”. Nesta corrente, é 

usado o morfema no centro da análise. A segunda perspectiva é o gerativismo, 

inaugurado por Chomsky (1970), que afirma: “A sintaxe tinha lugar central nessa 

corrente, por ser intrinsecamente recursiva, isto é, por permitir, de forma fluida, que 

estruturas menores se combinem formando estruturas maiores infinitamente.” Já nesta é 

usada a palavra no centro da análise. 

A partir disso, o enfoque da morfologia estruturalista e gerativista segue 

apresentado de forma bem geral, acompanhado da conceituação e da descrição de 

alguns morfemas livres e presos, e as competências dos humanos que possuem 
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gramática completa na língua. Serão abertas perspectivas inovadoras que irão provocar 

reflexão. 

Criatividade e Produtividade  

Criatividade e produtividade são características que as línguas têm de produzir 

um número infinito de frases a partir de um número finito de elementos de enunciados 

com um número limitado de elementos por meio da combinação e recombinação dos 

mesmos. A língua põe à disposição de seus usuários um número determinado de 

elementos (fonemas, morfemas, estruturas sintáticas), a partir dos quais os usuários 

podem criar sentenças em número infinito. Por exemplo, o usuário tem duas sentenças 

como “A casa é branca” e “A casa é bonita”. Empregando a capacidade de criatividade 

e produtividade que a língua lhe oferece, ele combina as duas e produz: “A casa branca 

é bonita”.  

Libras: gramática e escrita  

Analisaremos alguns aspectos da sintaxe de uma língua de sinais escrita, sistema 

que é espaço-visual e não oral-auditivo. A organização espacial da Libras apresenta 

possibilidades de se estabelecerem relações gramaticais no espaço, por meio de 

diferentes formas. Pode-se notar esse começo de registro na releitura, em que os alunos 

escreveram a ordem dos sinais escritos na frase e a disposição ou ordem das frases no 

discurso, bem como a relação lógica das frases entre si, ou seja, o Sistema Sintático, 

pois a Libras é expressa pelo ar e temos o registro onde podemos identificar os sinais 

escritos (palavras). É um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das 

múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações.  

A autora Maria Cristina Figueiredo Silva (2009), que organizou uma apostila de 

morfologia para o curso de Letras Libras, com a busca de algumas propostas de Câmara 

Jr., descreve o que a morfologia trabalha. A pesquisadora explica que a palavra é um 

conjunto de um ou mais morfemas, com som e sentido, que se comporta como forma 

livre ou como forma dependente na língua. Os brasileiros podem reconhecer os 

“pedaços de palavras” em qualquer palavra por saber as regras que pertencem à língua, 

por exemplo, em anticonstitucionalissimamente, onde existem dois pedaços de 

morfemas presos, como anti-, que aparece em anti-higiênico ou em antiaéreo, com 

significado de negativo; e -mente, que é reconhecido por felizmente ou certamente, 

significando um advérbio de modo. Contudo há também outro significado para a 

palavra mente, como um morfema livre com o significado semelhante a pensamento.  

Os falantes nativos da língua portuguesa, com o português vernáculo, 

compreendem e reproduzem a regra, já vislumbrando muitas outras palavras com anti-, 

e podemos afirmar que em todas essas palavras tal forma presa vai aparecer sempre no 

começo da palavra, como prefixo, e nunca no final dela. Assim como -mente sempre 

ocorrerá no final da palavra e nunca no começo, já que é um sufixo. 
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Derivação é a criação de uma palavra nova a partir de outra primitiva. Ocorrem 

vários processos: derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal e 

outros. Exemplo de uma derivação prefixal e sufixal: prefixo + radical + sufixo: 

infelizmente. Podemos desmembrar, tirando um pedaço e formando duas novas 

palavras: infeliz ou felizmente. Isso evidencia que tanto –in quanto –mente são afixos, já 

que a palavra feliz tem o seu significado independente.  

Câmara Jr. nota que a derivação é opcional, no sentido de que não existe 

nenhuma construção sintática ou mesmo situação contextual que obrigue o uso de 

algum morfema derivacional específico.  

No exemplo que encontramos em Libras, ocorre a duplicação das mãos, em que 

a ênfase está na criação de mais uma configuração da mão em um sinal, que é a 

derivação, na qual é permitido haver a escolha para uma configuração à esquerda ou à 

direita.  Mostrarei um exemplo somente à direta e a duplicação das mãos comparada: 

      

Temos mais alguns sinais que não se podem comparar com português: 

 

Isso não significa que todas as configurações de mãos podem ter duplicação das 

mãos. Pense nos sinais de HOJE e LIBRAS, apesar de que há duas configurações iguais 

nas quais nada pode ser retirado. Veja o que acontece: 

 

Os fluentes em sinais brasileiros sabem, em qualquer palavra que pertence à 

língua, o que pode ser retirado ou o que não pode ser retirado. 

Existem alguns morfemas que adquirem um caráter de obrigatoriedade e 

regularidade no processo que não se vê na derivação. Um exemplo de uma forma 
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morfologicamente marcada no português é a desinência de número plural, manifestada 

pela desinência /-s/ em posição pós-vocálica final.  

Em escrita de sinais, seria a repetição do espaço que a forma morfologicamente 

marcada com uma desinência de símbolo ( ) e também ( ), para entender melhor 

como foi esse processo para a proposta nova: 

Inicialmente, antes da proposta, foi assim: 

1.            2.          3.  

 

O número 1 é trabalhar (com plural); o número 2 é fundar (com plural) e o 

número 3 é próprio (cada um tem próprio com plural), portanto, o que atrapalha são os 

símbolos da repetição que não estão sendo padronizados e também houve a confusão 

em saber qual deles seriam os espaços em horizontal ou vertical. Os que produzem os 

sinais referem com as duas formas: uma forma vertical é saber a referência do Brasil 

ou mundo e outra forma horizontal é saber a referência geral na mesma situação. 

 

Durante a reunião, antes de coletar os dados na sala de aula, o participante 

Tom Min Alves deu uma ideia com a nova proposta dos símbolos onde temos os 

movimentos que já possuem regras, por exemplo: 

 

Em vertical,  é um plano parede que vai para cima ou para baixo 

com escritos das setas de dupla haste. O sinal BRASIL que vai para baixo e o sinal 

IDADE que vai para cima, no exemplo: 

                     
 

Em horizontal,  é um plano chão que vai para frente ou para trás 

com escritos das setas de haste simples. O sinal BEBER que vai para trás e o sinal que 

vai para frente, no exemplo: 
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A questão não é os símbolos de movimentos para espaço em horizontal e 

vertical, como ( ) e ( ), terem sido inventados ou acrescentados por parte do 

brasileiro. Esses símbolos já existem no sistema da escrita no site para nós sinalizantes 

do mundo colocarmos em cada idioma em escrita de sinais, no entanto não utilizamos 

esses símbolos por não sabermos para que eles servem? Agora se começou a valorizar 

para os morfemas presos.  

1.          2.               3.  

Percebe-se que já existe mais proximidade de uma marcação mais comum 

somente de dois símbolos padronizados e regularidades de número plural, e que também 

é manifestado no final e nunca no começo. Primeiro escreve-se ou lê-se o sinal e 

segundo será colocado em horizontal ou vertical, dependendo de contexto da frase. 

Os símbolos não podem estar isolados, pois não é um sinal formado e 

sempre vai depender de um sinal que tenha configuração da mão, então é um morfema 

preso como a desinência /s/, que também é um morfema preso.  

Podemos ver que a morfologia em escrita de sinais pode ser trabalhada com 

a palavra formada por um conjunto de um ou mais morfemas como nos exemplos da 

duplicação das mãos e plural na língua brasileira de sinais. 

Experiência pela percepção e produção dos alunos 

É importante destacar os fatos, quais sejam: entre o primeiro dia e o 

segundo dia de aula, em que tivemos dez alunos presentes, foi preciso informar um 

pouco o que é morfologia, para que eles entendessem a relação entre leitura e escrita de 

sinais com as descobertas de morfemas e a produção com morfemas nas frases 

pretendendo estabelecer a análise. Também foi necessário verificar as aceitações e 

críticas por parte dos alunos.  

Primeiro, antes de apresentar na sala de aula, necessitávamos procurar 

alguns sinalizantes que já tivessem um vídeo divulgado para que pudéssemos encontrar 

alguns morfemas que os próprios já utilizavam naturalmente, para termos a 

oportunidade de registrar a escrita. Entretanto, os autores não se preparavam com boa 
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vontade de divulgar, e como cresceram utilizando a libras desde a infância possuíam 

mais produtividade e criatividade. Nesta etapa, a gramática precisaria ser mais utilizada, 

para depois transcrever e organizar a produção para o sistema da escrita original com a 

estrutura e sintaxe de forma mais clara.  

 

Um conceito intimamente relacionado à visão gerativista de 

formação de palavras é a noção de produtividade. De forma 

geral, entende-se por produtividade em morfologia a 

potencialidade de formação de novas palavras por um 

determinado processo. (SCWINDT, 2004, p. 125). 

 Os alunos compreenderam o suficiente sobre os tipos de formas na 

morfologia, e que existem três formas: luz (um morfema livre); menin-a-s (uma palavra 

= três morfemas presos); me (morfema dependente); infeliz (uma palavra = dois 

morfemas presos), sendo que, se for para isolar feliz, dá para ser um morfema livre que 

se torna como uma palavra e é impossível que in- será morfema livre, pois, in- não pode 

aparecer sozinho como resposta a uma pergunta ou comentário a um comentário; assim, 

não pode funcionar como um enunciado autônomo, que é o critério de base da nossa 

definição da palavra.  

Portanto, seria razoável que se tratem como uma forma presa palavras como 

o sinal dois meses, três meses e quatro meses em escrita de sinais, que parecem que são 

fatos para palavras, por conta dos alunos:  

 

É possível usar o sinal apenas com ( ), seria como escrever na lousa, 

então pode ser morfema livre que se refere à definição de palavra.  

– Você prefere escrever onde? Na lousa ou papel?   

– Escrever na lousa.  

 

Em escrita de sinais, transparece a demonstração se de entender onde estão 

os pedaços de palavras em libras, porque antes, por ser um idioma somente na língua 

falada, existia a agrafia, ou seja, sem se ter o registro da escrita, assim não era percebido 

se existiam os pedaços de palavras. Os pedaços de palavras podem ser da duplicação 

das mãos, onde se acrescenta mais uma configuração da mão e também o plural pelo       

( ) e ( ).  O plural não pode ser a morfema livre, como a desinência de plural em 

português /s/. 
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O primeiro passo é que os alunos marquem os sinais que são as duplicações 

das mãos na atividade registrada da escrita por vídeo de um autor, porém eles não 

assistiram ao vídeo e só leram para identificar: 

 

 

Tradução: Cada país com sua língua determinada possui um sistema de regras para o 

gênero “piada”. As línguas de sinais não são diferentes, embora os surdos não 

percebam, em diante de distração, produzem as regras. Os pesquisadores linguísticos 

encontraram a existência de tais regras e nesse processo de pesquisas certamente serão 

encontradas e acrescentadas novas regras. Com a distração, os surdos sempre contam 

as piadas na língua de sinais em qualquer uso representando o personagem da piada, 

assim como incorporá-lo para se transformar igual à pessoa. Por exemplo: 1. Uma 

pessoa, sinal, contando piada e após essa piada. Alguém riu e começa a contar para 

outra pessoa o que viu e imitando do jeito da pessoa que acabou de contar piada. Nós 

surdos vimos “ouvir” e rimos. 2. Incorporar vários animais, o que se chama sub-

rogado. 3. Outras formas de uso de espaço. Todos os critérios possuem regras 

perfeitamente, por mais que não se percebam, porém que as regras só acontecem na 

piada? Não, também nas performances produzidas em língua de sinais por surdos. 

 

 

No levantamento com maior quantidade, a partir da metade ou no mínimo 

50% de alunos, contando que o mínimo é os cinco estudantes, o índice de marcações de 

total no quadro foi:  
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   perceber          sempre               rir                 igual                 ali 

             

    perfeito          diferente           distrair           produzir           vários 

       

       mas               libras               ver 

Os alunos reconhecem na língua onde existem duas configurações de mãos 

iguais que não são duplicação da mão, pois sabem que se retirarem alguns dos 

exemplos: (  - encontrar); (  - qualquer) e (  - leão) não seriam os 

sinais corretos.  

 Existe uma crítica por parte de alguns alunos sobre o sinal ver, certamente que 

não é duplicação da mão por causa de um contexto na frase de sintaxe: “Nós surdos 

vemos e rimos” e se tirar uma configuração da mão para  seria agramatical. Por 

terem a capacidade de saber a língua, é possível produzir com o conhecimento através 

do mental para a gramática completa. Como afirmam Chomsky e Halle (1968): 

Utilizamos o termo gramática com uma ambiguidade 

sistemática. Por um lado, o termo refere a teoria explícita 

elaborada pelo linguista com o objetivo de descrever a 

competência do falante. Por outro lado, usamos o termo para 

referir a própria competência (CHOMSKY & HALLE, 1968, p. 

3). 
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São do domínio do conhecimento por serem na fala de nativos de Libras. No 

sinal ver, há uma obrigatoriedade em colocar como verbo plural e não como opção na 

duplicação da mão. 

O segundo passo foi os alunos formarem grupo para escrever uma frase que 

tivesse plural na repetição em escrita de sinais. A proposta de plural por ( ) e ( ) é 

favorável para todos os alunos. São divididos por temas diferentes, a seguir: 

 

Alunos nº 1:  

 

 

 

 

 

Glosa: Brasil – ali em cada região – pessoas – participam – 

inscrição – vestibular 

 

Em português: Em cada região no Brasil, as pessoas fizeram 

inscrição do vestibular. 

 

 

 

Os alunos colocaram dois sinais em plural ( ) e uma coisa que surpreendeu foi 

por terem colocado o plural “pessoas”, usando o símbolo escrito das setas de dupla 

haste, mesmo que exista o padrão pelo . Os alunos naturalmente aceitaram 

substituir também pela frase mais clara, com melhor combinação.  No contexto, já está a 

relação com a sintaxe, de onde as pessoas moram, não somente em um lugar ou estado, 

mas de todo o Brasil que fizeram inscrição no vestibular. É a forma para esclarecer por 

causa de um símbolo referente à vertical junto com a maior quantidade dos 

participantes.  
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Alunos nº 2: 

 

Glosa: 8º ENELL – encontro – Brasil – 

todas – pessoas – contato – vários – 

alunos – estados – vir – também – 

professores – convidar – e-mail – criar – 

responder – bom – palestra – vários. 

 

Português: 8º ENELL foi um encontro 

nacional. As pessoas da comissão de 

organização entraram em contato com 

vários alunos de cada estado como 

também convidaram professores por e-

mail criado para o evento que vieram e 

participaram da realização das diversas 

palestras que obtiveram resultados 

satisfatórios. 

Os alunos souberam diferenciar os espaços de horizontal ( ) e vertical ( ). E 

sem combinar com os outros alunos do nº 1, também colocaram a substituição do 

símbolo plural do sinal “pessoas” por . No contexto pelo horizontal, entende-se 

que as pessoas que moram em Florianópolis entraram em contato com alunos de vários 

estados. E depois uma frase “vários alunos estados” mudaram para o símbolo de 

vertical, por ser a referência do Brasil e a partir de “os convidados professores por e-

mail” seguem a mesma de vertical. A sintaxe é demonstrada claramente com a 

gramática. Já o aluno nº 1 deu a entender que eram as pessoas em cada estado, por causa 

do símbolo vertical.  

Alunos nº 3:  

 

 

 

 

 

Glosa: Congresso Milão – país – cada – convidar. 

 

 

Português: Vários países foram convidados para o Congresso de 

Milão. 
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O mesmo uso de um dos exemplos pelos alunos anteriores com o uso do símbolo 

de plural já demonstra uma frase simples. O fato que surpreendeu foi o sinal “país”, que 

não foi colocado por plural, mas acrescentou o sinal “cada” que já auxilia como mais 

uma informação de que seriam vários países do mundo. Se não colocar o sinal “cada”, 

os leitores que não conhecem a história do Congresso de Milão vão pensar: ‘um país 

que é Itália convida somente um país’. Por isso se acrescentou mais um sinal “cada”; já 

é mais uma informação para entender que os convites foram para cada país, relatado por 

um aluno do grupo nº 3. O conhecimento da escrita necessita de mais uma informação e 

não pode ser igual à língua oral de uma forma restrita, que faz parte a organização de 

sintaxe. 

Aluno nº 4 

 

 

 

Glosa: Curso – distância – tem – estados – 

Brasil – todos – tem – videoconferência – 

usar – libras – cada – estados – UFSC – 

vínculo.  

 

 

Português: A UFSC oferece curso à distância 

para estados que possui videoconferência, 

onde é realizado por tela de vídeo, com as 

aulas de língua brasileira de sinais. 

 

Percebe-se que temos uma diferença do aluno nº 4 por ter colocado três símbolos 

de vertical, o que não seria necessário, pois como já tem o sinal claro estados e também 

outros sinais, como videoconferência e cada, ficou confuso, por não se saber onde se 

inicia, por estar colocado uma configuração da mão no meio entre três símbolos de 

plural. O melhor é continuar com o padrão, como os alunos nº1, nº2 e nº3, somente 

colocando dois na manifestação no final. 

Considerações finais  

Este artigo não é um trabalho definitivo, mas apenas um ponto de partida para a 

descrição da morfologia e sintaxe de Libras. Há alguns pontos que ainda não são claros 

em relação aos quais continuaremos a ter muitas dúvidas, ou, por fim, sobre os quais se 

sabe tão pouco que foram deixados de lado. Os alunos do curso de Letras Libras 

reconheceram a importância da escrita de sinais, mas alguns continuam a resistir, pois 

muitos fatores, da história pessoal e coletiva dos surdos, explicam essa conduta, porém 

não se trata de buscar a unanimidade. Acreditamos que os alunos compreenderam que 

além de aprender a Libras sem escrita em contexto de sala de aula, encontram-se 

alternativas em Libras para os sinais escritos. 
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No começo, os sinais da duplicação das mãos foram fáceis para eles entenderem 

o que se pode retirar e o que não se pode retirar. Alguns deles, após terminarem a 

atividade, querem continuar assim para encontrar os sinais que podem ser acrescentados 

no texto.  Por exemplo, tem um sinal “TEM” ( ) podendo até acrescentar para            

( ). 

Os alunos se sentiram motivados pela primeira vez com a descoberta da relação 

entre morfologia e sintaxe ao entrar em contato com o papel, aumentando a curiosidade 

em receber mais atividades e mais práticas ao escrever os sinais depois de aprender as 

pequenas regras explicadas sobre derivação e plural. A maioria deles já aceita 

facilmente os símbolos novos ( ) e ( ) aprendidos na sala de aula, demonstrando 

satisfação por escrever rápido e saber que existe plural na escrita, enriquecendo a 

gramática e a produção. 
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APROPRIAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS NA PRÁTICA DOCENTE 

DE REVISÃO DE TEXTOS COM O TRABALHO COLABORATIVO 

Denise Moreira Gasparotto
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RESUMO: Este trabalho ancora-se na perspectiva dialógica da linguagem (BAKHTN, 

2009; 2010) e pretende compreender o processo de apropriação de conceitos teórico-

metodológicos na prática docente de revisão de textosde alunos, a partir do 

desenvolvimento de trabalho colaborativo sobre o tema, em pesquisa longitudinal. O 

trabalho foi realizado com uma docente de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental I 

e abrangeu as seguintes etapas: a) questionamentos sobre a formação e experiência da 

docente e sobre suas práticas com revisão e reescrita em sala de aula; b) estudo teórico-

metodológico orientado acerca da concepção de escrita como trabalho, dos processos de 

revisão e reescrita e de metodologias de revisão textual; c) construção conjunta de 

oficina de produção textual; d) desenvolvimento da oficina pela docente. A partir desses 

registros, analisamos as revisões textuais realizadas pela docente após o estudo 

orientado, a fim de compreender quais aspectos estudados manifestavam-se como 

apropriados em suas revisões. Os resultados apontaram que: a) a docente manteve várias 

práticas anteriores, mas também incorporou novos conhecimentos a elas. b) a docente 

procurou adequar algumas propostas estudadas à idade escolar dos alunos e teve êxito 

em boa parte delas;c) embora a teoria e a metodologia estudadas tenham sido 

compreendidas pela docente, alguns aspectos não se efetivaram como apropriados em 

sua prática, o que aponta para a relevante consideração do contexto e demais variáveis 

que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, a partir de práticas de linguagem 

efetivamente ensinadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Revisão. Formação docente. Apropriação. 

 

1. Considerações iniciais 

Analisamos neste trabalho o processo de apropriação teórico-metodológica nas 

práticas de revisão de uma docente de língua portuguesa. Para isso, utilizamos os 

registros de um trabalho mais amplo desenvolvido em 2012 (GASPAROTTO, 2014).

 Um trabalho colaborativo sobre revisão e reescrita de textos foi realizado com 

uma professora de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I formada em Pedagogia e em 

Letras. No caso do recorte do presente trabalho, enfocamos o movimento de apropriação 

pela docente dos conceitos estudados e a forma como sua exteriorização foi construída 

em sua prática com os alunos.  
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 Para isso, fundamentamo-nos na Análise Dialógica do Discurso (ADD), 

ancorada no Círculo de Bakhtin, discutindo os conceitos de interação, palavra, 

responsividade e contrapalavra, como aspectos teóricos necessários à compreensão 

desse processo. 

2. Dialogismo e apropriação do conhecimento 

Este trabalho se ancora na perspectiva dialógica da linguagem, a partir de 

estudos brasileiros da teoria do Círculo de Bakhtin, o que se convencionou chamar, no 

Brasil, de Análise Dialógica do Discurso (BRAIT, 2006; 2012; PAULA, 2013).  

Nessa perspectiva, Brait (2012) apresenta algumas peculiaridades que marcam a 

ADD. Entre elas, é relevante mencionar neste estudo:  

- as consequências teórico-metodológicas de que as relações dialógicas não são dadas, 

não estando, portanto, jamais prontas e acabadas num determinado objeto de pesquisa, 

mas sempre estabelecidas a partir de um ponto de vista;  

- o papel das linguagens e dos sujeitos na construção dos sentidos;  

- a concepção de texto como assinatura de um sujeito, individual ou coletivo, que 

mobiliza discursos históricos, sociais e culturais para constituí-lo e construir-se. 

(BRAIT, 2012, p. 85) 

Neste trabalho, buscamos nos afastar de uma situação estereotipada, construída 

com o intuito de atingir resultados pré-determinados, e partimos de uma situação 

concreta de formação docente e de práticas de ensino, às quais permitiram uma 

construção conjunta durante o processo.Foi preciso que pesquisadora e docente 

tivessem um horizonte comum, para que o processo de intervenção colaborativa não se 

tornasse mero atendimento às atividades propostas pela pesquisadora. Nesse sentido, 

destaca-se que foi exatamente o caráter dialógico primado em todo processo que 

permitiu a compreensão de resultados que, de fato, representassem uma situação 

concreta de estudo e ação por parte da docente.  

 A partir do conceito de dialogismo como constitutivo e constituinte de toda 

atividade discursiva,o Círculo de Bakhtin propõe e discute vários outros conceitos que 

compõem o fenômeno de construção e do uso da linguagem. Para fundamentar este 

tudo, consideramos fundamental apresentar o que estes autores propõem acerca dos 

conceitos de palavra, contrapalavra, interação e responsividade. 

Todo indivíduo está inserido em um sistema de normas sociais, o que faz com 

que toda subjetividade, embora individual, exista somente a partir da coletividade na 

qual o indivíduo está inserido. Desse modo, é o social que constitui o individual 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009). Contudo, esse aspecto intersubjetivo não 

despersonaliza sujeitos singulares, determinando-os pelo coletivo. Do mesmo modo, 

não é possível a um sujeito, em suas idiossincrasias, sobrepor-se ao coletivo, pois há 

algo superior, social, que permeia seu discurso (SOBRAL, 2009), conduzindo-o à 

convivência social.  

Bakhtin/Volochínov (2009) explicam que o discurso externo é internalizado pelo 

sujeito e, antes de ser novamente exteriorizado, é organizado pelo locutor de modo a 
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adequar-se ao contexto ao qual será apresentado. Isto é, nosso discurso sempre será 

construído a partir do que ouvimos ou lemos, mas ao utilizarmos essas palavras alheias 

para construir nosso discurso, acrescentamos a elas nossa subjetividade, nosso juízo de 

valor e as adequações pertinentes à enunciação. Clark &Holquist (2004) exemplificam 

esse processo, afirmando que o indivíduo é revestido pela sociedade por algo que é 

comum a ambos: a linguagem. 

Ao comporem o enunciado e atenderem as necessidades da enunciação, as 

palavras, os discursos, passam a assumir um sentido ideológico, marcado pela situação 

extralinguísitica e por todos os outros elementos que compõem um enunciado. Ao 

constituírem o enunciado, elas revelam relações anteriores, objetivos comunicativos, 

relações com o interlocutor e, por esse motivo, podem produzir diferentes sentidos, 

conforme o contexto em que forem empregadas (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009). 

Stella afirma que, para o Círculo, a palavra afasta-se de sua concepção 

tradicional, pois é “encarada como um elemento concreto de feitura ideológica”, ponto 

de contato entre a fala interior, que é constituída por palavras, e o exterior, que é 

construído por elas (2012, p. 178-179). Bakhtin (2010) sustenta que a palavra pode se 

revelar sob três aspectos: como palavra neutra, palavra alheia e palavra minha:  

 

[...] como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; 

como palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros 

enunciados; e, por ultimo, como a minha palavra, porque, uma 

vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com 

uma intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada 

da minha expressão (BAKHTIN, 2010, p. 294). 

 

Embora assuma que toda palavra é um signo ideológico, o autor utiliza a 

denominação de neutra para destacar que a palavra pode assumir funções ideológicas 

distintas, conforme o contexto em que é utilizada. Antes de integrar uma situação 

concreta de linguagem, a palavra é neutra, pois ainda não expressa uma realidade 

(STELLA, 2012).  

A palavra alheia refere-se à palavra do outro que, ao ser ouvida, pode ser 

internalizada e tornada em palavra daquele que a ouviu, por um processo de 

reelaboração, passando a ser “minha” palavra. Isso é possível por meio do processo de 

polifonia. Bakhtin (2010) explica que a fala, ainda que monologizada, nunca é 

puramente individual, pois sua construção só ocorre pela reelaboração de vozes alheias. 

Isso mostra que o individual é, ao mesmo tempo, coletivo e idiossincrático. 

 Sendo a enunciação um evento comunicativo concreto, entende-se que ela só 

ocorre porque há necessidade exterior de interação com o outro. A interação, para o 

Círculo de Bakhtin, é o encontro do exterior com o interior, do coletivo com o 

individual, do linguístico com o extralinguístico. É onde as significações acontecem.  
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A tese bakhtiniana para o fenômeno da interação é a de que sempre que dizemos 

algo o dirigimos a alguém. Assim, no processo de interação, há sempre uma alteridade 

entre sujeitos em que um toma o papel de locutor para dirigir a palavra ao outro e, este 

outro, ao recebê-la toma e assume o papel de locutor e dirige ao outro sua contrapalavra. 

Não há passividade entre sujeitos enunciativos, pois ainda que o outro não devolva uma 

resposta/contrapalavra ao enunciador, o discurso por ele ouvido o marcará de alguma 

forma, constituindo possíveis futuros discursos, como se vê na discussão acerca da 

responsividade. 

A partir da consideração do papel ativo do interlocutor no processo de interação 

verbal, Bakhtin (2010) explica que toda enunciação carrega consigo uma atitude 

responsiva, marcada pelo movimento do interlocutor diante do que está sendo dito. A 

responsividade é uma característica do dialogismo que permite que a interação aconteça 

(BAKHTIN, 2010), pois as relações entre enunciações sempre demandam a resposta 

potencial de um outro (CLARK & HOLQUIST, 2004). Nesse sentido, Menegassi 

(2009) afirma que há uma necessidade humana de provocar no outro um reação que 

responda às ações do locutor. Segundo o autor, os enunciados possuem essa propriedade 

de “permitir e exigir que lhe seja dada uma resposta” (2009, p. 149), seja ela linguística 

ou atitudinal.  

Ao compreender um enunciado, o ouvinte ocupa uma posição responsiva: 

completa, usa, discorda etc. A atitude responsiva é construída à medida que se lê ou 

ouve, assim que se inicia a compreensão. É a partir dessa atitude que se constrói a 

resposta. A responsividade é, desse modo, uma fase inicial preparatória da 

resposta/contrapalavra/réplica. Como ensina Bakhtin, “[...] toda compreensão é prenhe 

de resposta, e nessa ou naquela forma a geraobrigatoriamente: o ouvinte se torna 

falante” (2010, p. 271).  

Assim como o conceito de interação não pode ser reduzido ao diálogo face-a-

face, a responsividade, por vezes, pode coincidir com a réplica de um sujeito, mas seu 

conceito é muito mais abrangente e complexo, tendo em vista que todo enunciado exige 

uma atitude responsiva, mas nem sempre há uma resposta/réplica verbalizada do 

falante. Por isso, “não se trata apenas de poder oferecer uma resposta ao que foi dito 

pelo locutor, mas de compreender que a formação de um enunciado endereçado ao outro 

constitui, por si, uma possível resposta a outros enunciados que circulam na sociedade” 

(MENEGASSI, 2009, p. 152). Essa resposta, como ensina Bakhtin (2010), é sempre de 

natureza ativa, ainda que esse nível de ativismo possa variar. 

Dessa maneira, Bakhtin (2010) propõe que a responsividade ativa, inerente a 

qualquer enunciado, pode apresentar-se de duas formas: imediata ou silenciosa. 

A responsividade imediata funciona como o atendimento imediato a um 

comando recebido pelo interlocutor. Menegassi (2009) explica que, nessa forma de 

responsividade, a devolutiva é dada ao locutor imediatamente após a compreensão do 

enunciado pelo outro. Essa devolutiva pode ser uma atitude ou uma expressão 

verbalizada publicamente, sempre mediada pelo discurso interior. Em um diálogo 
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cotidiano, por exemplo, a alteridade entre sujeitos faz com que a atitude 

responsivamente ativa seja imediata. Nesse caso, ou se tem a resposta verbalizada do 

outro ou podem-se notar expressões, gestos que marcam sua responsividade na 

interação.  

Outra manifestação ativamente responsiva, para Bakhtin (2010), é a silenciosa. 

Ela acontece quando o outro não oferece ao locutor uma resposta imediata. Porém, o 

autor explica que não se trata de uma atitude passiva, pois, uma vez que o discurso do 

falante foi internalizado pelo ouvinte, esse será reelaborado e externalizado em algum 

momento, aindaque seja em tempo e em contexto distintos daquele momento 

enunciativo. Por esse motivo, Bakhtin (2010) explica que, na verdade, trata-se de uma 

compreensão responsiva ativa de efeito retardado. Assim, a responsividade de efeito 

retardado ocorre após um período de sedimentação do que foi lido/ouvido. O 

interlocutor silencia no momento em que recebe o discurso alheio, mas sua resposta 

ocorrerá num momento posterior.  

Do mesmo modo, a compreensão, manifestada a partir da atitude 

responsivamente ativa, é que vai apontar o nível de interação estabelecido entre os 

interlocutores. Além disso, essa compreensão, em nível maior ou menor, é fundamental 

para o desenvolvimento do discurso interior, num movimento de tornar próprio aquilo 

que outrora era alheio. De acordo com Menegassi, “o processo de transformação da 

palavra do outro em minha palavra assinala, mais uma vez, o caráter eminentemente 

responsivo das práticas sociais efetivadas pela língua, visto que é a resposta à palavra do 

outro que produz a minha palavra” (2009, p. 155).Porém, é preciso reforçar que a minha 

palavra é produto de reelaboração interior da palavra alheia e não reprodução desta. 

 Ao trazermos esses conceitos para a prática docente, temos que,ao desenvolver 

práticas com seus alunos, o professor está construindo sua ação por meio de teorias, 

experiências já ouvidas, vistas, lidas. Como a transposição teoria-prática não ocorre de 

maneira direta, é preciso que o professor internalize e reelabore o que aprendeu a fim de 

adequar ao seu contexto de ensino. Assim, a apropriação dos conceitos estudados ocorre 

de maneira distinta com cada professor, de acordo com suas vivências, podendo se 

configurar com uma atitude responsiva silenciosa ou ativa, em forma de contrapalavra. 

Como destaca Geraldi, “e por isso que na “minha” palavra me (re)velo na contrapalavra 

do outro que me constitui como sujeito”(1996, p. 139).  

3. Colaboração teórico-metodológica e revisão docente 

 Para o trabalho colaborativo foram realizadas as seguintes etapas:estudo teórico-

metodológico entre pesquisadora e docente, elaboração da unidade de ensino e 

desenvolvimento da unidade de ensino com revisão docente e interação via trabalho 

colaborativo. 

 

3.1Estudo teórico-metodológico: a compreensão pela docente 
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 O trabalho de estudo teórico-metodológico com a docente foi orientado por 

roteiros de leitura e por encontros para discussão. Foram selecionados textos de autores 

distintos que tratavam dos respectivos temas: processo de produção textual e concepção 

de escrita como trabalho (SERCUNDES, 2011; MENEGASSI, 2010; FIAD & 

MAYRINK-SABINSON, 1991); dialogismo e interação (BAKHIN/VOLOCHÍNOV, 

2009; BAKHTIN, 2010); processos de revisão e reescrita textual (MENEGASSI, 2000); 

metodologias de revisão textual (SERAFINI, 2004; RUIZ, 2010). Para cada texto, foi 

elaborado um texto de apresentação, com intuito de conhecer e diagnosticar as práticas 

da docente e um roteiro final com questionamentos que auxiliavam na compreensão do 

texto lido. Além dos roteiros, foram marcados encontros para a discussão dos textos. 

Tudo isso antes de iniciar o trabalho em sala de aula. Embora as perguntas do roteiro 

tenham sido elaboradas para subsidiar a discussão nos encontros de estudo, a docente 

preferiu responder a maioria delas por escrito e complementar, na fala, com o que 

achava necessário. Esses registros ajudaram no diagnóstico inicial e no 

acompanhamento da compreensão da docente. 

 

Diagnóstico das experiências discentes e práticas docentes anteriores: 

A partir das respostas da docente às questões do roteiro de leitura, pudemos identificar: 

- Como aluna, passou por práticas estruturalistas de produção escrita; 

“Durante a minha vida escolar a produção de redações esteve muito presente. Uma 

técnica muito comum era a apresentação de cartazes com imagens sequenciadas ou 

cenas para que, através da observação, produzisse um texto”; 

 “A redação é o produto final, o professor corrige com caneta fazendo a higienização 

do texto quando necessário”. 

- Não produzia textos na graduação, aprendeu muitas regras, mas não produziu. 

- Revisão limitada à correção de desvios ortográficos; 

“Infelizmente, na maioria das vezes, a correção é uma simples higienização dos textos. 

Alguns momentos de forma coletiva. Acontecem reescritas e apontamentos 

individuais”. 

- Pouco conhecimento teórico acerca das práticas concernentes à concepção de escrita 

como trabalho;  

“Poderia dizer que o maior obstáculo é o tempo e o grande número de alunos, porém, 

acredito que é a falta de conhecimento de formas eficazes de inferência durante a 

escrita”. 

- Interesse em compreender e ajudar os alunos no trabalho com a produção textual;  

“É comum no cotidiano escolar pedir que os alunos produzam textos. Muitas vezes, 

infelizmente, criamos pretextos para levar os alunos à produção. Na maioria das vezes 

a produção é individual, em casa ou em sala. Porém há momentos de produção em 

duplas ou com toda a turma”. 
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Marcas de compreensão teórico-metodológica: 

As respostas da docente às perguntas do roteiro posteriores a cada texto 

indicaram sua compreensão sobre os conceitos estudados. Além desse registro, a 

gravação em áudio da discussão sobre os textos ajudou nessa identificação. 

- Anotações da docente indicam compreensão das condições de produção, 

sobretudo as elencadas por Geraldi: conteúdo, finalidade, interlocutor, estratégias. A 

construção de um texto passa por três etapas: planejamento, execução e revisão. 

“Um professor que vê a língua como fruto de relações sociais, busca em seu 

trabalho definir e orientar as produções dos alunos no sentido de concretizar sua 

função e necessidade. Não se produz para saber se sabe escrever, mas para que a 

produção cumpra a função para a qual foi pretendida” 

- No tocante à necessidade de assimilação do contexto de produção pelo aluno, a 

professora afirma: “sem dúvidas meus alunos precisam entender melhor o interlocutor 

virtual, perceber que os textos não são apenas um instrumento de nota”. 

- Após a leitura de texto que tratava das concepções de escrita e sua reflexão na 

prática docente, a professora conclui que “a maioria dos professores trabalha o 

exercício de produção escrita como inspiração ou mesmo como consequência, sem 

trabalho prévio com o gênero e orientação para a reescrita depois da correção”. 

 Compreendeu bem, mas afirmou que não conhecia as metodologias de correção 

estudadas. E essa era sua maior dificuldade: saber como fazer. 

 Após a discussão sobre os textos, professora e pesquisadora marcaram dois 

encontros para a elaboração da unidade de ensino a ser desenvolvida com os alunos. 

3.2 Revisão docente e interação: a apropriação 

 

Durante o desenvolvimento da unidade de ensino pela professora, a pesquisadora 

manteve contato por e-mail, enviando orientações e por meio de encontros para 

avaliação sobre o andamento e reflexão sobre mudanças necessárias. Nas orientações, 

enfocou-se, sobretudo, a necessidade de utilizar novas estratégias de revisão textual, 

extrapolando a intervenção estrutural, resolutiva, incorporando elementos próprios do 

gênero discursivo enfocado e priorizando a efetividade na interação com o aluno. 

A seguir, apresentamos recortes de revisão da docente para elucidar as marcas de 

apropriação dos conceitos trabalhados e a forma como isso foi elaborado ao ser 

desenvolvido com os alunos. 

a) Reelaboração 
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A docente utilizou a abordagem de revisão classificatória (SERAFINI, 2004), 

adequando-aà idade escolar dos alunos e combinando com a revisão indicativa, também 

proposta por Serafini (2004). 

Correção classificatória- indicativa – aluno 4L 

 

 

Correção classificatória-indicativa – aluno 4C 

 

 Como se observa nos excertos, em vez de utilizar abreviações ou siglas para a 

classificação do problema encontrado no texto, a professora indica com setas onde há o 

desvio e escreve toda a palavra, orientando o aluno sobre a origem deste. Por exemplo, 

ao invés de apenas utilizar a palavra P para mostrar que há um problema quanto à 

paragrafação, a docente opta por não estabelecer junto aos alunos uma lista de 

abreviaturas e escrever a palavra completa. Essa atitude aponta, além de compreensão 

pela docente dos conceitos estudados, a internalização e reelaboração das correções 

classificatória e indicativa, pois suas escolhas mostram uma correção mais elucidativa 

do que a proposta original, atendendo-se ao contexto imediato, que é a revisão de textos 

produzidos por crianças de 4º e de 5º anos. Como explica Bakhtin, as “palavras trazem 

consigo o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos” 

(BAKHTIN, 2010, p. 295). 

 

b) Substituição de práticas anteriores 

Ao estudar as metodologias de revisão junto à docente, a pesquisadora destacou a 

necessidade de ampliar as intervenções para além da correção de aspectos ortográficos. 

No período de estudo teórico-metodológico, a professora relatou que realizava a revisão 

de textos desses alunos da seguinte maneira: após produzir o texto, o aluno levava à 

mesa da professora que indicava quais palavras apresentavam desvio ortográfico. 

Depois a professora utilizava uma tira de papel avulsa para escrever corretamente as 

palavras que apresentavam desvio no texto, uma espécie de lista dessas palavras. O 

aluno então deveria procurar novamente em seu texto as palavras com desvio e corrigi-

las de acordo com a lista feita pela professora. Assim, realiza-se uma correção 

resolutiva e, como mencionado pela professora após a leitura dos textos de estudo, 

centrada na higienização textual. 
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 Ao aplicar os novos conhecimentos de revisão, a professora procurou substituir a 

prática de correção resolutiva pela correção indicativa. Desse modo, ao invés de 

oferecer respostas prontas ao aluno, a docente passou a destacar as palavras do texto que 

apresentavam desvio para que o aluno refletisse sobre como poderia corrigir o desvio. 

Por vezes, as indicações eram combinadas com um bilhete ao final do texto explicando: 

“as palavras sublinhadas não estão escritas corretamente, tente corrigi-las na 

reescrita”. 

 Segue um exemplo das indicações. 

Correção indicativa – aluno 4D 

 

 A atitude de substituição de práticas anteriores mostra efetividade na interação 

entre pesquisadora e docente, além disso, a escolha por utilizar as indicativas como uma 

nova forma de corrigir os desvios ortográficos aponta o movimento de apropriação pela 

docente da metodologia estudada, mais uma vez adequando-a a sua necessidade de 

interação. Essa intervenção também contribui para o real objetivo da prática de reescrita 

na escola, levando o aluno a refletir sobre seu próprio discurso, o que auxilia no 

desenvolvimento de suas habilidades discursivas e de sua autonomia na revisão. 

c) Manutenção de práticas anteriores 

Embora tenhamos constatado mudanças na prática de revisão docente, também foi 

possível observar a manutenção de práticas anteriores, como o uso de correções 

resolutivas. 
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Os trechos sublinhados indicam palavras que foram completadas ou corrigidas pela 

professora, diretamente no texto do aluno, sem nenhuma indicação ou apontamento de 

revisão. Nesse caso, há duas considerações a serem feitas:  

- mesmo com alguns casos de correção resolutiva, a professora reduziu 

significativamente o número dessas correções (13,24% do total) , além de não utilizá-la 

como única forma de intervenção; 

- o uso de correções resolutivas também indica apropriação dos conceitos estudados, 

pois a docente considerou viável manter a correção resolutiva em alguns casos. Isso 

mostra que os novos conhecimentos foram incorporados e não sobrepostos às práticas 

anteriores. Pode ser que, em determinadas situações, a docente tenha considerado viável 

mostrar de imediato ao aluno como a palavra deveria ser escrita. 

d) Incorporação de novas práticas 

No desenvolvimento da revisão e reescrita textual, a docente incorporou a 

metodologia de correção textual-interativa, que antes não era conhecida por ela. Por 

meio dessa abordagem foram contemplados aspectos que antes eram ignorados pela 

professora em seu trabalho de revisão.  

- Ana, seu texto está confuso. A Maria Joaquina foi atrás dos bandidos? Por quê? Ela 

foi sequestrada?  

- Ayslan, leia seu texto e coloque os sinais de pontuação, termine as frases com ponto, 

recomece com letra maiúscula e use travessão na fala dos personagens.  

- Carlos, preste atenção no seu texto, você escreveu algumas palavras erradas que 

deixaram o texto confuso. Acredito que você pode melhorar seu texto. Bom trabalho!  

- Caique, conte mais sobre o que o menino e o vampiro fizeram no castelo dos 

monstros. Por que todos sumiram? Para onde foram? Estou curiosa para saber... 

 Nos excertos temos exemplos de correção textual-interativa realizada pela 

docente. São bilhetes que visam dialogar com o aluno acerca de problemas globais de 

seu texto. Essa prática mostra que a professora se apropriou da teoria e dos exemplos de 

correção que lhe foram apresentados. O enfoque dos bilhetes, aspectos específicos do 

gênero Conto de Terror, mostra atendimento à orientação da pesquisadora sobre a 

importância de abordar na revisão elementos próprios do gênero discursivo enfocado. 

 A utilização de correções textual-interativas mostra atitude responsiva imediata 

da docente acerca dos novos conhecimentos assimilados.  
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 No excerto, o aluno inicia sua história narrando sobre um menino que estava 

jogando bola. A fim de auxiliar na complementação de informações sobre esse 

personagem que seria o protagonista do conto, a professora lança questionamentos, 

demonstrando interesse pelo texto do aluno. Esse papel mediador, como interlocutor 

virtual, é fundamental para o estabelecimento da interação com o aluno. A abordagem 

mostrou-se eficaz, o que se comprova por meio da contrapalavra do aluno via reescrita. 

 

 

  

e) Dificuldades com a interação 

Embora as revisões da docente mostrem apropriação da teoria e metodologia 

estudadas, suas intervenções nem sempre atingiram o nível de interação esperado com 

os alunos. Isto é, em alguns casos, a contrapalavra da docente, via revisão, foi adequada 

aos conceitos estudados, contudo, sua intervenção não gerou a contrapalavra esperada 

dos alunos, o que mostra falha no trabalho de interação. Isso acontece porque o simples 

atendimento aos conceitos não garante a efetividade na reescrita, tendo em vista que, no 

movimento entre teoria e prática, há sempre um sujeito histórico e um contexto social e 

discursivo a serem considerados. O excerto a seguir auxilia nessa compreensão.  

 

 

 O bilhete foi escrito após um texto de parágrafo único, sem pontuação adequada 

à fala de personagens. Trata-se de uma revisão textual-interativa bastante elucidativa 

que enfoca um aspecto essencial ao texto narrativo. Além de mencionar o problema, a 

professora constrói um exemplo ao aluno. Apesar disso, na reescrita, a resposta do 

aluno não condiz com o esperado. 
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 Pela observação do trecho, nota-se que o aluno compreendeu que seu texto tinha 

problemas de pontuação e procura corrigi-los na reescrita, o que aponta atitude 

responsiva imediata. Essa atitude se materializa com a contrapalavra do aluno, ao 

introduzir em seu texto o travessão. Ainda assim, não se tem uma resposta adequada ao 

bilhete de revisão, pois o travessão é inserido junto à fala do narrador. Houve, desse 

modo, falha na interação entre professor e aluno, que não se mostrou efetiva 

possivelmente pelo pouco conhecimento do aluno acerca das regras de pontuação da 

narrativa, pois mesmo diante do exemplo, ele não consegue uma reescrita efetiva. Para o 

aluno, houve o entendimento da palavra alheia, mas ao utilizá-la como palavra minha, 

percebeu-se que não houve apropriação. 

4. Considerações finais 

Ao analisar o conjunto das revisões deixadas nos textos dos alunos, verificou-se 

ampla utilização pela docente das práticas estudadas junto aos textos oferecidos pela 

pesquisadora, o que, consequentemente, aponta para a apropriação dos pressupostos 

teóricos apresentados e discutidos no período de estudo colaborativo que antecedeu a 

prática em sala de aula, dentre eles: a escrita como trabalho e a interação por meio da 

revisão. A apropriação pôde ser identificada por meio das seguintes condutas:  

- Compreensão da necessidade de correção para além dos aspectos estruturais; 

- Apropriação dos pressupostos teóricos estudados e preocupação em torná-los úteis no 

contexto da sala de aula; 

- Interesse em adequar a metodologia estudada à idade escolar dos alunos por meio da 

reelaboração; 

- Substituição de práticas anteriores e incorporação de novas práticas antes 

desconhecidas pela docente, como a correção textual-interativa; 

- Baixo índice de correções resolutivas (13,24%), sendo estas utilizadas para desvios 

estruturais, em sua maioria, erros ortográficos;  

- Considerável número de correções textual-interativas (35,4%), sendo utilizadas para 

comentar problemas estruturais recorrentes ou problemas globais; 
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- Assimilação das propostas metodológicas de Serafini (2004) e Ruiz (2010), 

adequando-as ao seu contexto de trabalho. 
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MECANISMOS DE FOCALIZAÇÃO EM RUSSO: O CASO DAS 

CONSTRUÇÕES COM VOT E ETO. 

 

Diego Leite de Oliveira
69

 

 

 

RESUMO: Em russo podem ser utilizados diversos mecanismos para a focalização de 

elementos na sentença, os quais se manifestam em nível prosódico e/ou morfossintático. 

Este trabalho visa a apresentar uma análise das estratégias de focalização que utilizam 

as partículas vot e eto em russo. Na literatura linguística, construções desse tipo são, 

com frequência, comparadas às sentenças clivadas em línguas como o inglês ou o 

português (King 1995, Kimmelman 2008). Adota-se aqui uma perspectiva baseada no 

uso (Givón 1995, Barlow & Kemmer 2000, Croft 2004, Bybee 2010), e assume-se que 

tais mecanismos constituem instâncias de construções, ou seja, pareamentos de forma e 

significado, nas palavras de Goldberg (1995). Além disso, a presente análise leva em 

consideração o princípio da não-sinonímia (cf. Bollinger 1968, Goldberg 1995), o qual 

estabelece que, se duas construções são sintaticamente distintas, elas devem ser 

semântica ou pragmaticamente distintas. Nesse sentido, construções de foco 

introduzidas pelas partículas vot e eto seriam não somente não sinônimas entre si, mas 

também em relação a outras construções de foco existentes em língua russa. Assim, o 

objetivo central do trabalho é identificar os fatores que diferenciam as possibilidades de 

uso dessas construções, confirmando o princípio supracitado. Para o estudo, será 

utilizado o Corpus Nacional da Língua Russa (Natsional'nyi korpus russkogo iazyka – 

www.ruscorpora.ru) em sua modalidade oral. Os fatores a serem investigados são a 

classe gramatical, a função sintática, a animacidade e o status informacional do 

referente focalizado, a polaridade da construção, entre outros. Resultados de algumas 

análises preliminares (Oliveira 2013) demonstram que tais construções podem 

apresentar graus distintos de formalidade, sendo privilegiadas em modalidades 

diferentes da língua (oral ou escrita) ou, ainda, utilizadas para marcar tipos diversos de 

relações de foco como o foco de informação ou o contrastivo (Lambrecht 1994). 

Palavras:chave: Russo. Construções de foco. Uso. Satus informacional. Contraste. 

 

1. Introdução. 

  

 É lugar comum a ideia de que a linguagem está a serviço das necessidades 

comunicativas dos seres humanos. Por mais variadas que possam ser as línguas naturais, 

o que está em jogo, na maior parte do tempo, é a veiculação de algum tipo de 

informação, a qual pode ser compartilhada ou não entre os interlocutores. 

 Na literatura linguística, é frequente a distinção feita entre os tipos de 

informação que podem ser transmitidos num dado enunciado, cujo tratamento, a 

depender da perspectiva adotada, pode variar principalmente no que se refere à 

nomenclatura, como é possível verificar na ampla literatura sobre essa temática (cf. 

Halliday 1967, Chafe 1976, Dik 1989, Lambrecht 1994, entre outros). A título de 

exemplo, são comuns as distinções feitas entre tema e rema, tópico e comentário, 

pressuposição e foco, entre outros
70
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 A esse propósito, é interessante identificar as formas como as línguas do mundo 

podem codificar o fluxo de informação nos enunciados produzidos. Basicamente, as 

estratégias utilizadas perpassam os níveis prosódico, morfológico ou sintático. Este 

trabalho concentra-se especificamente em um mecanismo utilizado para focalizar 

constituintes em russo: o uso das partículas VOT e ETO em construções de 

focalização
71

. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares de uma 

pesquisa em andamento sobre os mecanismos de focalização em russo que se utilizam 

de tais partículas discursivas. Com isso, o trabalho é organizado da seguinte forma:  a 

primeira seção consiste desta breve introdução; a segunda, de alguns aspectos teóricos 

relevantes para a pesquisa, bem como de breve discussão sobre o uso de tais partículas 

em língua russa; a terceira seção apresenta brevemente os aspectos metodológicos que 

conduziram o trabalho; a quarta apresenta os resultados com algumas pequenas 

interpretações e a última parte exibe considerações para os próximos estágios da 

pesquisa. 

2. Aspectos Teóricos 

 

 A noção de “foco” vem sendo estudada por grande número de estudiosos, que a 

consideram sob as mais variadas perspectivas. Não obstante às diferenças de abordagem 

e de métodos adotados para análise, muitos desses estudiosos parecem concordar em 

associar foco às intenções comunicativas do falante, ressaltando a correlação entre foco 

e informação nova ou aquela considerada mais importante pelo falante em um 

enunciado, como é possível verificar em estudiosos como Halliday (1967), Dik (1989), 

Lambrecht (1994), entre outros. 

 A identificação de foco via aspectos semântico-pragmáticos ocorre também para 

a investigação do fenômeno numa perspectiva tipológica. Büring (2009), ao procurar 

estabelecer uma tipologia da realização de foco, justifica ser necessário recorrer a algum 

aspecto que seja independente da realização estrutural do foco para identificá-lo nas 

mais diversas línguas. Daí não se recorrer àquilo que se considera forma linguística, 

mas a aspectos envolvidos em domínios cognitivos mais gerais. 

 Nessa perspectiva, para Lambrecht (1994), foco é uma categoria pragmática 

relacional que pode ser codificada por meios linguísticos em uma dada proposição. 

Evidentemente, essa proposição envolveria elementos pressupostos e elementos que 

viriam a transmitir informação nova ou não recuperável pelo interlocutor no discurso 

precedente. 

 Do ponto de vista estrutural, Jespersen (1937, apud Lambrecht 2001), em estudo 

realizado sobre a língua inglesa, salienta a frequente ocorrência de construções clivadas, 

cuja função seria a de marcar foco. Jespersen acredita que a alta produtividade desse 

tipo de construção constitui um meio pelo qual as desvantagens de o inglês apresentar 

ordem vocabular consideravelmente rígida podem ser contornadas, o que explicaria por 

que esse tipo de construção não é encontrado ou não é extensivamente utilizado em 

línguas nas quais a ordem vocabular é considerada menos rígida do que em inglês, 

francês ou línguas escandinavas. 
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 Diferentemente do inglês e até mesmo do português, em russo a ordem dos 

constituintes na sentença é muito mais flexível, não sendo comum o uso de construções 

clivadas exatamente como as encontradas em língua inglesa e em língua portuguesa, o 

que pode constituir uma evidência em favor da asserção de Jespersen acima 

mencionada
72

. 

 Por outro lado, Calude (2009), ao realizar estudos sobre a variedade de tipos de 

clivadas em inglês, ressalta que a maioria das descrições feitas sobre as clivadas se 

baseia em estudos da língua inglesa, de maneira que os itens presentes nesse tipo de 

construção (como atesta a maioria dos estudiosos – a existência de verbo cópula ou de 

pronome relativo/ palavra QU, cf. Braga, Oliveira e Barbosa 2013) – poderiam não ser 

suficientes para dar conta do fenômeno em outras línguas naturais. Braga (2009), ao 

analisar construções clivadas no português brasileiro, demonstra que a análise de 

amostras de fala e escrita revela que as construções usualmente inseridas sob o rótulo de 

clivadas compreendem um número grande de estruturas que compartilham algumas 

propriedades formais e funcionais e divergem quanto a outras, sugerindo a inadequação 

de uma caracterização única capaz de abrigar todas as configurações. 

 No que diz respeito à língua russa, trabalhos como os de Gundel (1977), King 

(1995) e Kilmemann (2009), revelam a existência de estruturas que, a despeito das 

questões de forma estabelecidas em estudos sobre estruturas de clivagem, parecem 

assumir em russo as mesmas funções que as clivadas em outras línguas. Trata-se das 

construções com a partícula eto e vot, como as de (1) e (2): 

• Okn.o        razbil            Vasja?     – Net, eto  Pet.ja        razbi.l           okn.o.  

        Janela.ac quebrar.pass Vasja.nom neg. ETO Petja.nom quebrar.pass janela.a 

        Vássia quebrou a janela? – Não, Pétia quebrou a janela. 

(Kimmelman 2009, p319) 

 

(2) Vot moia mat’ vy.diot na pensiu. 

     VOT possess.fem.nom mãe perf.sair.3sg para aposentadoria.acc 

       Minha mãe que vai se aposentar. 

(Beseda v Peterburge, NKRI) 

 Cabe salientar que as palavras em negrito correspondem aos constituintes 

focalizados. Verifica-se que as partículas eto e cot focalizam os elementos que as 

seguem na oração. Sem entrar aqui na discussão sobre se esse tipo de construção 

constituiria um tipo de clivagem em russo, é inegável identificar tais partículas como 

marcadoras de foco, instanciando construções de focalização utilizadas em língua russa.  

 Este trabalho adota uma perspectiva baseada no uso (Barlow & Kemmer 2000, 

Langacker 1987, Croft & Cruse 2004) e orienta-se, de forma mais específica, pela 

abordagem teórica da Gramática de Construções proposta por Goldberg (1995, 2003) e 
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Bybee (2010). De acordo com essa perspectiva, construções seriam caracterizadas por 

constituírem pareamentos de forma e significado (incluindo aspectos pragmáticos). Para 

Bybee, 2010, as construções geralmente apresentam posições esquemáticas, agrupando 

uma série de itens lexicais; podem, ainda, apresentar material lexical explícito, como em 

expressões como way, what e  be doing, em expresses do inglês tais como em Mr. 

Bantam corkscrewed his way through the crowd (Israel 1996, apud  Bybee, 2010) ou 

What’s that box doing up there (Bybee 2010:76).  

 As estratégias de focalização estudadas neste trabalho são consideradas 

instâncias de construções de foco em russo.  Tais construções geralmente funcionam de 

acordo com os esquemas expressos em (3) e (4): 

 

(3)  vot + SX FOCALIZADO + [VERBO + SX] 

 

 

 

(4) eto + SX FOCALIZADO + VERBO + SX 

     

eto 

Petja razbil okno 

  

As gramáticas normativas e descritivas da língua russa são lacônicas no que 

tange ao uso de tais partículas em língua russa. Basicamente, são listadas diversas 

partículas, para as quais é dado algum tipo de caracterização, seguido de algum exemplo 

extraído da literatura russa clássica, não muito diferente do que ocorre com muitas 

gramáticas de língua portuguesa. Em russo, as partículas vot e eto são consideradas 

partículas demonstrativas. Uma busca mais refinada em dicionários de língua russa 

indica que tais partículas possuem funções diversificadas em russo (para discussão mais 

detalhada, cf. Oliveira 2013b). Contudo, os dicionários apresentam exemplos escassos 

sobre o uso de tais partículas como elementos focalizadores.  

 A forma como gramáticas e dicionários de russo, seja para nativos, seja para 

estrangeiros, caracterizam o emprego de tais partículas leva à crença de que elas são 

intercambiáveis em seus devidos contextos de uso. No entanto, existem diversos 

ambientes em que se pode utilizar uma partícula e não outra. Muitos destes contextos 

são intuitivamente conhecidos pelos falantes nativos, sem a necessidade de maiores 

explicações sobre seu uso em gramáticas (as quais, inclusive aconselham o uso 

parcimonioso de tais partículas, cf. Savko 2008). Já os falantes estrangeiros não 

assimilam os diversos usos de tais partículas com tanta facilidade, até mesmo porque a 

ausência de detalhes em manuais e gramáticas específicas é a mesma que em materiais 

para nativos (Pulkina 1986, Moskovkin e Silvina 2000).  

 Em se tratando especificamente do papel de tais partículas como marcadoras de 

foco, adota-se, neste trabalho o princípio da não-sinonímia, de acordo com o qual, se 

duas construções são sintaticamente distintas, devem ser semântica ou pragmaticamente 

distintas. Sabe-se que tais construções possuem a função de focalizar constituintes. 

    

vot 

moia mat’ vydiet na 

pensiu 
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Deseja-se, portanto, identificar se elas podem ser utilizadas nos mesmos contextos, 

sejam eles sintáticos, semânticos ou pragmáticos, ou se há alguma distinção contextual 

que corrobore o princípio acima evocado. 

 Com isso, o objetivo deste trabalho é fornecer descrição sobe o uso de 

construções com as partículas vot e eto, à luz de uma perspectiva funcional, com vistas a 

fornecer subsídios para a criação de materiais didáticos que priorize o uso de partículas 

discursivas, neste caso vot e eto
73

. 

 

3. Aspectos metodológicos 

 

 Os dados analisados neste trabalho foram coletados a partir do Corpus Nacional 

da Língua Russa (Natsional’nyi korpus russkogo iazyka). Trata-se de banco de dados 

organizado por professores e pesquisadores de várias universidades da Federação Russa, 

divido em diversas seções. A seção utilizada para esta pesquisa corresponde a dados de 

fala extraídos de situações reais de comunicação, os quais envolvem entrevistas, 

conversas de rua, programas de TV e falas em congresso, conversas telefônicas.  Para 

investigar os dados para a presente pesquisa considerou-se o conceito de gêneros do 

discurso proposto por Bakhtin (1986), o qual trata os gêneros como tipos relativamente 

estáveis de enunciados, organizados conforme três componentes: o conteúdo temático, o 

estilo e a construção composicional.  Foi analisado o gênero textual “conversa de rua e 

por telefone”. 

 Foram coletados 100 dados de construções com eto e 78 dados de construções 

com vot. Esses dados foram analisados, levando-se em consideração uma série de 

grupos de fatores considerados a seguir: 

 

1. Classe gramatical do item focalizado: substantivo, adjetivo, palavra dêitica 

(pronomes pessoais, demonstrativos e advérbios de tempo e lugar), advérbio, 

numeral; 

2. Função sintática do item focalizado: sujeito, objeto, adjunto; 

3. Animacidade do item focalizado: animado, inanimado; 

4. Polaridade da construção: positiva, negativa; 

5. Status informacional do item focalizado: contextualmente novo, contextualmente 

dado; 

6. Tipo de foco: informativo, contrastivo;  

 

Optou-se por, no grupo de fatores “classe gramatical do item focalizado”, agrupar 

pronomes pessoais, demonstrativos e adverbios de tempo e lugar, dado o seu caráter 

dêitico. As funções sintáticas foram agrupadas em sujeito objeto e adjunto, que 

englobam os casos nominativo, acusativo/dativo e prepositivo/genitivo/instrumental, 

respectivamente em língua russa. Com relação ao status informacional do item 

focalizado, a literatura de caráter funcionalista (Chafe 1976, 1994, Prince 1982, 

Lambrecht 1994) foi considerada, mas, para fins metodológicos, foi considerado se o 

item já havia sido mencionado ou não em contexto precedente. 
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 Os resultados apresentados na próxima seção assumem caráter preliminar, dado 

o número relativamente reduzido de ocorrências analisadas até o momento. Contudo, 

podem mostrar panorama interessante a respeito do uso de construções com vot e eto. 

 

4.  Resultados 

 

 No que diz respeito à classe gramatical dos constituintes focalizados por vot e 

eto, é possível observar algumas diferenças. Enquanto construções com vot exibem 

distribuição mais equilibrada quanto à focalização de substantivos e palavras dêiticas, 

apresentando também a possibilidade, mesmo que reduzida, de focalizar advérbios e 

adjetivos, construções com eto privilegiam indubitavelmente a focalização de palavras 

dêiticas (em sua maioria pronomes pessoais).  

 

Figura 2. Classe gramatical do item focalizado 

 
 

 Já o fator função sintática indicou a supremacia do sujeito em ser focalizado por 

tais construções, principalmente no caso das construções com eto. As construções com 

vot demonstraram maior variabilidade na focalização de outros constituintes que não o 

sujeito, podendo focalizar objetos, assim como adjuntos. 

Figura 3. Função sintática do elemento focalizado. 
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O traço de animacidade demonstrou-se relevante, já que há maior tendência de 

as construções com eto focalizarem constituintes animados, ao passo em que as 

construções com vot tendem a focalizar constituintes independentemente do traço de 

animacidade. 

  

Figura 4. Animacidade do elemento focalizado. 

 
 

 O fator polaridade tanto no uso de construções com vot como no uso de 

construções com eto não se demonstrou relevante até o momento, dada a escassez de 

dados com polaridade negativa, o que pode constituir uma evidência em favor da menor 

tendência em se utilizar recursos morfossintáticos para focalização em sentenças 

negativas em russo.  

 O status informacional dos constituintes focalizados por vot e eto, com relação 

ao recorte adotado neste trabalho, qual seja, o fato de os constituintes focalizados já 

haverem sido mencionados ou não em contexto anterior, demonstra que, no caso das 

construções com eto, as quais privilegiam o uso de palavras dêiticas (pronomes pessoais 

em sua maioria), o referente já havia muitas vezes sido mencionado no contexto 

precedente, ou envolvia pessoas do discurso facilmente identificáveis. Com relação ao 

uso de vot, verifica-se maior ocorrência de constituintes que não haviam sido 

mencionados em contexto anterior; contudo, muitas palavras focalizadas por vot 

relacionavam-se com elementos mencionados anteriormente em uma relação parte-todo, 

ou referiam-se a objetos e pessoas existentes no contexto físico durante a comunicação. 
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Figura 5. Status informacional do elemento focalizado. 

 
 

 

 O tipo de foco parece assumir caráter distintivo entre as construções com vot e 

eto, na medida em que as construções com eto, com base nos dados coletados até o 

momento, tendem a apresentar caráter contrastivo, enquanto construções com vot 

tendem a apresentar leitura mais informativa.  

 

Figura 6. Tipo de foco expresso na construção. 

 
 

  

Com base nos resultados apresentados acima, é possível identificar a tendência 

de construções com eto e construções com vot serem utilizadas em contextos distintos.  

Enquanto construções com eto costumam ser utilizadas para marcar contraste, referem-

se a itens já mencionados em contexto prévio, focalizam palavras dêiticas (em sua 

maioria pronomes pessoais) com traço de animacidade positivo, as construções com vot  
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construções com eto, focalizam funções sintáticas mais diversificadas, 

independentemente do traço de animacidade e, diversas vezes, elementos não 

mencionados em contexto anterior. 

 É necessário afirmar, contudo, que para a descrição mais detalhada dos 

contextos de uso de tais construções, é necessária a investigação de um conjunto maior 

de ocorrências de tais construções, assim como a análise de outros fatores que podem se 

demonstrar relevantes, como o tipo de verbo existente na construção, bem como se há 

algum tipo de variabilidade em relação aos gêneros textuais, bem como até que ponto a 

modalidade (oral ou escrita) da língua pode interferir no uso das construções 

investigadas. 

 

5. Considerações finais 

 

 O presente trabalho apresenta resultados preliminares de uma análise funcional 

das construções de focalização com as partículas vot e eto. Os resultados obtidos, 

embora preliminares, sinalizam que construções com eto e vot, além de constituírem 

construções de focalização distintas, podem ser não-sinônimas.  

 Diversos fatores podem influenciar o uso de uma ou outra construção. 

Entretanto, para a investigação mais detalhada, é necessário um conjunto mais amplo de 

dados, com quantidade mais diversificada de contextos de uso de tais construções.   

 O breve estudo acima apresentado sobre as construções de focalização com vot e 

eto em russo evidenciam que ainda há bastante trabalho a ser feito para caracterizar a 

forma como foco é codificado em russo, de forma mais abrangente. Necessário se faz 

também o estudo de como morfossintaxe e prosódia atuam em conjunto para a 

focalização de constituintes em tais construções, trabalho que será desenvolvido 

posteriormente. 
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O PROFESSOR AUTOR EM PRODUÇÕES DE ATIVIDADES DE ENSINO: 

COMO ELEMENTOS DO DISCURSO PODEM IMPLICAR EM UMA AULA 

SINGULAR 

 Dione Márcia Alves de Moraes
74

 

Resumo: Neste trabalho discutimos sobre produção de aulas nas disciplinas de Estágio 

Supervisionados do Curso de Letras da Universidade Federal do Pará.  Para isso, 

delineamos uma pesquisa qualitativo-interpretativa, de cunho etnográfico que se embasa 

em estudiosos como Foucault (1987), Possenti (2009), Ducrot (1987), Silva (2013), 

Riolfi (2003), Riolfi e Barzotto (2011), Geraldi (2010), entre outros. Apresentamos 

como objetivo geral refletir sobre como os graduandos coordenam diferentes vozes nas 

elaborações de propostas de ensino produzidas nas disciplinas de estágio, e se assim, 

podemos perceber indícios de autoria que sugiram a produção de uma aula singular, 

com o intuito de contribuir para a formação docente. Os objetivos específicos 

constituem-se em: a) identificar quais são os enunciadores que os graduandos dão vozes 

nas elaborações escritas de propostas de ensino nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado; b) analisar a forma como eles coordenam as diferentes vozes nesses 

escritos, e se assim, podemos encontrar indícios de autoria que impliquem a produção 

de uma aula singular; e c) refletir sobre a formação do professor como autor de sua aula 

a partir das atividades referentes à elaboração de aula presentes nos relatórios de 

estágio. Desta forma, com essa discussão, esperamos fazer considerações sobre as aulas 

que são elaboradas por esses professores que logo estarão (ou já estão) atuando no 

Ensino Básico, trabalhando as práticas de linguagem. 

 

Palavras-chave: Elaboração de aula. Indícios de autoria. Aula singular. 

 

1 Considerações iniciais 

 

 Este trabalho discute um projeto que estamos desenvolvendo sobre as aulas 

produzidas pelos graduandos de Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA), nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado. Segundo o regimento da Universidade Federal 

do Pará (2004), o Currículo do curso de Letras estrutura-se em três eixos articulados: 1. 

Uso da linguagem, com atividades curriculares voltadas a formação de usuários 

proficientes da língua; 2. Reflexão sobre a linguagem, as atividades visam um usuário 

reflexivo e crítico da língua; e 3. Prática profissional, cujas atividades curriculares 

procuram formar professores que reflitam sobre o ensino-aprendizagem em sala de aula 

em consenso com o contexto em que estiver inserido.  
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 A partir dessa estrutura com os três eixos articulados que o curso procura 

oferecer, também se espera que o graduando os saiba relacionar na sua aula. Assim, 

nessa aula é almejado que saiba usar a língua com proficiência, reflita de forma crítica 

sobre essa língua e consiga relacionar as concepções apreendidas com a situação em 

sala de aula levando em conta a realidade em que está inserido junto com seus alunos. 

 Mas se analisarmos os planos de aula e as descrições dessas aulas ministradas 

nos relatórios de estágio escritos pelos graduandos no último ano do curso, nós 

conseguimos perceber a articulação desses eixos?  A partir dessas inquietações, 

levantamos à seguinte questão-problema: como os graduandos coordenam diferentes 

vozes na construção escrita das aulas (plano de aula e descrição), e na forma como o 

fazem, conseguimos perceber indícios de autoria, que podem sugerir, assim, uma aula 

singular?  

 Os materiais que servirão ao estudo são relatórios de estágios das disciplinas de 

Estágio Supervisionado do curso de Letras (UFPA), língua portuguesa. Assim, 

delineamos uma pesquisa qualitativo-interpretativa, de cunho etnográfico que se embasa 

em estudiosos como Foucault (1987), Possenti (2009), Ducrot (1987), Silva (2013), 

Riolfi (2003), Geraldi (2010), entre outros.  

 Para responder nossa questão- problema, traçamos nosso objetivo geral que é 

refletir sobre como os graduandos coordenam diferentes vozes nas elaborações de 

propostas de ensino produzidas nas disciplinas de estágio, e se assim, podemos perceber 

indícios de autoria que sugiram a produção de uma aula singular, com o intuito de 

contribuir para a formação docente. E nossos objetivos específicos:  

a) identificar quais são os enunciadores que os graduandos dão vozes nas 

elaborações escritas de propostas de ensino nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado; 

b) analisar a forma como eles coordenam as diferentes vozes nesses escritos, e se 

assim, podemos encontrar indícios de autoria que impliquem a produção de uma 

aula singular; 

c) refletir sobre a formação do professor como autor de sua aula, a partir das 

atividades referentes à elaboração de aula presentes nos relatórios de estágio. 
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 Desta forma, procuraremos discutir como concepções da Análise do Discurso 

(discurso, polifonia, autoria etc.) podem contribuir para o Ensino e Aprendizagem no 

que dizem respeito à formação do professor e à produção de uma aula singular. Para 

isso, faremos a análise de um plano de aula e de um trecho da sua descrição feitos 

conjuntamente por dois graduandos (doravante chamados de Paulo e Lisa)
75

 para a 

disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental do curso de Letras, 

habilitação em língua portuguesa, da UFPA-Castanhal. 

 Este artigo apresenta-se dividido, além dessas Considerações Iniciais e das 

Considerações Finais, em três seções. A primeira seção é intitulada “Elaboração de aula 

e trabalho de escrita”; a segunda é intitulada “Enunciado, discurso, polifonia e autoria”; 

e a terceira, “Análise”. 

 

2 Elaboração de aula e trabalho de escrita  

 

 Geraldi (2010, p.82) explana sobre a “relação triádica: o professor, o aluno e os 

conhecimentos” e as diferentes “identidades” que o professor exerceu no decorrer do 

tempo. Entre essas mudanças de “identidades”, chamamos a atenção para a ocorrida a 

partir da segunda Revolução Industrial, mais fortemente, no início do século XX. No 

qual os produtores de materiais didáticos necessitam manter-se atualizados sobre os 

conhecimentos produzidos a sua volta, enquanto o professor: 

 

(...) já não mais se define por saber o saber produzido pelos 

outros, que organiza e transmite didaticamente a seus alunos, 

mas se define como aquele que aplica um conjunto de técnicas 

de controle na sala de aula. (GERALDI, 2010, p.86) 

 

 Assim, o docente poderia dar aulas em outras disciplinas que não aquela em que 

se formou, precisaria apenas apreender as informações do material didático, temos 

assim, professores de matemática dando aula de português, alunos que terminaram o 

Ensino Médio ministrando aula no Ensino Fundamental etc. O aluno deveria ser o 

responsável por sua aprendizagem, na medida em que deveria ler o assunto e fazer as 

atividades do material didático. Segundo Geraldi (2010), nesse momento, uma forte 
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ideologia foi criada em torno da não culpabilidade do material didático, ou seja, se o 

aluno não apreendesse, a culpa era do próprio aluno, da má remuneração do professor, 

de problemas da educação etc.  

 Essa última “identidade” também vem mudando, assim, o graduando de Letras 

que a universidade objetiva formar, como já mencionado, é o que relaciona uso-

reflexão-prática inclusive na produção de sua aula (utilizando o material didático ou 

não).  O professor precisa coordenar o conhecimento que apreendeu durante o curso 

com a prática em sala de aula, para fazer de sua aula algo “novo”, não no sentido de 

nunca visto ou nunca feito, mas no sentido de:  

 

associações com o já dito, o já conhecido, que recebe das 

circunstâncias interlocutivas novas cores e novos sentidos. Por 

isso o novo não está no que se diz (sic) mas no ressurgimento do 

já dito que se renova, que é outro e que vive porque se repete 

(GERALDI, 2010, p. 81). 

 A aula como algo novo é o que Geraldi (2010) denomina de aula como 

“acontecimento”, aquilo que estamos chamando de aula singular e original. A 

concepção de acontecimento utilizada por esse autor apresenta-se como nas palavras de 

Possenti (2009, p.119): “o que foge à estrutura, ou a uma rede causal, ou a uma origem. 

Em um sentido ele é único (...)”. Dessa forma, em uma aula como acontecimento, o 

docente consegue coordenar diferentes vozes na produção de uma atividade de ensino 

renovada. 

 Isso pode ocorrer em diferentes níveis, pois nas aulas elaboradas podemos 

perceber desde reproduções de atividades “prontas” até aulas que procuram “manipular” 

as diferentes vozes envolvidas na produção de algo criativo. Nas palavras de Fairchild 

(2008, p.228): 

(...) ou o sujeito assume propriedade sobre as palavras com que 

se depara nessas novas paisagens do discurso, bancando os 

inevitáveis desencontros e contradições que elas estabelecerão 

com as palavras que já o constituem como um sujeito singular, 

ou se vale delas tal como as encontra, fazendo-as soar com 

maior ou menor competência, sem, no entanto deixar-se afetar 

ou afetá-las de qualquer forma significativa. 
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 Na produção escrita de uma atividade de ensino, aquele que escreve também 

precisa defrontar-se com a sua escrita. Na construção de um texto escrito, temos a 

possibilidade de escrevê-lo e reescrevê-lo várias vezes antes que seja lido por outro, 

assim sendo, o processo percorrido fica escondido do leitor, que apenas tem contato 

com o produto final, o texto “pronto”. A isso, Riolfi (2011) chama de “ficção textual”, 

pois o “bom texto” não deixa transparecer todo o trabalho executado na sua produção. 

Sobre o processo de escrita, Riolfi (2003, p.50) explana: 

 

Fazer a escrita trabalhar, portanto, não se resume a encontrar 

boas idéias, nem a planejar recursos expressivos para bem 

expressá-las, nem encontrar modos de realizar uma interação 

eficaz com o outro por meio do texto, mas, ao ter podido ler o 

que não sabia que ia escrever, dar a ver, de forma ficcionalizada, 

a seqüêcia na qual diversos fragmentos (textos lidos, 

experiências vividas, rumores e falas escutadas) compareceram 

para formar as idéias que compõem a ficção textual. 

 

 Riolfi (2003) chama de trabalho da escrita por duas razões, primeiro, como já 

mencionado, ocorre com o sujeito
76

 fazendo manipulações discursivas para que não 

apareçam os caminhos que foram percorridos até o texto final; e segundo, que a própria 

escrita é responsável por fazer com que ele mude a forma como se posiciona frente ao 

texto e assim, a escrita trabalha o sujeito.  

 Assim, para o professor responsabilizar-se cada vez mais pela aula que elabora e 

fazer dessa aula algo “novo” conforme explicitado por Geraldi (2010) precisa trabalhar 

e ser trabalhado pelo escrito. Apresentaremos, a seguir, as concepções da Análise do 

Discurso que podem contribuir para o entendimento da produção escrita de uma aula 

como acontecimento. 

 

3 Enunciado, discurso, polifonia e autoria 
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Ducrot (1987) diferencia frase e enunciado, a frase como “objeto teórico” 

(p.164), é aquilo que não pode ser observável, “o que o linguista pode tomar como 

observável é o enunciado, considerado como manifestação particular, como ocorrência 

hic et nunc de uma frase” (p.164, grifo do autor). Isso ocorre porque a enunciação (o ato 

de produzir um enunciado), não pode ser repetida, pois a situação, o momento e o 

contexto serão diferentes. 

 Para Foucault (1987), o enunciado constitui-se como a unidade do discurso, 

sendo esse “(...) um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 

formação discursiva” (p.135). Um discurso é constituído por diferentes vozes vindas de 

enunciadores diversos (na forma de citações diretas ou indiretas, controvérsias ou 

concordâncias etc.). Enunciadores que, muitas vezes, não estão inseridos em um mesmo 

discurso. Desta maneira, o próprio discurso é cruzado por outros que podem até divergir 

dentro dele, o que significa dizer que os discursos são polifônicos (DUCROT, 1987).   

 As aulas produzidas pelos graduandos são discursos, e desta forma, são 

transpassados por outros discursos que o constituem, vindo de diferentes enunciadores. 

Para Silva (2013, p.18), o professor precisa coordenar em seu plano de aula, pelo 

menos, três conjuntos de vozes: 

 

i) o que representa a filiação teórica do professor (autores, obras 

teóricas, documentos oficiais que norteiam a atuação docente); 

ii) o que representa o próprio material de base da aula (textos, 

conjuntos de frases, listas de palavras etc.); iii) o que representa 

o trabalho suposto dos alunos, e corresponde às tarefas 

designadas a eles pelo professor. 

 

 Mas se o que encontramos nesses escritos é transpassado por diferentes vozes, 

por outros discursos, como o sujeito pode ser o responsável por (autor de) esse texto que 

elaborou? Nas palavras de Foucault (2001, p.280), autoria tem haver com:  

 

(...) autor de um texto, de um livro ou de uma obra ao qual se 

pode legitimamente atribuir a produção. Ora, é fácil ver que, na 

ordem do discurso, pode-se ser o autor de bem mais que um 

livro - de uma teoria, de uma tradição, de uma disciplina dentro 
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das quais outros livros e outros autores poderão, por sua vez, se 

colocar (...) 

 

 Assim, ser autor está vinculado tanto às obras e/ou aos discursos que lhe são 

atribuídos quanto ao fato que ambos podem suscitar em outros discursos (convergentes 

ou divergentes). Possenti (2009) estende e adapta o conceito de autoria para a produção 

escrita de estudantes, alegando que o sujeito é autor desse discurso polifônico na 

medida em apresenta indícios
77

 de autoria.  

Dessa forma, o que podemos perceber são apenas indícios, assim, procurando 

traçar uma concepção do que seja autoria, Possenti (2009, p.110, grifo do autor) 

enumera o que pode tornar alguém autor: “dar voz a outros enunciadores, manter 

distância em relação ao próprio texto; e evitar a mesmice, pelo menos”. Passaremos 

agora, a explicar cada uma: 

“Dar voz a outros enunciadores” - são as citações diretas ou indiretas presentes 

e/ou a incorporação de outros discursos em seu texto. Dar voz a esses enunciadores é, 

ao mesmo tempo, inferir que o leitor compreenderá esses entrecruzamentos através de 

seus conhecimentos, experiências etc.  

 “Manter distância em relação ao próprio texto” - refletir e posicionar-se sobre o 

diz/escreve. Possenti (2009) explana sobre os momentos em que durante uma 

fala/escrita, suspendemos o que dizemos diante da reação do outro (real ou suposta), 

para explicar uma palavra ou expressão, para retomar, resumir, entre outros. 

 “Evitar a mesmice” - ser autor é dar vozes a outros enunciadores, mas não 

limitar-se apenas a repetir o que já foi dito ou aceito como modelo, mas relacionar essas 

vozes de tal forma a fazê-las parte de algo que é seu. Para Possenti (2009, p.116): 

“Trata-se, ao mesmo tempo, de variar, mas de variar segundo posições enunciativas, 

segundo a natureza do discurso”.  Isso pode ocorrer, por exemplo, durante uma citação, 

a forma como se escolhe os verbos dicendi pode expressar um ponto de vista.

 Chamamos atenção para a expressão “pelo menos” ao final da citação de 

Possenti. Isso significa que essa indicação é o que considera o “mínimo” para um texto 

ser autoral, deixando em aberto outros indícios que podem somar-se a esses.  
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4 Análise  

 Os dados são coletados das aulas elaboradas por Paulo e Lisa - no primeiro 

semestre de 2014 do curso de Letras, habilitação em língua portuguesa - para a 

disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental. As aulas foram 

planejadas para (e ministradas em) o 6º ano do Ensino Fundamental da escola municipal 

Dr. José João de Melo. As aulas referem-se, segundo os relatórios dos graduandos, a 

atividades relacionadas ao gênero poema com enfoque na leitura.  

 Analisaremos os dados referentes à introdução da temática no primeiro dia de 

aula (20 de maio de 2014). Assim, primeiramente, apresentaremos os dados do plano de 

aula e sua análise. Em seguida, mostramos um trecho da descrição dessa aula, seguido 

de suas análises. 

 

Quadro 1: Plano da aula para o primeiro dia. 

Conteúdo: Apresentação da situação inicial; discussão da temática sobre amizade; 

ritmo, rima e musicalidade.   

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade leitora dos alunos, sensibilizando-os para 

a leitura de poemas. Objetivos Específicos:  

a) Promover reflexão entre os alunos sobre a temática amizade; b) Propiciar que os 

alunos reconheçam elementos como ritmo, rima e melodia na música Aquarela; c) 

Incentivar a leitura por prazer.    

    Procedimentos de Ensino: No primeiro momento da aula, haverá apresentação dos 

estagiários e da situação inicial, esclarecendo o objetivo geral do trabalho a ser 

desenvolvido em sala, o gênero a ser estudado, o enfoque a ser abordado (a leitura) e 

a classe gramatical de adjetivos como elemento de estudo. No segundo momento, 

iniciará a etapa antes da leitura, com a exposição do vídeo intitulado A amizade é... 

e da música Aquarela, de modo que os alunos possam, em pequenos grupos, refletir 

sobre a temática do curta, bem como sobre a impressão que tiveram sobre a referida 

música. Ao fim dessas duas etapas, cada grupo irá socializar com o restante da turma 

o que foi discutido na equipe, ressaltando, além da temática, os elementos como 

ritmo, rima e a própria musicalidade presentes nos arquivos de áudio e vídeo 

utilizados.   

Fonte: Paulo e Lisa (2014) 
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 Percebemos no plano de aula dos graduandos um discurso polifônico em que as 

vozes mais levadas em consideração são as concepções teóricas, seguida das vozes dos 

alunos e por último, os textos-base. As concepções teóricas seguidas pelos graduandos 

são articuladas a partir de gêneros discursivos (poema) com a produção de uma 

sequência didática, na qual nessa primeira aula procuram fazer uma introdução e resgate 

do conhecimento prévio sobre o assunto.   

 Os graduandos tentam levar a voz dos alunos em questão quando utilizam o 

tema amizade que supostamente os interessaria e fazem uso de recursos como músicas e 

vídeos para chamar-lhes atenção.  Entretanto, a ideia de que um tema como “amizade” 

seria do interesse dos alunos e que vídeos e músicas poderiam fazê-los mais 

participativos, são outros discursos que não aquele vindo dos próprios alunos, pois não 

há indícios no plano de aula que eles consultaram os próprios alunos para tirarem essa 

conclusão. Nesse plano de aula, o texto-base é previsto para ser utilizado apenas para 

despertar “o prazer”, como um pretexto para o estudo de suas características (rima, 

ritmo, musicalidade, etc.) e para ser feita a análise linguística dos “adjetivos”. 

 Assim, nesse momento, parece-nos que os graduandos não conseguiram 

coordenar essas vozes de forma a planejarem uma aula que levassem em consideração 

as três vozes apresentadas de forma mais homogenia, o que seria um indício de uma 

aula autoral.  

 A seguir, analisaremos a descrição dessa aula, para vermos como foi na prática 

esse plano elaborado. Observamos que nós grifamos alguns trechos do texto (as partes 

em negrito) para destaca-los.  

 

Quadro 2: Descrição de parte da aula ministrada no primeiro dia.  

(1) Apresentamo-nos para a turma do 6º ano B e realizamos a exposição da 

situação inicial. Isso foi feito mediante a utilização de slides. Desse modo, informamos 

aos alunos que nosso objetivo principal era desenvolver a capacidade leitora deles, 

sensibilizando-os para a leitura de poemas; que trabalharíamos com o gênero poema 

sob o enfoque da leitura e estudaríamos a classe gramatical dos adjetivos.  

(2) Após fazer esses esclarecimentos, iniciamos o segundo momento da aula, 

com a etapa antes da leitura. Para isso, solicitamos, primeiramente, que os alunos 

formassem grupos de duas ou três pessoas; em seguida, propomos alguns 

questionamentos que pudessem, pouco a pouco, incentivá-los a discutirem oralmente a 
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temática proposta (a amizade). Esses questionamentos foram:  

• Vocês têm amigos? 

• Onde eles moram? 

• Quais as características de um amigo? 

• O que é a amizade? 

(3) Depois dessa breve introdução à temática, passamos para eles, com o auxílio 

da caixa de som e do datashow, o vídeo intitulado A amizade é...  

(4) A fim de promover o debate sobre o vídeo utilizado, destacamos as 

seguintes questões:  

a) Que assunto o vídeo trata? 

b) Segundo o vídeo, o que é amizade? Qual a importância dos amigos? 

c) O que é ser um amigo? A amizade pode acabar? Por quê? 

e) O tema abordado no vídeo tem alguma relação com o seu cotidiano? De 

que forma? 

f) Você acha importante falarmos a respeito da amizade? 

g) Você acha que a amizade é um sentimento bom? Você acha que, se as 

pessoas fossem mais amigas umas das outras, teríamos um mundo melhor? Por 

quê? 

h) Como, em geral, nos comportamos diante de alguém que não consideramos 

nosso amigo?  Justifique sua resposta. 

(...) 

(5) Em seguida, distribuímos para os alunos uma folha de papel contendo a letra 

da música Aquarela, composta por Vinicius de Morais e Tom Jobim e interpretada por 

Toquinho. Pedimos-lhes que ouvissem atentamente a canção e observassem, além do 

conteúdo abordado, aspectos como ritmo, melodia e rimas. Como muitos alunos 

conheciam a música, fizemos, na verdade, um pequeno coral na sala. Ressaltamos, no 

entanto, que antes de ouvirmos tal canção, demos uma breve explicação sobre a 

origem da poesia, destacando, dentre outros aspectos, a semelhança com a música, 

no que se refere aos elementos de musicalidade presente no poema, como ritmo, 

rima e melodia.  

(6) A fim de promovermos discussão acerca da temática e dos elementos 

principais do gênero canção, perguntamos-lhes a respeito da temática sugerida pela 

música Aquarela, bem como sobre os elementos que a caracterizavam como uma 
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canção. Para isso, tivemos que retornar à letra da música, lê-la com atenção e, a partir 

disso, construímos as respostas para as perguntas mencionadas. Durante todo esse 

momento, a participação dos alunos foi frequente e proveitosa, porque permitiu-nos 

verificar, mesmo que parcialmente, o nível de compreensão deles em relação à letra da 

música. Nesse aspecto, observamos, então, que eles apresentam muitas 

dificuldades para realizarem uma leitura que vá além da simples codificação.  

Fonte: Paulo e Lisa (2014) 

 

 Nesse trecho da descrição da aula, é interessante observar, que as perguntas 

feitas para reflexão sobre o tema amizade são simples (“você tem amigos?”, “onde eles 

moram?”) e tendem a respostas “politicamente corretas” (“quais as características de um 

amigo?”, “o que é a amizade?”), isso se agrava quando percebemos os questionamentos 

feitos sobre o vídeo “Amizade é...” cujas perguntas podem ser respondidas até por quem 

não assistiu ao vídeo, com exceção das questões a, b e c (em negrito).   

 Sobre a música “Aquarela”, apesar do comentário feito para que os alunos 

prestarem atenção “além do conteúdo abordado”, o destaque foi, em consenso com o 

plano de aula, o estudo da rima, ritmo e musicalidade. Os graduandos explanam que 

questionaram sobre a temática da música e os elementos que a caracterizavam como 

uma canção, entretanto, eles não dizem quais foram esses questionamentos e nem quais 

foram as respostas dos alunos. Mas ao final do sexto parágrafo, Paulo e Lisa afirmam: 

“eles apresentam muitas dificuldades para realizarem uma leitura que vá além da 

simples codificação”. Notemos que isso não está no plano de aula, isto é, nesse plano 

temos a menção apenas “sobre a impressão que tiveram sobre a referida música”, e isso 

é algo mais vago do que uma leitura além da codificação.  

 Percebemos na descrição de parte da aula dada no primeiro dia um discurso 

polifônico no qual as vozes mais levadas em consideração são as concepções teóricas, 

seguida das vozes dos alunos e por último os textos-base. Nessa descrição, notamos em 

vários momentos a voz das concepções teóricas adotadas pelos graduandos (a partir do 

gênero discursivo e sequência didática), como no primeiro parágrafo, ao fazerem a 

apresentação da situação na qual informam o que seria trabalhado e quais os objetivos. 

No segundo parágrafo, procurando fazer a introdução do tema a ser trabalhado nesse 

dia, eles procuram resgatar os conhecimentos prévios dos alunos antes de um vídeo 

sobre amizade, e após o vídeo, continuam fazendo questionamentos para essa 

introdução ao tema. No quinto parágrafo, eles ressaltam que falam sobre a origem da 
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poesia, “elementos de musicalidade” etc., isto é, as características do gênero em 

questão. No sexto parágrafo, questionam aos alunos sobre a temática sugerida pela 

música “Aquarela” e sobre os elementos que a caracterizavam como uma canção etc. 

 Percebemos pouco a voz do aluno, enquanto sujeito que interage e que interfere 

no processo de aprendizagem, pois não temos muitas informações sobre quais foram 

suas respostas às perguntas feitas, a não ser quando descrevem que os alunos cantaram a 

música “Aquarela”. Mas, talvez, o fato de “terem tido muita dificuldades” (mesmo que 

os graduandos não tenham dito quais foram) em discutir sobre a temática da música e 

seus elementos sejam indícios que demonstrem essa interação (ou a falta dela), pois os 

graduandos não descreveram melhor o comentário “tivemos que retornar à letra da 

música, lê-la com atenção”: o que isso significa? Eles leram e discutiram cada 

parágrafo, pediram que os alunos fizessem inferências sobre eles? Ou só leram em voz 

alta? Percebemos no comentário final do sexto parágrafo, outro discurso comum, ou 

seja, o de classificar uma dificuldade em uma atividade como algo conclusivo em 

relação ao aluno, e não como um possível indício de que a metodologia ou a abordagem 

do professor deva ser revista.  

 Percebemos pouco a voz do texto-base a ser trabalhado tanto em relação ao 

vídeo quanto à música. Sobre o vídeo, entre as sete perguntas feitas, apenas três faziam 

alguma referência ao texto. Em relação à música, os graduandos fazem referências 

muito gerais sobre questionamentos que fizeram sobre a temática e os elementos que 

caracterizam “Aquarela” como uma canção, não nos permitindo saber quais foram essas 

perguntas.  

  

5 Considerações finais 

 Neste artigo, apresentamos um projeto que estamos construindo sobre como são 

as aulas elaboradas pelos graduandos do curso de Letras nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado. Os materiais que utilizamos para nosso estudo são os relatórios de 

estágios produzidos nessas disciplinas.  

 Embasados em estudiosos como Foucault (1987), Possenti (2009), Ducrot 

(1987), Silva (2013), Riolfi (2003), Geraldi (2010), entre outros, fizemos a análise do 

plano de aula e de sua descrição feitos por Paulo e Lisa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental. Esses dois alunos estão no último ano do curso de Letras, habilitação em 

língua portuguesa, da UFPA-Castanhal. 
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 Com esse estudo, percebemos dois pontos principais: o primeiro é a falta de 

informações presentes na descrição da aula sobre as respostas dos alunos, suas dúvidas, 

dificuldades. O segundo, é que tanto no plano de aula quanto na descrição, os 

graduandos dão destaque principalmente a voz das concepções teóricas que os norteiam, 

seguido da voz do aluno e por último, do texto-base utilizado.  

 Isto é, com essa análise tivemos conclusões referentes a esses pontos. No que se 

refere ao primeiro ponto (descrição sobre a aula dada), percebemos vários momentos 

nos quais faltaram informações importantes sobre os questionamentos feitos. 

Informações essas sobre os alunos e suas respostas, algo imprescindível como registro 

da aula que foi dada e que nos permita perceber que o relatório realmente pode 

contribuir para a formação deles como professores.  

 No segundo ponto (coordenação das vozes na descrição e no plano de aula), eles 

não conseguiram coordenar essas três vozes de forma mais homogênea para que as suas 

concepções teóricas, o aluno e o texto-base fossem levados em consideração de forma 

mais efetiva para a produção de uma aula singular.  
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ESTILOS LITERÁRIOS OU DISCURSIVIDADES LITERÁRIAS? 

Élcio Aloisio Fragoso
78

 

 

RESUMO: Descreveremos a relação entre língua e literatura de uma perspectiva 

discursiva, contribuindo assim para uma reflexão acerca destes dois objetos, no âmbito 

do ensino, e para uma reflexão acerca de questões relativas à leitura, interpretação, 

enquanto gestos inerentes à língua e à literatura. Nosso objetivo é analisar o 

funcionamento do discurso literário, relacionando suas marcas e propriedades às 

condições de produção deste discurso, para que se compreenda os processos de 

significação aí inscritos. Defenderemos a tese de que os discursos sustentam certos 

sentidos, pois são práticas discursivas: "Só há prática através de e sob uma ideologia" 

(Pêcheux, 1988: 149). Mas antes, é necessário delimitar com qual concepção de 

linguagem, de língua e de literatura trabalharemos, bem como apresentar um breve 

histórico do nosso referencial teórico. A Análise de Discurso é o nosso quadro 

referencial teórico, tal qual foi elaborado por Michel Pêcheux e seus colaboradores 

Michel Plon e Paul Henry, na década de 60, do século XX. A construção da Análise de 

Discurso de linha francesa está sustentada em três bases teóricas (a teoria linguística, a 

teoria materialista histórico-dialética das formações sociais e suas transformações e a 

teoria do discurso), das quais Michel Pêcheux realiza uma releitura e institui um lugar 

próprio para esta disciplina. Nossa atenção, então, estará sobre a relação constitutiva 

entre língua e exterioridade, a materialidade linguístico-histórica do discurso literário. 

Dessa forma, cada estilo literário constitui-se em uma discursividade, com um 

funcionamento próprio. A língua se constrói diferentemente em cada estilo literário, 

pois cada estilo tem uma espessura histórica, textualizando-se de uma forma singular. 

No caso da literatura, é interessante observar como os discursos se textualizam, em 

outras palavras, como os estilos literários se materializam, produzindo efeitos sobre a 

língua, transformando-a, modificando-a.  

PALAVRAS-CHAVE: Língua. Literatura. Análise de Discurso. Estilos Literários. 

Cidadania 

1. Apresentação 

Facilmente encontramos, principalmente nos livros didáticos, uma divisão (com 

base em um historicismo cronológico) da literatura no Brasil, cuja referência é o próprio 

percurso da história (entendida aqui no sentido de linearidade sucessiva de fatos, 

continuidade progressiva) brasileira. 

 A história, bem como a literatura, são descritas como transparentes no discurso 

do livro didático. É o historicismo cronológico que constitui a referência para o discurso 
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do livro didático. Nesse sentido, a literatura é contada tendo em vista esta continuidade 

que é própria da história. 

 Dessa forma, os livros didáticos propõem uma divisão (para a literatura no 

Brasil) entre a produção literária desenvolvida no período colonial e a produção literária 

desenvolvida após a nossa independência política (período nacional). Podemos dizer 

ainda que, no discurso do livro didático a literatura é explicitada, apenas, enquanto 

períodos/escolas/estilos literários autônomos (blocos homogêneos) que se sucedem (se 

substituem) e que são interpretados a partir desse historicismo cronológico, ou seja, 

estes estilos literários são narrados como simples fatos quem se acoplam numa suposta 

linha de sucessão. 

O discurso do livro didático, portanto, não descreve/interpreta a história da 

literatura brasileira enquanto parte constitutiva da história da língua portuguesa no 

Brasil. Nesse sentido, podemos afirmar que o discurso do livro didático limita a 

literatura a um estudo fragmentado, que não compreende as reais condições de produção 

deste discurso. Dessa perspectiva, a literatura é ensinada como uma disciplina 

autônoma, independente da língua. No discurso do livro didático, descreve-se o 

conteúdo (os autores, obras, características ...) da literatura e não a sua materialidade 

linguística e discursiva. Isso resulta na configuração de um estudo cronológico para a 

literatura brasileira, pois desviando-se da materialidade histórica da língua - as 

produções literárias enquanto escritura da língua, enquanto um "gesto de interpretação" 

(Orlandi, 1996) sobre a língua -, o livro didático descreve os fatos de linguagem, 

relacionados à literatura, como tendo origem neles mesmos, ou seja, como não tendo 

nem anterioridade e nem exterioridade (que são constitutivas deles), desconsiderando, 

portanto, as reais condições de produção desse discurso. Parte-se, portanto, do fato em 

si (o livro didático apenas "reflete" uma interpretação já dada a este fato) e não da 

compreensão dos elementos que o levaram a ser interpretado de um certo modo e não de 

outro (o ideológico). É dessa forma que estamos entendendo a abordagem histórica 

sustentada pelo discurso do livro didático para o estudo da literatura brasileira. 

Porém, queremos destacar que não é esta a abordagem teórica que sustentaremos 

nesse trabalho, em relação ao estilo literário romântico - nosso objeto de estudo 

específico. Não nos filiaremos a este horizonte teórico que é "'assumido"' pelo discurso 

do livro didático. 

É interessante observar também que, em nenhum momento, a questão da língua 

nacional (brasileira) é colocada nas teorizações/concepções que descrevem o 

Romantismo e que são explicitadas pelo discurso do livro didático. Este discurso, 

portanto, nega o fato de linguagem que constitui o Romantismo. Em outras palavras, o 

discurso do livro didático nega a própria materialidade linguística (e discursiva) das 

obras literárias românticas. 

Trata-se, então, segundo o que pensamos, de considerar o estilo de escrita 

romântico corno um acontecimento de linguagem (discursivo) singular que explicitou a 

instituição da língua nacional brasileira.  
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Podemos dizer ainda que esta divisão que aparece no discurso do livro didático e 

que toma visível a ideia de sucessividade/continuidade para o movimento da literatura 

no Brasil, fixa uma certa interpretação para os estudos literários do Brasil, ou seja, com 

esta divisão, legitima-se uma certa leitura para a literatura no Brasil. Será, portanto, essa 

sucessividade progressiva que constituirá a referência para a sistematização/teorização 

do ensino/estudo da literatura brasileira. 

Por outro lado, esta teorização da literatura brasileira não é uma descrição 

"neutra" (e ''transparente”) que apresenta os fatos numa suposta linha de sucessão 

(evolução cronológica). Esta descrição dos fatos (literários) mostra a filiação teórica 

adotada pelos livros didáticos. 

Não vemos, portanto, no discurso do livro didático uma real preocupação em 

descrever (interpretar) o movimento (a constituição) do pensamento literário no Brasil 

(ou seja, considerar a literatura como uma escritura que é produzida em determinadas 

condições e que, portanto, possui uma materialidade histórica/ideológica), Ao invés 

disso, temos a instituição de uma leitura/interpretação, filiada à perspectiva cronológica 

da história, para o movimento da literatura no Brasil. Ou seja, o discurso do livro 

didático estanca certas leituras para o movimento literário brasileiro, em detrimento de 

outras. 

Tendo em vista esta divisão, o Romantismo aparece apenas como a escola 

literária que inicia a era nacional da literatura no Brasil, e não como um estilo literário 

que explicita (constrói-se sob as bases materiais da língua) a materialidade linguística e 

discursiva da língua nacional. Dito de outra forma, corno um discurso que pratica as 

ideologias formadoras de opiniões da época. 

Nesse sentido, o estilo literário romântico dá a (é um lugar de) visibilidade da 

constituição do pensamento literário brasileiro. Ele inaugura uma posição discursiva 

para o autor nacional que poderá interpretar a sua própria língua, ou seja, os escritores 

românticos criam um saber linguístico especifico da língua nacional. Trata-se de pensar, 

então, na constituição da língua nacional, pois entendemos que a literatura é um 

discurso que tem parte decisiva (que é constitutivo) na construção de uma língua escrita 

(nacional). 

O discurso romântico, portanto, pratica a língua de um modo especifico, e isso 

confere a ela a singularidade da língua nacional, ou seja, estamos entendendo a 

literatura romântica como um discurso que descreveu/interpretou as singularidades 

dessa língua. Estamos afirmando que a materialidade linguística deste discurso 

explicitou a existência de uma língua nacional. Trata-se de compreender que esta 

materialidade estava produzindo um deslocamento em relação à tradicional língua 

portuguesa. Ela rompia com os padrões clássicos desta língua, e instituía, por outro 

lado, a “simplicidade” e a "naturalidade" enquanto traços particulares da língua 

nacional. 
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Dessa forma, a materialidade (o próprio funcionamento ideológico da língua) do 

discurso romântico fixou/legitimou uma “língua própria" para o território nacional. Esta 

língua “deveria" expressar/exprimir a "'naturalidade do pensamento" brasileiro, uma vez 

que a língua portuguesa tradicional não exprimia "perfeitamente" o nosso pensamento, 

pois, segundo os românticos, tratava-se de uma língua prolixa, pesada, monótona, 

contida, lógica, sem nenhuma elegância. É nesse sentido que estamos afirmando que o 

discurso romântico brasileiro provocou um certo deslocamento na memória da antiga 

língua portuguesa. Deslocamento este visível nas produções literárias que constituíram 

o discurso romântico. 

A nosso ver, a leitura que os livros didáticos "adotam" e veiculam a respeito do 

Romantismo brasileiro, sustenta-se numa perspectiva que olha para este acontecimento 

enquanto um bloco homogêneo (autônomo e continuo) e abstrato de ideias que instaura 

automaticamente um novo estilo de escrita (ligado à liberdade criadora do escritor), 

formas livres para os gêneros literários (em oposição à noção de gênero fixo) e urna 

nova ordem de pensamento (em relação à arte literária) ligada à ação consciente 

(psicológica) dos autores (=escritores) que pertenceram a esta escola literária. 

Portanto, o livro didático não olha para o Romantismo enquanto urna dispersão 

de discursos que configurava um/este acontecimento discursivo singular, ou seja, as 

vozes que irromperam no Romantismo são apagadas no discurso do livro didático, pois 

elas são apontadas apenas enquanto temas que configuraram as produções literárias 

desta época. O discurso do livro didático estanca a dispersão de sentidos que 

irromperam com o discurso romântico. 

 Podemos afirmar também que, deste lugar teórico, categorias como: estilo 

(literário ou individual) e gêneros literários aparecem como transparentes, naturalizados. 

Esta perspectiva teoriza (sistematiza) o Romantismo no seu nível abstrato, isto é, 

descrevendo o contexto sócio/histórico da época na sua transparência (desconsiderando 

o efeito ideológico e o efeito da determinação histórica que compreende a rede de 

memória fundadora do pensamento de um certo povo), tratando de autores (indicando 

dados de sua biografia), obras (citando data de publicação), características, etc., na 

ilusão de um estudo completo deste estilo literário, elaborando conceitos (e 

classificações) num nível sucessivo de fatos e de ideias, etc. Também desta perspectiva 

o Romantismo apenas "reproduz” uma certa interpretação trabalhada pela ideologia 

nacionalista da época. É dessa forma que os livros didáticos, que se filiam a uma 

corrente evolucionista (que compreende a descrição dos fatos numa suposta 

sucessividade/continuidade), tratam a dimensão histórica deste acontecimento 

discursivo. 

 Queremos nos distanciar desta concepção histórica, entendida enquanto processo 

linear, que imobiliza a literatura. O material didático (que configura um arquivo 

específico, pois ele também faz parte do processo de circulação do saber) imprime uma 

certa leitura para o movimento da literatura brasileira que se impõe como um 

conhecimento legítimo (e transparente) sobre este objeto. Ou seja, o material didático 
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por meio de uma teorização (elaborada a partir de certas filiações), conforme já 

dissemos, apenas reflete as concepções que interpretam os períodos literários de um 

certo modo, ao invés de compreendê-los na sua especificidade. O discurso do livro 

didático legitima uma certa interpretação para o movimento da literatura brasileira tendo 

em vista filiações teóricas específicas. Por exemplo, em relação à descrição do 

Romantismo, o livro didático se filia a uma corrente nacionalista que interpreta esta 

produção literária (romântica) apenas como a descrição de temas nacionais. Busca-se 

descrever este nacionalismo na sua transparência, na sua "essência" (o sentimento de 

orgulho nacional). Dessa perspectiva, o sentimento nacionalista que irrompe no Brasil 

aparece ligado à natureza, ao elemento natural. É essa interpretação que o discurso do 

livro didático imprime para o nacionalismo que emerge no Romantismo. Ainda desta 

perspectiva, a descrição do Romantismo se dá no nível de características inerentes, ou 

seja, é a sua interioridade que se pretende descrever. Não se passa, portanto, do nível da 

formulação (individual e consciente) desse discurso (o romântico), ou dito de outra 

forma, nega-se o estatuto da memória (o já-dito) da língua, bem como a noção de 

determinação histórica (as reais condições históricas em que um acontecimento 

discursivo irrompe); noções estas que fazem parte das condições de produção de um 

discurso, e portanto, do processo de constituição dos sentidos desse discurso (processos 

de significação). 

 Para nós, esta divisão - "adotada" pela maioria dos livros didáticos para 

descrever o movimento da literatura brasileira - não é encarada somente como uma 

passagem/uma transição (decorrente da nossa independência politica), onde teríamos 

dois momentos que se sucedem: de um lado um conjunto de obras que caracterizam a 

produção literária colonial e do outro um conjunto de obras que configuram a produção 

nacional. Esta divisão explicitada pelo Romantismo (e que a/o compreenderemos neste 

artigo enquanto, fundamentalmente, um fato - acontecimento - de linguagem) é o lugar 

onde inclino meu olhar para fazer minhas reflexões à luz dos trabalhos desenvolvidos 

por Michel Pêcheux (e colaboradores na década de 60, na França) e Eni Orlandi (no 

Brasil) no campo de conhecimento especifico da Análise de Discurso. É este o universo 

teórico a que nos filiamos. 

 Este trabalho inscreve-se também no interior do quadro temático do projeto 

“Histórias das Ideias Linguísticas no Brasil: Ética e Política das Línguas", um projeto 

que visa estudar/fazer (um)a história política do campo de conhecimento sobre 

linguagem. 

 Neste artigo, pretendemos, então, compreender o modo como a língua 

portuguesa (enquanto base) se configurou no Brasil, sendo atravessada pela literatura 

romântica (enquanto processo discursivo) e, ao mesmo tempo, explicitar a maneira 

como o brasileiro e a nação brasileira passaram a ser representados (identificados) nesta 

língua, a partir desta ruptura (instaurada pelo discurso romântico). Em outras palavras, 

nosso trabalho deve procurar explicitar essa relação entre língua (entendida aqui como a 

base para a realização de processos discursivos, portanto é no seu funcionamento que o 

discurso se constitui) e literatura (que para nós, ou seja, dentro do quadro teórico a que 
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nos filiamos, é uma forma de discurso, porque faz um uso específico da língua, 

colocando-a em funcionamento), no Brasil, no século XIX. 

 Queremos, portanto, compreender os sentidos de brasilidade constituídos pelo 

discurso romântico para a língua nacional, para a nação brasileira e para o cidadão 

brasileiro. 

 Nossa questão assim colocada, já direciona nosso trabalho para um lugar 

(teórico) específico, conforme já mencionamos, que constituirá nossas reflexões e dará a 

forma individual/singular para a nossa análise, que corresponderá às perguntas que 

faremos ao nosso material de análise. Desse modo, nossa análise tomará forma se 

inscrevendo no interior das noções que constituem o quadro teórico de referência da 

Análise de Discurso de linha francesa. São, entre outras, estas as noções que 

constituirão (estão na base de) nossas reflexões: língua (pois nos estudos discursivos a 

língua fornece as condições materiais para que o discurso se realize, ou seja, ela é 

estruturante do discurso), discurso, sujeito, memória (interdiscurso), história, ideologia, 

formação discursiva e outras (noções) próprias deste domínio de conhecimento, e que 

serão compreendidas em suas especificidades na medida em que nossa análise vai sendo 

constituída. Elas não são, portanto, categorias que se aplicam a um determinado 

material de análise (corpus) a fim de imobilizá-lo. Elas não se reduzem a uma mera 

aplicação ao material de análise. Estas noções são constitutivas do próprio objeto de 

estudo que propomos analisar (e explicitar), ou seja, elas constituem as condições de 

produção de um discurso (no nosso caso, analisaremos as condições de produção do 

discurso romântico), Dessa forma, queremos compreender a maneira como os sentidos 

de brasilidade foram instituídos pelo discurso romântico. 

 Finalmente, queremos destacar também que o estilo literário romântico já foi 

objeto de estudo de inúmeros trabalhos pertencentes, em geral, aos estudos literários. 

Diferentes teorias já descreveram/interpretaram este mesmo objeto. Porém, a análise 

que propusemo-nos realizar neste texto, visa compreender o funcionamento 

linguístico/discursivo deste acontecimento de linguagem, o Romantismo, da perspectiva 

da história da língua no Brasil. E o quadro teórico que constituirá a referência para a 

construção de nossa análise é o da Análise de Discurso de Linha Francesa. 

 De nossa perspectiva teórica, a obra literária deve ser entendida enquanto 

discurso, pois ela trabalha a língua na sua relação com a ideologia (a sua exterioridade). 

Ela explicita o posicionamento em uma certa formação discursiva. Nesse caso, a obra 

literária coloca a língua em funcionamento, ou seja, ela mostra que a exterioridade (a 

ideologia) é constitutiva da língua. Portanto, a obra literária pratica as ideologias 

dominantes da época em que ela foi produzida. Decorre daí a importância de se 

compreender os processos de construção do sentido para não ficarmos na sua 

transparência. Enfim, trabalhamos, neste estudo, com a produção literária enquanto urna 

escritura que imprime uma memória para a língua. 

2. Um acontecimento discursivo singular: o Romantismo 
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Há, primeiramente, um trabalho decisivo a ser feito em relação às formas de se 

conceber/descrever o Romantismo - que consiste em deslocar a noção de 

escola/estilo/período literário (que é uma noção autônoma), para a noção de discurso 

(que é relativa). 

 Nesse sentido, não pretendemos pensar este acontecimento a partir de uma 

perspectiva cronológica, também não se trata de reduzi-lo a um estudo que o considera 

como o marco inicial da era nacional do pensamento (literário) brasileiro. Trata-se, 

antes, de descrever a especificidade deste acontecimento, de demarcar seu domínio para 

definirmos aquilo de que fala e como se fala. É isso que entendemos por 

descontinuidade. Ou seja, um acontecimento não se dá numa ordem sequencial, 

contínua; um acontecimento, então, irrompe, não na forma de uma descoberta ou de um 

novo pensamento que nasceu '"gratuitamente" na consciência dos homens, mas como 

diferenças que se instalam em relação ao que já foi dito antes neste espaço de memória 

específico. São estas manifestações que emergem, sob determinadas condições e num 

momento específico, que estamos chamando de acontecimento (discursivo). 

Procuraremos descrever, a partir da análise das condições de produção do discurso 

romântico, que acontecimento discursivo é este, quais sentidos ele instaura? Este 

acontecimento reclama por sentidos (os fatos reclamam por sentidos) e a história lhe 

proverá de sentidos. Interessou-nos mostrar o funcionamento linguístico-discursivo para 

compreender, materialmente, como os sentidos se constituíram (se produziram), 

interdiscursivamente, e, por outro lado, como eles foram explicitados, considerando a 

forma material própria deste discurso – o romântico. A própria formulação de um 

discurso materializa os efeitos de sentidos próprios das posições em que os sujeitos 

estão inscritos, sendo determinados por formações discursivas específicas. Ou seja, o 

funcionamento do discurso romântico sustentou certos sentidos e não outros para a 

língua, para a nação, para o sujeito brasileiro, para o nosso Estado em construção. A 

análise da materialidade desse discurso, considerando suas condições de produção, 

permitiu-nos compreender a produção de certos efeitos de sentidos e não de outros para 

a nação brasileira, o Estado brasileiro e o sujeito brasileiro que se constituíam.  

  Portanto, o aparecimento do Romantismo no Brasil definiu um domínio com 

uma singularidade própria. Ele configurou um acontecimento discursivo particular. Ou 

seja, queremos descrevê-lo (interpretá-lo) enquanto um processo que podemos delimitar 

num intervalo temporal aberto. Ele é, pois, um fato de linguagem. Por outro lado, para 

compreendê-lo na sua especificidade, não basta ficarmos na superfície de seu 

aparecimento (sua existência), no nível da formulação (na sua transparência) deste 

discurso. Não é suficiente demarcá-lo tematicamente, nem descrevê-lo formalmente, 

tampouco querer revelar, por meio das obras, o pensamento que circulava nesta época. 

Estaríamos, dessa forma, desconsiderando o efeito ideológico responsável pela 

dominância de um certo sentido e não de outro. Também não nos deteremos, 

exclusivamente, na abordagem dos temas (seu conteúdo em si). Essas noções são 

insuficientes quando se pensa o discurso (a materialidade da língua) enquanto prática. 
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Permaneceremos nelas apenas o tempo que for necessário. São os efeitos de sentidos 

produzidos pelo discurso romântico que procuraremos descrever.  

 Interessa-nos também analisar os confrontos/as polêmicas, concernentes à 

questão da língua e da literatura do Brasil, que marcaram o século XIX (principalmente 

após a segunda metade deste século), enquanto discussões políticas. Ou seja, 

analisaremos estas polêmicas enquanto uma questão ideológica que movimenta espaços 

de memória onde a língua portuguesa é interpretada (e significada) de maneira distinta. 

Queremos compreender a constituição desses discursos, referentes à língua e à literatura 

do Brasil, pensando a relação necessária que há entre os discursos, e buscando demarcar 

a região da memória que os configurou, ou seja, estamos querendo dizer que no 

momento em que o sujeito se apropria do discurso, ocorre também o posicionamento 

em uma certa formação discursiva. O jogo de relações estabelecido entre os discursos é 

a condição para a existência de um discurso (seu aparecimento). 

 A mudança, então, é uma noção vazia e abstrata e que pressupõe (instala) 

consequentemente a ideia de princípio e de causa. Ela é, portanto, uma noção 

inadequada para nossos objetivos. Ao passo que a noção de sistema (processo) de 

transformações alcança todos os níveis implícitos (o anterior e o exterior) e explícitos 

que condicionam (possibilitam) o aparecimento de um discurso. Abandona-se, por esta 

via de reflexão, a ideia de um acontecimento que marcaria a origem absoluta de uma 

nova era e que estabeleceria novas regras e um novo pensamento que teria nascido na 

consciência dos indivíduos. 

 Queremos deixar de lado as concepções que descrevem a língua e a literatura 

enquanto objetos estanques e autônomos (a língua e a literatura nelas mesmas). 

Acreditamos que, procedendo dessa maneira, não estaremos negando a existência do 

acontecimento de linguagem. Estamos propondo que ele seja pensado discursivamente, 

isto é, que suas relações sejam precisamente definidas para que se possa 

explicitar/analisar as diferenças (o diferente) e as semelhanças (o mesmo) que este 

acontecimento põe em funcionamento e, finalmente, para que se possa mostrar os 

pontos de articulação entre os enunciados e a formação discursiva que os constituiu. Ou 

seja, são destas relações que "nasce'" um discurso (que pode ser falado por diferentes 

espaços de memória – as formações discursivas). 

 É, pois, no interior dessa última noção (nos seus domínios) que um estudo que 

pretende pensar a língua e a literatura e suas relações, em um período social e 

politicamente marcado como o século XIX, não “corre o risco'' de cair em reduções e 

em ''ilusões" (descrições) positivistas que concebem estes dois objetos – a língua e 

literatura – apenas como sendo, ou expressão de pensamento de um povo, ou expressão 

da sociedade/realidade, no caso específico da literatura. 

 Queremos abandonar os conceitos/as concepções que (há muito tempo) 

descrevem a língua e a literatura como sendo objetos abstratos/ideais que estão em 

constante evolução num tempo e espaço determinados. Estes conceitos, na verdade, 

mostram que diferentes teorias descrevem (interpretam) o mesmo objeto. Cada teoria, 
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com seus conceitos, suas regras, configura dizeres (enunciados) específicos sobre um 

certo objeto que só se tornam legítimos no interior das sistematicidades dessa teoria. 

 Enfim, recusamos pensar estes dois objetos enquanto descrições de regras 

internas/abstratas (no caso específico da língua) ou descrições de características 

(técnicas) formais (no caso específico da literatura). Propomos, ao invés disso, que estes 

dois objetos sejam pensados enquanto parte da constituição de uma nação. Lembremos 

que estamos falando, especificamente, da relação entre língua (base material) e 

literatura (processo discursivo), dentro do século XIX –  período em que se constituiu (e 

se legitimou) um pensamento brasileiro (estamos pensando na construção do 

Romantismo, que instaurou um estilo próprio de escrita para a língua portuguesa do 

Brasil, e ao mesmo tempo fundava um pensamento linguístico brasileiro/nacional) no 

domínio da língua (ressaltemos também que defenderemos a ideia de que a literatura é 

parte constitutiva de uma língua escrita). Em outras palavras, queremos mostrar que o 

discurso romântico brasileiro propiciou o estabelecimento de uma língua nacional. Ou 

seja, queremos pensar a instituição da língua nacional através do discurso romântico. É 

essa a relação entre língua e literatura que descreveremos neste trabalho. Trata-se, 

então, de compreender a constituição do discurso romântico (enquanto um saber 

linguístico que representa a nossa própria língua) e da língua nacional, simultaneamente 

à constituição da nação brasileira, do Estado brasileiro. Essa é a ideia que estamos 

sustentando neste artigo. 

 Nesse sentido, não nos interessa, também, tomar os discursos (polêmicas) que se 

constituíram sobre a língua e a literatura do Brasil, no século XIX, como resultado de 

uma situação histórica/cultural/política e linguística conturbada (agitada). Estes 

discursos (polêmicas) não se constituíram em torno do real da língua, mas sim em tomo 

do imaginário desta língua. 

 Segundo o que pensamos, essa tensão que se produziu em torno da língua que se 

praticava no Brasil, no século XIX, não dizia respeito a uma relação de causa e efeito, 

ou seja, não vemos nestas polêmicas, apenas, uma tensão entre o correto (a língua 

portuguesa tradicional) e o incorreto (a língua nacional), ou ainda uma tensão entre uma 

língua "afetada e artificiosa" (o português tradicional) e uma língua natural, 

"espontânea e incoercível" (a língua nacional), uma língua coerciva (a língua 

portuguesa tradicional) e uma língua libertada (a língua nacional), uma língua clássica 

(o português de Portugal) e uma língua moderna (a língua nacional). Na verdade, estas 

polêmicas se constituíram em torno de uma tensão entre o mesmo (a língua portuguesa) 

e o diferente (a língua nacional), entre uma memória (a língua portuguesa) e um 

acontecimento discursivo (discurso romântico). Não se trata também de considerar esses 

discursos (as polêmicas) de maneira estanque (do ponto de vista individual), ou então, 

enquanto o nascimento de concepções que renovariam o domínio destes dois objetos. 

Trata-se, antes, de pensar as relações que tornaram possíveis tais discursos, 

estabelecendo condições (coerções/regras) à prática discursiva. 
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3. Considerações finais 

No decorrer deste texto, procuramos analisar o Romantismo enquanto um saber 

linguístico específico da língua nacional, ou seja, o discurso romântico instaurou uma 

teorização específica da língua nacional Nesse sentido, não se trata de pensar o 

Romantismo apenas enquanto um movimento nacionalista ancorado no sentimento de 

orgulho ao que era próprio deste país. Leitura esta sustentada pelo discurso do livro 

didático. Propusemo-nos também a descrever o Romantismo enquanto um processo que 

levou à construção da referência da língua nacional/ da nação brasileira. Certamente, 

que não ficamos na transparência/evidência desse discurso, ou seja, não reproduzimos a 

leitura dada pelos livros didáticos a este discurso (o Romantismo apenas enquanto 

descrição de temas nacionais), muito pelo contrário, construímos um outro lugar para se 

pensar este acontecimento discursivo, ou seja, produzimos uma outra interpretação para 

o Romantismo, re-significando-o –  pois deslocamos a concepção de escola literária, 

enquanto um bloco homogêneo e autônomo de ideias, para a noção de acontecimento –, 

tendo em vista o domínio de conhecimento da Análise de Discurso de origem francesa. 

 Nesse sentido, nossos escritores românticos escreviam a língua nacional. A 

literatura, para nós, é parte da representação material de uma língua. Eles se colocavam 

na posição de autores dessa língua. Eles realizavam o gesto de interpretação sobre a 

língua nacional. Pensar a produção literária romântica desta perspectiva consiste em 

falar em uma textualização da língua nacional. O discurso romântico produzia sentidos 

para a língua nacional. Ele constitui-se em um processo de produção de sentidos para a 

nossa língua. A literatura constitui-se em uma escrituração da língua, no caso, o 

Romantismo deu a visibilidade de uma escritura da língua nacional. 

 Finalmente, neste nosso artigo, concluímos que falar do discurso romântico 

brasileiro, no século XIX, é falar também do processo de construção da nação brasileira, 

articuladamente. Dessa forma, o discurso romântico deve ser analisado, do nosso ponto 

de vista, observando-se os processos políticos característicos de determinadas 

circunstâncias históricas, marcadas pelas relações coloniais e pelas suas reformulações 

no contexto da formulação dos Estados nacionais independentes (RODRÍGUEZ, 2000: 

20). 
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O USO DO INFINITIVO FLEXIONADO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Enderson de Souza SAMPAIO 

  

RESUMO: Esta comunicação versa sobre a problemática do infinitivo flexional no 

Português Brasileiro, doravante, (PB). Dito isto, vale ressaltar que o emprego do 

infinitivo é matéria bastante discutível, e em alguns casos, até polêmica, visto que, em 

muitas ocorrências não há consenso entre os estudiosos. Todavia, é por seu caráter 

particular, que o infinitivo flexional é considerado um ‘idiotismo’ entre os que se 

dedicam a estudar o assunto, posto que, apenas a língua portuguesa do Brasil possui tal 

característica. Sendo assim, torna-se premente enfatizar que, a proposta para o presente 

estudo surgiu como atividade curricular, referente à disciplina sintaxe do português, 

ministrada na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, no curso de Letras Língua 

Portuguesa. O trabalho em sala de aula primou pela perspectiva crítica de ensino da 

gramática, tendo como viés a corrente gerativista. Dessa forma, tomou-se como escopo 

a sentença: “Dilma manda rivais estudar (rem)” que gerou inúmeras dissidências ao ser 

analisada pelo professor e gramático, Pasquale Cipro Neto, em seu blog no ano de 2013. 

Para o gramático, a oração encontra-se no infinitivo pessoal, acompanhada de um verbo 

causativo “mandar”.  Mas, de acordo com o linguista Sírio Possenti, esta sentença pode 

gerar pelo menos três interpretações semânticas com uma mesma estrutura sintática. 

Tendo isso em vista, o objetivo deste estudo é investigar as situações em que o emprego 

do infinitivo flexionado pode gerar dúvidas. Ou seja, trata-se de pensar como pode o 

verbo pode flexionar-se estando no infinitivo?  Para alcançar esse objetivo recorreu-se a 

perspectiva teórica de Mioto (2009), Azeredo (2010), Bagno (2011), Batista (2011), 

Perini (2010) e Possenti (2013), os quais trazem contribuições pertinentes acerca da 

problematização.  
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1. INTRODUÇÃO 

Urge lembrar as palavras do gramático Domingos Paschoal Cegalla acerca do uso 

do infinitivo na língua portuguesa. Diz o gramático que: “o emprego do infinitivo na 

língua portuguesa é matéria complexa e, em alguns casos polêmica” (CEGALLA, 2008, 

p. 600). Nesse sentido, é lícito pontuar que uma das classificações possíveis das formas 

verbais é a divisão entre as formas finitas e o infinitivo. Por sua vez, o infinitivo dos 

verbos é sua forma básica, ou seja, corresponde ao nome do verbo, sua entrada nos 

dicionários. (POSSENTI, 2011). 
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Nas palavras do linguista Sírio Possenti, “algumas transformações provocam 

reestruturações bastante radicais nas orações. Mas relacionar tais orações permite tanto 

compreendê-las quanto analisá-las sintaticamente” (POSSENTI, 2011, p. 83). O que o 

estudioso lembra em suas palavras é o caráter mutável das línguas naturais, as quais 

estão em constante transformação, como pode ser visto na história da língua portuguesa 

e nos trabalhos acerca da linguística histórica. 

De acordo com alguns livros e gramáticas, o uso do infinitivo flexionado se dá em 

algumas situações. São elas: 

 Quando o sujeito for claro, ou seja, quando surgir um pronome ou um 

substantivo escrito na mesma oração do verbo, funcionando como sujeito dele, o 

uso do infinitivo flexionado será obrigatório. Vejamos o exemplo:  

a) Não é necessário vocês chegarem mais cedo. 

  

O sujeito do verbo chegar está explícito, pois no exemplo acima o pronome vocês, 

exerce a função de sujeito da oração, por isso o verbo fica no plural, concordando com o 

respectivo sujeito. 

 Quando o sujeito do verbo no infinitivo for diferente do sujeito do verbo da 

segunda oração, flexiona-se o infinitivo. Para exemplificar, vejamos as 

seguintes orações: 

a) Meninos, vejo estarem atrasados mais uma vez. 

b) Falei a eles sobre a vontade de deixarmos o time. 

No exemplo da oração (a), o sujeito do infinitivo estar (vocês), é diferente do 

sujeito do verbo da outra oração: eu vejo. Já no exemplo da oração (b), O sujeito do 

infinitivo deixar (nós), é diferente do sujeito do verbo da primeira oração: eu falei. 

Em sua Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (2010), o Professor José Carlos 

de Azeredo propõe que “a flexão do infinitivo depende de que a ele seja atribuído 

sujeito próprio” (p. 342). O autor apresenta como exemplo a oração: “Inútil queremos 

destruir a ordem natural”. Segundo o gramático, o autor flexiona o infinitivo para deixar 

claro que seu sujeito é nós. Dessa forma, também recebe flexão o infinitivo que serve de 

predicativo a um sintagma nominal – representado por um substantivo – que serve de 

objeto a verbos transitivos diretos como deixar, mandar, fazer, ver, obrigar, sentir e 

análogos. Os exemplos citados pelo autor são os seguintes: 

 Senti as carnes tremerem. 
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 Ouvimos os cavalos se aproximarem. 

 Deixem as crianças brincarem no quintal. 

Nestes termos podemos acrescentar também a oração Dilma manda rivais 

estudarem, a qual pela ótica de José Carlos de Azeredo. Para o autor, o mais comum 

quando se flexiona o infinitivo, é a oscilação entre a forma flexionada e a forma não 

flexionada (AZEREDO, 2010). Dito isto, a sentença Dilma manda rivais estudar (rem) 

pode ou não receber flexão. 

De acordo com Possenti (2013), por meio de transformações uma sentença como: 

Dilma manda rivais estudar poderia gerar ao menos três outras sentenças 

semanticamente idênticas, mas estruturalmente diferentes. Vejamos a análise da 

sentença em questão. 

Ao analisar a sentença, uma das dúvidas que poderia haver a respeito de sua 

estrutura está relacionada com o fato de que tudo indica que “rivais” é o objeto direto de 

“mandar”, mas, ao mesmo tempo, parece ser o sujeito de “estudar”, isso se levarmos em 

consideração o sentido da oração. Então, se alguém indagasse qual é a oração 

subordinada, supostamente a resposta mais coerente seria que é “rivais estudar”, mas 

parece faltar alguma coisa, exatamente seu sujeito. Dito de outro modo, podemos 

observar as transformações e buscar explicitar se o problema desaparece, uma vez que: 

as sentenças de uma língua não podem ser vistas apenas como 

uma formação linear de palavras. Elas se caracterizam por 

agrupar palavras em unidades formais e de sentido (os 

sintagmas), organizadas em torno de núcleos. Essas unidades 

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 reflexo superficial de um arranjo mais abstrato, situado 

num nível mais profundo de análise da língua em que as 

relações sintáticas básicas são elaboradas (BATISTA, 2011, 

p.82-83). 

Sendo assim passamos as transformações que a sentença acima pode sofrer. 

1. Dilma manda rivais estudar. 

2. Dilma manda que rivais estudem. 

3. Dilma manda rivais estudarem. 
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 Essa diferença se atenua porque o sintagma nominal ‘rivais’ ora pode assumir 

caso nominativo, ora acusativo.  Sendo assim, Sírio Possenti ressalta que até mesmo 

questões estilísticas podem ser explicadas por razões de lógica gramatical. Segundo o 

autor a gramática formal, ou gerativa através da regra de alçamento é capaz de explicar 

a flexão do infinitivo. Ou seja, não basta dizer apenas que o uso do infinitivo é uma 

questão estilística ou de clareza, mas explicar porque tal uso aconteceu. 

Pasquale Cipro Neto (2013) endossa seu posicionamento acerca do infinitivo 

flexional com base nos pressupostos teóricos de Cunha e Cintra. Para este autor a 

questão se pauta de acordo com tendências que não podem ser entendidas como 

sinônimos de regras. Essas tendências se baseiam nas seguintes razões: ordem 

estilística, ritmo da frase ou ênfase do enunciado. 

Rememorando as palavras do professor Francisco da Silveira Bueno, em seu livro: 

Estilística brasileira: o estilo e sua técnica (1964) argumenta que: 

Na famosa questão do infinitivo pessoal, é o estilista quem 

decide e não o gramático. Tratando-se de um idiotismo da 

língua, foge a qualquer regulamentação gramatical. O infinitivo 

pessoal é um fato estilístico e não gramatical e compete ao 

escritor, quando a forma pessoal convier à clareza do seu 

pensamento, empregá-la ainda que vá contra todas as cerebrinas 

regras até agora inventadas. A clareza do pensamento é que rege 

o uso do infinitivo pessoal (SILVEIRA BUENO, 1964, p. 58). 

 

O comentário do professor Silveira Bueno revela que o uso do infinitivo 

flexionado em Língua Portuguesa do Brasil é uma questão de clareza, porém como bem 

lembra o linguista Sírio Possenti, até mesmo questões como a clareza podem ser 

explicadas, tendo como fundamentação à lógica gramatical da língua. 

Em relação às tendências que condicionam as ocorrências do infinito flexional na 

Língua Portuguesa, Pasquale Cipro Neto (2013), elenca apenas duas possibilidades. Na 

primeira tendência, o autor cita que quando o sujeito do infinitivo é um pronome 

oblíquo, naturalmente o infinitivo se apresenta em sua forma não flexionada. Diante dos 

fatos, pode-se dizer que o referido autor apenas apresenta as possibilidades de 

ocorrências do infinitivo flexionado, porém não explica com rigor científico como isso 

ocorre, deixando claro apenas que são tendências abonadas nos registros na Língua 

Portuguesa.  
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Em relação segunda tendência, Pasquale Cipro Neto (2013), lembra que quando o 

sujeito do infinitivo é um substantivo que vem expresso entre o verbo auxiliar e o 

infinitivo, o emprego do infinitivo é facultativo, ou seja, nesse caso, o falante pode optar 

pelo uso flexionado ou não.  Nesse sentido, o autor se limita apenas a explicitar que o 

emprego do infinitivo flexionado é facultativo nas situações em que há um verbo 

auxiliar como “mandar”, o qual é causativo, mas não dá nenhuma explicação do que 

seja um verbo causativo ou mesmo sobre sua transitividade. Sendo assim, pode-se dizer 

que a análise do gramático Pasquale Cipro Neto é meramente superficial.   

O que são verbos causativos? 

Sobre os verbos causativos Marcos Bagno em sua Gramática Pedagógica do 

Português Brasileiro (2011) esclarece que: os verbos causativos são aqueles que 

exprimem ideia de que o sujeito da sentença causa a ocorrência da ação ou processo. 

Dessa forma, segundo o autor, os principais verbos causativos do português brasileiro 

são: mandar, fazer e deixar. 

O linguista Sírio Possenti (2013, p. 2) lembra que:  

se um dia não houver mais ‘o / a / os / as’, a frase mandei eles 

estudarem / estudar se parecerá como ‘manda adversários 

estudarem / estudar’. Ou seja, não haverá uma forma com marca 

morfológica de acusativo que garanta que se trata de um objeto 

direto. 

 

Isso significa que em ambas as sentenças os sintagmas “eles/adversários” poderão 

ser interpretados ora como acusativo do primeiro verbo ora como nominativo do 

segundo. Na primeira sentença temos um pronome substantivo que também pode ser 

entendido como um pronome sujeito-objeto como bem lembra o linguista Marcos 

Bagno. Nas palavras do autor de Português ou brasileiro?: convite à pesquisa (2001), o 

pronome sujeito-objeto é aquele que pode desempenhar duas funções 

concomitantemente na oração, ora exercendo o papel de objeto direto, ora  a de sujeito 

do verbo.  

O autor salienta que “o pronome sujeito-objeto (PSO) é um fenômeno sintático 

que, na Gramática Tradicional, recebe o nome de sujeito acusativo” (BAGNO, 2001, p. 

110). No dizer de Marcos Bagno, o sujeito acusativo é uma terminologia antiga, tirada 

da gramática latina, e que se encontra em gramáticas normativas de hoje. Para Marcos 

Bagno o fenômeno ocorre , segundo os compêndios tradicionais com verbos 
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MANDAR, FAZER, SENTIR, DEIXAR, OUVIR e SENTIR seguidos de infinitivo, 

segundo ele é pertinente incluir também o verbo ESPERAR, embora a maioria das 

gramáticas normativas, dicionários de regência não mencionem o fato de já ser muito 

comum usá-lo seguindo de infinitivo, como no exemplo: “Espera eu terminar”.      

Sendo assim, caso as marcas morfológicas de objeto direto forem extintas, os 

falantes da língua teriam mais situações como essas para analisar. Situações em que um 

constituinte oracional pode apresentar ambiguidade estrutural, uma vez que a semântica 

da sentença permanece inalterada. Ainda sobre a questão do infinito flexionado Bagno 

(2011, p. 727) argumenta que: “cada língua humana tem os seus idiotismos, isto é, 

formas e funções exclusivas dela, nascidas da atividade sociolinguística e 

sociocomunicativa de seus falantes ao longo dos séculos”. E nestes termos encontra-se o 

uso do infinitivo flexionado na Língua Portuguesa do Brasil. 

Ainda sobre esse aspecto, agora especificamente destacando a questão do caso, 

pode-se dizer que, em latim o caso era morfológico visível pelas desinências. Já na 

língua portuguesa é diferente, pois o caso é abstrato, uma vez que: o, a, os, as são 

marcas de objeto direto em português, no entanto, se essas marcas desaparecerem o 

falante poderá interpretar os sintagmas: eles/ adversários, como sendo tanto objeto 

direto como sujeito, ou seja, por mais que as sentenças sejam semanticamente idênticas, 

estruturalmente elas são distintas. 

Se levarmos em consideração o fator ordem para explicar essa questão diríamos 

que em português a ordem dos constituintes é SVO, (sujeito-verbo-objeto), enquanto 

que em latim era OSV, (objeto-sujeito-verbo). Isto dito pode-se argumentar que a ordem 

dos sintagmas em português é naturalmente estável, visto que em latim a ordem era 

relativamente mais flexível. Posto que, os sintagmas em Língua Portuguesa obedecem a 

uma ordem hierárquica, na qual se encontram dispostos os constituintes oracionais da 

língua. 

No tocante a marcação excepcional de caso, o professor Carlos Mioto argumenta 

em seu livro Sintaxe do Português (2009) que a marcação excepcional de caso, 

doravante (ECM) ocorre quando um verbo como “mandar” ou uma preposição como 

“para” atribui caso para um sintagma determinante, doravante ‘DP’ que não é o seu 

complemento. Nestes termos, podemos observar que no caso da sentença: Dilma manda 

rivais estudar, o verbo “mandar” pode selecionar tanto um infinitivo impessoal quanto 

um infinitivo pessoal. Dito de outro modo, o verbo “mandar”, neste caso, pode ser 

considerado um atribuidor excepcional de caso (ECM). No entanto, se o verbo 
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selecionar um infinitivo impessoal como no exemplo, o sintagma determinante ‘rivais’ 

será objeto direto do verbo “mandar”, que por sua vez recebe caso de forma 

excepcional, posto que o infinitivo impessoal não seja capaz de atribuir caso 

nominativo. Mas, se o mesmo verbo agora selecionar um infinitivo pessoal como na 

sentença: Dilma manda rivais estudarem, o DP ‘rivais’ será o sujeito do verbo estudar. 

Essas situações nos remetem à herança linguística da Língua Portuguesa, nas 

palavras de Rodolfo Ilari e Renato Basso (2011), alguns dos falares derivados do latim 

vulgar ganharam prestígio e transformaram-se nas línguas românicas. No Livro O 

português da gente: a língua que estudamos a língua que falamos, os autores abordam 

que as línguas românicas que conhecemos hoje são: “o romeno, o italiano, o sardo, o 

reto-romântico (falado na Suíça e em algumas regiões do norte da Itália), o occitano, o 

francês, o catalão, o espanhol, o galego e o português” (ILARI & BASSO, 2011, p. 17).  

Dito de outro modo, lembramos que no Latim Clássico também ocorria casos 

semelhantes, casos esses que recebiam o nome de acusativo com infinitivo. No livro 

Questões de Linguagem: passeio gramatical dirigido (2011), Sírio Possenti salienta que 

“as gramaticas latinas classificam como acusativo com infinitivo construções nas quais 

o sujeito da oração subordinada, em vez de estar no caso nominativo – o caso do sujeito 

naquela língua -, está no caso acusativo – o caso de objeto direto” (POSSENTI, 2011, p. 

86). É importante ressaltar que esse tipo de construção não acontece só em português e 

em latim, mas ocorre também em inglês. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do infinitivo na Língua Portuguesa é bastante complexo, já que, em 

alguns casos, ele deve ser flexionado, em outros, ele pode ser flexionado, e em outros 

ainda ele não se flexiona. Nisto e por tudo isto, lembramos as palavras do professor 

Ronaldo de Oliveira Batista em livro intitulado: A palavra e sentença: estudo 

introdutório (2011). Nesta obra o autor argumenta que 

 

um estudo cientifico sobre as línguas não pode se restringir a 

apontar conhecimentos inatos, ele deve procurar evidências que 

ajudem a comprovar propostas teóricas. Por isso um dos ramos 

da sintaxe, de caracterização formal, busca explicações e 

descrições a respeito dos mecanismos que possibilitam a 
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formação de sentenças em línguas naturais (BATISTA, 2011, p. 

82). 

 

Ou seja, um estudo rigoroso e, portanto científico acerca do emprego do infinito 

flexionado na língua portuguesa deve buscar exemplos que comprovem tal uso e não 

mais se pautar em ‘achismos’ meramente superficiais, uma vez que, os estudos 

linguísticos dispõem de teorias capazes de explicitar e comprovar os mais variados usos 

que os falantes fazem, posto que até questões de clareza e estilística podem receber uma 

explicação lógica e científica de acordo com as contribuições das ciências da 

linguagem. Assim sendo, a tarefa do estudioso que se propõe a analisar um fenômeno 

linguístico como é o uso do infinitivo flexionado no Português Brasileiro é descrever e 

explicar as ocorrências de tal uso. Por tudo isso, concluímos que o uso do infinitivo 

flexionado é matéria bastante controversa, mas que tal uso pode ser explicado a partir da 

lógica gramatical. Por fim, lembramos as palavras de Mário Alberto Perini em sua 

Gramática do português brasileiro (2010) sobre o uso do infinitivo. De acordo com este 

autor, “o infinitivo é de uso muito amplo em português, em orações subordinadas. Em 

orações principais, tem uso restrito na língua escrita (em avisos como não fumar, ou 

ordens como olhar à esquerda!), mas não ocorre na língua falada” (PERINI, 2010, p. 

209). O que o linguista trás de novo para esta pesquisa é que o infinitivo é bastante 

complexo quando se trata das orações subordinadas, ou seja, o autor afirma que o 

fenômeno ocorre na língua escrita, mas nega que o mesmo fenômeno linguístico ocorra 

na língua falada. 
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ESTUDO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO HIPERTEXTO PARA 

PROMOÇÃO DO LETRAMENTO LITERÁRIO DE ALUNOS DO ENSINO 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

Erika Kress
79

 

 

RESUMO: O artigo se inscreve no rol de investigações que privilegiam a abordagem 

qualitativa dos fenômenos educacionais. Nele, procuramos responder ao seguinte 

problema de pesquisa: qual o impacto da utilização de estratégias de construção do 

hipertexto em ambiente virtual na formação de leitores competentes de textos literários 

canônicos? Em que pese o caráter duplo desta proposta, com ações de natureza 

pedagógica e de pesquisa sendo desenvolvidas de forma concomitante, foi realizada 

uma pesquisa-ação, conforme proposta por Thiollent (1997). A concepção de trabalho 

com a leitura literária, como trabalhado por Santos (2009) é importante para o 

entendimento, neste trabalho, de que o leitor não é um ser passivo no processo de 

construção de leitura da obra, trabalhando a todo momento para significar o texto que 

ele tem em mãos, sempre a partir de suas experiências de vida.  Do outro lado, busca-se 

tratar trabalhar com a acepção do hipertexto, conforme Ribeiro (2011), Xavier (2009), 

entre outros, e sua conexão a ideia de agência (agency), entendendo que o aluno-leitor 

tende a conceber a experiência de leitura sob um aspecto mais formativo do que em 

modalidades mais convencionais de práticas de leitura (Snyder, 2002). Os dados 

essenciais analisados foram obtidos por meio de questionários aplicados a alunos do 

ensino técnico de nível médio oferecido pelo CEFET-MG no campus Varginha, quando 

da realização da atividade pedagógica de construção coletiva de uma edição digital da 

obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Todo o material coletado em 

cada uma das etapas da pesquisa acima mencionado é objeto de uma minuciosa análise 

por parte da pesquisa, com vistas a responder à questão que norteia o presente artigo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hipertexto. Letramento Literário. Literaturas De Língua 

Portuguesa. Ensino Técnico De Nível Médio. Triste Fim De Policarpo Quaresma. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O advento e a disseminação da internet na sociedade contemporânea têm trazido 

significativas mudanças comportamentais, configurando um novo padrão sociotécnico e 

uma base material diferenciada, sobre a qual as pessoas se engajam estabelecendo 

vínculos, formando opiniões e alimentando informações, entre outros usos (Castells, 

2003). No que concerne ao conceito de texto recorrente no mundo cibernético, 

privilegia-se a intersecção de múltiplas semioses, com ampla exploração da 

interatividade. Tem-se, assim, a centralidade do chamado hipertexto, “uma forma 

híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, 

adiciona e condiciona à sua superfície formas outras de textualidade” (Xavier, 2010, 

p.208). 

Conforme bem discute Ribeiro (2011), o hipertexto não constitui exatamente 

uma novidade advinda com a disseminação da internet. Dialogando com noções as de 

hipertextos impressos, eletrônicos e manuscritos, de Pierre Lévy e Roger Chartier, a 
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autora afirma que a “novidade está no próprio suporte e na velocidade com que os nós 

são acessados nos hipertextos eletrônicos” (p.141). Mesmo tendo isso em consideração, 

não há como negar que a popularização da rede mundial de computadores tem garantido 

à noção de hipertexto uma recorrência até então rara, fato este que tem afetado os modos 

de ler desenvolvidos por usuários habituais do mundo virtual. Nestes termos, 

particularmente entre os jovens, destaca-se uma forma de leitura através do uso 

recorrente de links – ícones que criam conexões entre um texto e outro dentro de um 

mesmo hipertexto – que irão estabelecer as relações entre o que está sendo lido em 

determinado momento e uma gama de informações que se fizerem necessárias para uma 

compreensão apurada do que se lê. 

Buscando compreender o impacto da utilização de estratégias de construção do 

hipertexto em ambiente virtual na formação de leitores competentes de textos literários 

canônico, o artigo foi construído a partir de questionamentos acerca do lugar da leitura 

de textos literários canônicos nesses tempos de identidades tecnológicas. Mesmo em 

tempos digitais como o nosso, não há quem conteste que a literatura é plena de saberes 

sobre o homem e o mundo, sendo algumas das funções do texto literário nos dizer muito 

sobre o que somos e nos incentivar a problematizar o mundo em que nos inserimos.  Do 

mesmo modo, parece-nos ser consensual o fato de que a prática da leitura literária 

contribui de forma efetiva para o reconhecimento da diferença, uma vez que nos permite 

assumir o olhar dos outros, viver como eles, indo para além das marcas temporais e 

espaciais que nos limitam. 

É por possuir esse papel tão importante no mundo, que a literatura, ao contrário 

do que muitos pregam, precisa garantir seu lugar nas escolas de formação dos jovens. É 

notório que o ensino das literaturas de língua portuguesa tem encontrado fortes barreiras 

junto aos alunos, muito disso por efeito de uma prática pedagógica pouco estimulante e 

ineficaz, conforme demonstram estudos como os de Martins (2006) e Zilberman (1988). 

Nesse sentido, de acordo com o que discutem essas autoras, muitos são os espaços 

escolares em que o docente se limita a trabalhar, particularmente no ensino de nível 

médio, apenas através de fragmentos de textos literários canônicos que servem para 

simplesmente comprovar as características dos períodos literários. Trata-se de uma 

prática que, conforme comprovou Santos (2003), tem contribuído fortemente para 

distanciar leitores jovens e textos literários, sobretudo nestes tempos de fluidez da 

linguagem e rapidez da comunicação típicas do século XXI. 

Considerando o inegável papel da escola como promotora do letramento 

literário, cabe ao professor de língua portuguesa tornar a literatura algo próximo dos 

alunos, tomando como ponto de partida as práticas sociais de leitura destes e garantindo 

a eles o direito de receber a palavra que constrói, reconstrói, enfim, humaniza veiculada 

através dos textos literários. Dito de outro modo, em consonância com Candido (1995), 

é preciso que o professor de língua portuguesa garanta, nas aulas de língua materna, o 

direito do aluno à literatura, através da prática de leitura literária significativa. Trata-se, 

assim, de contribuir para o que Cândido chama de processo de humanização, do qual 

faz parte a inserção da literatura no ensino médio
80

.  

Assim sendo, este artigo segue a perspectiva do trabalho com a leitura literária 

contrapondo-se ao ensino tradicional de literatura (Santos, 2009). Nessa abordagem, o 

aluno de ensino médio é visto como agente na construção de sentidos do texto literário 

ao mesmo tempo em que o exercício da leitura é entendido como um processo que 

engaja leitores – professores e alunos – ativamente. Em nosso caso, trata-se, ademais, de 

exercício da construção de sentidos do texto literário, com recurso a novos suportes 
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próprios da era digital, tomando como base a obra do escritor brasileiro Lima Barreto, 

em especial, o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915 e 

considerado uma das mais importantes obras do início do século XX no Brasil.  

Para além da importância do autor dentro do cânone literário do país – muito 

embora Antonio Candido (1987, p.44) tenha definido a literatura de Barreto como tendo 

“ares de rascunho” – a personagem de Policarpo Quaresma tem fator chave nesta 

proposta, como símbolo de leitor voraz e obsessivo, marcado por sua ingenuidade na 

perseguição de utopias, movido pela cega crença nas letras. Trata-se de um perfil 

identitário bem afeito aos jovens leitores para os quais o projeto objetiva voltar-se: os 

alunos do CEFET-MG. Policarpo é apresentado no romance como um homem 

metódico, recatado, leitor voraz do subúrbio: “Estava num aposento vasto com janelas 

para uma rua lateral, e todo ele forrado de estantes de ferro. Havia perto de dez, com 

quatro prateleiras, fora as pequenas com livros de maior tomo” (Barreto, 1956). São o 

idealismo e a utopia de Quaresma que nos inspira para a formação crítica do jovem do 

ensino médio e que coloca ambos como figuras centrais nesta proposta. 

Considerando as últimas avaliações internacionais das quais o Brasil tem 

participado, não resta dúvida de que a realização de projetos que se preocupem com a 

formação de leitores ainda é necessária.  A última edição do PISA
81

 trouxe o Brasil em 

49º lugar em um total de 56 países participantes
82

.  Esse exame avaliou habilidades de 

leitura em jovens de 15 anos e os resultados demonstraram que os alunos brasileiros do 

Ensino Médio são capazes apenas de localizar informações explícitas no texto e fazer 

conexões simples.  

Todo esse quadro está sendo mostrado para nossas escolas e, assim, torna-se 

relevante que elas assumam projetos de ensino de leitura com um duplo caráter de 

eficiência: em primeiro lugar, respondendo a uma necessidade imperativa de retirar o 

país de sua condição de baixíssimo grau de “letramento” (Soares, 2003) e de 

pouquíssimos leitores; e, depois, garantindo aos jovens um sentido mais claro sobre a 

utilidade da etapa escolar em suas vidas. 

Em outra vertente de análise sobre a relação da população de jovens com o texto 

literário, Ribeiro (2006) destaca que a maioria dos jovens brasileiros aprecia a leitura, 

ficando entre os primeiros lugares, ao lado de países como a Dinamarca e Finlândia, 

quando o que está em avaliação é questão da leitura como prática cultural. A partir de 

dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), a autora analisa: 

 

[...] o mito de que o jovem não lê ou não gosta de ler cai 

por terra. É certo que alguns tipos de leitura interessam mais aos 

jovens do que outras; por exemplo, o INAF mostra que os 

jovens leem mais livros de ficção e poesia que os adultos, 

enquanto esses preferem o jornal e os livros religiosos. O 

computador, que cada vez mais se impõe como suporte dos mais 

diversos textos para leitura, ainda não é acessível à grande 

maioria da população, mas é principalmente entre os jovens que 

seu uso é mais frequente (Ribeiro, 2006, p.36). 

 

Dados como esses evidenciam, portanto, que há uma grande tarefa a ser 

desenvolvida nas aulas de língua portuguesa do ensino médio: encurtar a distância entre 
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o jovem e a prática efetiva da leitura literária, tanto de maneira prazerosa, quanto sem 

eliminar a conscientização de ser ela uma atividade reconhecidamente necessária para a 

inserção do mesmo nas sociedades letradas onde ele vive. Ao exigir habilidades 

diferenciadas para a interpretação de seus conteúdos e avaliação de suas estratégias, 

essa leitura ajuda na formação de leitores competentes e, por conseguinte, de 

profissionais e cidadãos mais críticos. Outro fator em destaque é o quanto essa leitura 

está envolvida no papel humanizador e esse é oferecido ao leitor em formação pelo 

contato reflexivo que o texto oferece. Clareiam-se, com isso, mais duas razões pelas 

quais se faz interessante o desenvolvimento desta pesquisa: o seu potencial para formar 

leitores e cidadãos conforme a exigência do século XXI; a sua propensão para colaborar 

de forma efetiva para o processo de humanização de jovens leitores iniciado pelas séries 

iniciais do ensino fundamental. 

É fato que os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental não só 

apresentam gosto pelas narrativas imaginativas, como também pelas aventuras e 

sonoridade encontradas na poesia.  Contudo, à medida em que vão se graduando e 

chegam à etapa do Ensino Médio, observamos o surgimento de uma resistência em se 

aproximar dos textos indicados pela escola. Frequentemente é nesse momento que são 

ouvidas as classificações de entediante e inútil para as aulas de Literatura oferecidas a 

esses alunos (Cosson, 2012). 

Essa caracterização aponta o velho problema de que os livros de leitura literária 

obrigatória encontram-se muito distantes do universo do jovem leitor, bem como os 

temas abordados e a linguagem rebuscada de alguns autores. Essas, no entanto, não são 

alegações novas e essa permanência na queixa (e não na ação) acaba sendo também 

responsável pelas dificuldades que transformam o prazer da leitura de um texto literário 

em um trabalho cansativo e sem finalidade. É notório que a escola nem sempre acerta 

nas escolhas dos clássicos a serem trabalhados, mas essa não deve ser a causa do 

afastamento do jovem no processo de leitura. A construção de hipertextos em ambientes 

virtuais pelos estudantes leitores surge como uma proposta que poderia aproximar os 

leitores jovens dos livros e, assim, torná-los capazes de, com a ajuda do professor e sua 

escolha por um trabalho sistemático, serem letrados literariamente. Espera-se, assim, 

criar condições para a promoção do que Soares (1999) denomina escolarização da 

literatura. Neste artigo, busca-se identificar e analisar o impacto da utilização de 

estratégias de construção do hipertexto em ambiente virtual na formação de leitores 

competentes de textos literários canônicos no ensino técnico de nível médio. 

 

2. O TRABALHO COM LEITURA LITERÁRIA E O 

HIPERTEXTO 

 

Este artigo se fundamenta em um alinhamento de posicionamentos teóricos 

oriundos de diferentes campos do conhecimento. Inicialmente, por exemplo, são-nos 

úteis os estudos realizados por Santos (2009), inscritos na interface entre Letras e 

Educação. Interessa-nos, deste autor, o conceito de trabalho com a leitura literária, que 

o mesmo opõe às convencionais noções de ensino de literatura. A concepção de 

trabalho com a leitura literária nos interessa por possibilitar a compreensão de que o 

aluno não é um ser passivo no processo de construção de leitura da obra, trabalhando a 

todo o momento para significar o texto que ele tem em mãos, sempre a partir de suas 

experiências de vida. 

Uma segunda acepção importante deste artigo é aquela relacionada ao 

hipertexto, conceito já tratado por autores de distintos campos do conhecimento. A 
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montagem de um hipertexto constitui uma importante estratégia de promoção de 

aprendizagem, uma vez que, sem dúvidas, trata-se de um recurso tecnológico de grande 

apelo junto aos jovens e, por isso mesmo, pode ser capaz de instigar seu interesse pelo 

universo literário.  

Vários autores têm se debruçado nas últimas décadas sobre o letramento literário 

em ambientes virtuais e, particularmente, no hipertexto. Lévy (1993), por exemplo, 

concebe o hipertexto como um conjunto de nós que podem ser formados por imagens, 

gráficos, palavras, etc. O autor ressalta a ruptura de paradigmas de leitura catalisada 

pela emergência do hipertexto, sublinhando entre seus benefícios um duplo ganho: de 

um lado, o autor adquire maior possibilidade de difusão de sua obra e liberdade para 

expressar suas ideias sem o crivo do mercado editorial e, de outro, a posição, por parte 

do leitor, de um papel mais autônomo, já que lhe cabe o direto de selecionar o que 

deseja ler. 

Marcuschi (1999, p. 21), interessado na classificação do conceito, conceitua o 

hipertexto como: 

 

O hipertexto não é um gênero textual nem um simples 

suporte de gêneros diversos, mas como um tipo de escritura. É 

uma forma de organização cognitiva e referencial cujos 

princípios constituem um conjunto de possibilidades estruturais 

que caracterizam ações e decisões cognitivas baseadas em 

(séries de) referenciações não contínuas e não progressivas. 

Considerando que a linearidade linguística sempre constituiu um 

princípio básico da teorização (formal ou funcional) da língua, o 

hipertexto rompe esse padrão em alguns níveis. Nele, não se 

observa uma ordem de construção, mas possibilidades de 

construção textual plurinearizada. 

 

Por se tratar de um linguista notabilizado pela análise dos gêneros textuais, 

Marcuschi considera que a construção de sentidos constitui um tópico relevante na 

discussão acerca do hipertexto. Vem daí sua preocupação com o modo como o 

hipertexto se desvencilha de paradigmas formais e funcionais cristalizados. 

Inserindo o hipertexto no contexto de compressão espaço-temporal que 

caracteriza a experiência pós-moderna de vivência do tempo e do espaço, Koch (2011, 

p.63) argumenta que o hipertexto “constitui um suporte linguístico-semiótico hoje 

intensamente utilizado para estabelecer interações virtuais desterritorializadas”. Assim, 

o hipertexto constitui uma forma de difusão da leitura para além dos limites espaciais, 

fazendo com que leitores distantes possam compartilhar a experiência de uma leitura 

que, de outro modo, seria acessível a poucos. 

Enquanto alguns teóricos versam sobre o hipertexto em sua dimensão conceitual, 

outros procuram refletir sobre seu impacto no letramento digital e, mais 

especificamente, no letramento literário. Desse modo, a literatura especializada em 

práticas de leitura vem discutindo, de modo mais sistemático, os fenômenos envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem de literatura. Kleiman (1995), por exemplo, 

argumenta que a inserção de novas formas de linguagem nas práticas sociais precisa ser 

acompanhada pela educação, particularmente pelo ensino de literatura, já que as 

instituições de ensino precisam se integrar ao cotidiano de sua clientela e às 

transformações ocorrentes na sociedade. 

Sob o mesmo prisma, Xavier (2002) ressalta que, a despeito do interesse 

acadêmico em discutir posturas didático-pedagógicas convergentes com as novas 
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demandas sócio-histórico-culturais, o processo de ensino-aprendizagem de literatura nos 

ensinos fundamental e médio ainda se atém a uma percepção de língua como uma 

estrutura de regras cristalizadas, dominadas por poucos, e à concepção de literatura 

como uma vertente artística superior ao nível de abstração de alunos supostamente 

incapazes de assimilar seu conteúdo. Como ressalta Bagno (2003), essa visão, 

evidentemente, torna a língua e a literatura instrumentos de poder e exclusão. 

Na contramão dessa perspectiva que imobiliza o aluno-leitor, diversos autores 

têm propalado um conceito de ensino de literatura que enfatiza sua dimensão formativa. 

Silveira (2005, p. 16), nesse sentido, afirma: 

 

A leitura escolar deve contemplar o aspecto formativo de 

educando, estimulando-lhe a sensibilidade estética, a emoção, o 

sentimento [...] o texto literário tem muito a contribuir para o 

aprimoramento pessoal, para o autoconhecimento, sem falar  do 

constante desvelamento do mundo e da grande possibilidade que 

a leitura de  determinada obra oferece para o descortínio de 

novos horizontes para o homem, no sentido da formação e do 

refinamento da personalidade. 

 

Nesse sentido, a leitura tende a assumir um caráter socioeducativo voltado tanto 

para o processo de ensino-aprendizagem pautado não apenas na construção de saberes 

como também na constituição da cidadania, da leitura crítica do texto e do mundo, como 

quer Paulo Freire (1997), do autoconhecimento enquanto sujeito e da formação de uma 

postura crítica em relação à sociedade. 

Assim, o letramento literário assume relevância social importante. Introduzido 

no Brasil a partir dos anos 1980, o letramento, termo derivado do inglês (literacy) vem 

se firmando como uma forma mais dinâmica e pertinente de se pensar o processo de 

ensino-aprendizado de uma língua e da literatura que constitui uma de suas expressões 

mais criativas (Pinheiro, 2005). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o letramento, em uma escala comparativa 

temporal, antecederia a alfabetização, pois, desde antes de ingressar no cenário escolar, 

a criança está em contato com signos linguísticos e muitas vezes consegue interpretá-

los. Nessa mesma escala temporal, o letramento também sucederia a alfabetização, uma 

vez que enquanto a alfabetização é um processo que tem início e fim – ou seja, realiza-

se nas primeiras séries do Ensino Fundamental e a partir de então a criança é 

considerada alfabetizada –, o letramento é um processo perene que o indivíduo realiza 

durante toda a sua vida, pois o conhecimento de novos signos é constante ao longo dos 

anos. Isso significa que o educador precisa adotar uma pedagogia da autonomia, no 

sentido de não mais se impor como transmissor único de um saber que deve ser 

assimilado pelos alunos de forma passiva. Ao contrário, deve exercer uma função 

mediadora entre o discente e o objeto de saber – no caso deste projeto, o texto literário 

(Soares, 2005). 

Mais do que uma formalidade educacional, o letramento consiste em um quesito 

sine qua non para a convivência em sociedade e para a fruição dos benefícios que essa 

convivência propicia; afinal, estamos diariamente enredados por signos linguísticos de 

tal forma que não podemos ignorar seu impacto social. Conforme ressalta Paiva (2003, 

p. 118), 

 

Para quem vive em sociedades como a nossa, complexa, 

em que tudo se organiza pela escritura e em torno dele, mesmo 
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sem dominar o código, não há como escapar das armadilhas do 

texto. Todos os sujeitos são atravessados pelo sistema da 

escritura, o que os obriga a produzir saídas e táticas. 

 

Mais recentemente, sob impacto da revolução tecnológica ocorrida nas últimas 

décadas, emergiu o conceito de letramento hipertextual para designar inserção 

vertiginosa das Tecnologias de informação e comunicação (TICs) no âmbito da 

sociedade e, mais precisamente, nos processos pedagógicos e socioeducativos. 

Parece haver uma consonância entre os autores quanto à concepção técnica do 

hipertexto como uma escritura não sequencial e não linear, que se ramifica e, desta 

forma, permite ao leitor virtual acessar de maneira quase ilimitada outros textos, a partir 

de escolhas locais em tempo real. Também é possível observar, entre os diversos autores 

que versam sobre o hipertexto, uma confluência quanto à sua capacidade de difusão e 

dinamização do processo de leitura. Portanto, a literatura especializada ratifica o 

argumento de que o hipertexto pode constituir uma forma de estimular jovens leitores a 

assumirem uma relação de mais proximidade e, por conseguinte, mais afetuosidade com 

o exercício da leitura literária. Seria adequado, portanto, inovar as abordagens na escola 

de ensino médio através de uma alternativa de considerável potencialidade, 

considerando os aspectos teóricos supracitados, como o desenvolvimento do hipertexto, 

emergente como estratégia didática para o trabalho com leitura literária na formação de 

leitores críticos. 

 

3. CONSTRUINDO O HIPERTEXTO A PARTIR DE 

“POLICARPO QUARESMA” 

 

Inicialmente foi selecionado uma aluna do 3º ano do ensino médio técnico do 

curso de Informática, que identificou as edições existentes do romance Triste Fim de 

Policarpo Quaresma, incluindo cotejamento entre as diferentes edições.  Em seguida, ela 

desenvolveu uma base de dados, a partir da leitura do livro, com citações e elucidações 

das referências histórico-culturais utilizadas por Lima Barreto nessa obra. Para a criação 

da versão digital do texto, tomou-se como base a edição do livro já disponível em 

domínio público, tendo sido feita a comparação com as outras edições. A elaboração de 

hiperlinks deu-se a partir do banco de dados, bem como com as novas informações 

recolhidas pelos alunos em outros meios bibliográficos (digitais ou não). Uma vez 

selecionados, houve o desenvolvimento de um software para construção de hipertexto 

com a disponibilização on line de banco de dados produzido com referências presentes 

no romance de Lima Barreto. O próximo passo foi uma análise da eficiência do material 

criado na compreensão da referida obra literária. 

 

Figura 1: “Home” do Projeto – website em construção 
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Como forma de divulgação do trabalho, foi criada uma conta gratuita de 

hospedagem onde a aluna publicou o hipertexto implementado. 

 

Figura 2: Primeira parte do hipertexto (hiperlinks em azul) 

 
 

Figura 3: Exemplo do funcionamento do hiperlink a partir a partir de um 

clique sobre a palavra “Pedantismo” 

 
 

A importância desses hiperlinks foi vista pela aluna como um recurso facilitador 

para a compreensão de um vocabulário mais distante de sua realidade e esse é, sem 

dúvida, um dos fatores que contribuíram para uma aceitação maior quando da leitura 

dessa obra literária.   
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Como previsto em Santos (2009), o emprego da construção trabalho com leitura 

literária remete à possibilidade de se promover, quando na abordagem de um texto 

literário na aula de Língua Portuguesa, algumas rupturas em relação ao que vinha 

predominando em algumas salas de aulas do Brasil.  Entre elas, a noção de que a leitura 

é um exercício passivo, que não demanda esforço em oposição à escrita, e, no caso de 

situada na escola, tanto da parte do professor, quanto da do aprendiz. 

Acreditamos que essa proposta de um novo olhar sobre a abordagem do texto 

literário nos anos finais da educação básica propicia, portanto, a retirada do aluno de um 

lugar de mero receptor de saberes transmitidos e o leva a construir um conhecimento 

mais relevante acerca dos textos literários do Ensino Médio, tornando-o, como deseja 

Santos (2009), protagonista do processo de ler um texto literário. 

A construção do hipertexto configura um exercício de criação no qual o aluno 

atua no arquivamento da obra, o que confere a ele um papel mais ativo na relação com a 

literatura, já que, nos moldes convencionais de leitura, o aluno é concebido como mero 

decodificador passivo de sentidos do texto. Assim, investido de agência (agency) e em 

relação mais integrada com o texto literário graças ao suporte tecnológico do hipertexto, 

o aluno-leitor tende a conceber a experiência da leitura sob um aspecto mais formativo 

do que em modalidades mais convencionais de práticas de leitura (Snyder, 2002). 

Como pontua Marcuschi (1999), a experiência leitor-texto, sob o signo do 

hipertexto, constitui um processo de leitura/escrita multilinearizado, multisequencial e 

não determinado, realizado em um novo espaço – o ciberespaço. 

De fato, o letramento hipertextual tem como especificidade o tratamento 

simultâneo da imagem e do texto, entre a linguagem visual e a linguagem verbal, 

exigindo do leitor habilidades de leitura diferenciadas e de caráter mais plural. Além da 

transversalidade entre os registros verbal e visual, o hipertexto modifica as posições 

estatuárias entre autor e leitor, uma vez que dissemina em maior grau o acesso à leitura 

e, ao democratizá-la, amplia o leque de leitores e, por conseguinte, as possibilidades 

interpretativas. Afinal, cada leitor interpreta o texto literário conforme seus repertórios 

particulares e seus conhecimentos prévios, conforme observa Cosson (2012). 

O gosto pela leitura literária é algo que cabe à escola, sobretudo através do 

exercício constante de práticas de leitura bem sucedidas e afinadas com a realidade do 

aluno/leitor. Em busca de leitores assíduos, cabe a ela desenvolver a leitura com prazer e 

essa é a dimensão em que a leitura literária se encaixa. 

A proposta de um novo olhar sobre a literatura e seu ensino propicia a retirada 

do aluno de um lugar de passividade, de mero receptor de saberes transmitidos, e o leva 

a construir um conhecimento mais relevante acerca dos textos literários trabalhados no 

Ensino Médio. Torná-lo protagonista desse processo contribuirá para superar o 

distanciamento existente entre o texto literário produzido em circunstâncias históricas e 

discursivas distantes de seu contexto de recepção contemporâneo, conforme ressalta 

Bellei (2002). 
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ALIG: O LÉXICO NA LÍNGUA FALADA DE IGUATU 

 

Fabiana dos Santos LIMA
83

 

 

 

RESUMO: ALIg é o Atlas Linguístico Léxico-semântico de Iguatu - CE que faz o 

registro da língua falada de Iguatu por meio de cartas linguísticas, produzidas através do 

método geolinguístico, como trabalho de conclusão do curso de Mestrado em 

Linguística, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). A partir desse atlas, fazemos 

uma síntese dos resultados alcançados, apresentando seus aportes teórico-metodológicos 

com base nos caminhos da Geolinguística pluridimensional. Assim o presente trabalho 

visa apresentar o resultado da pesquisa geolinguística na cidade de Iguatu-CE, 

destacando as peculiaridades do léxico dessa comunidade linguística, perante a 

dinamicidade da língua falada e todas as influências que esta recebe. Composto por 49 

cartas linguísticas que recobrem 15 campos semânticos, o ALIg destaca principalmente 

os itens lexicais que apresentam maior variação lexical, as marcas regionais diferentes 

das variantes padrões ou comum em outras regiões, sugerida no QSL do Projeto ALiB 

(2001), e os itens lexicais que apresentam a melhor distribuição entre os informantes e 

nas sublocalidades. Além disso, o atlas ainda faz referência à variação fonética de 

alguns itens, por respeito a seus informantes e à legitimidade da pesquisa; a variantes de 

ordem flexional, seja ela de gênero ou grau, seja de tempo verbal, e às variantes que 

apresentam lexias simples, compostas e complexas. Dessa forma, o ALIg cumpre seu 

papel de ser um instrumento para documentar a história da língua e, ao mesmo tempo, 

dar pressupostos para alicerçar a política de ensino brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia. Geolinguística pluridimensional. Sociolinguística. 

Língua falada. Iguatu.   

 

  

1. Introdução 

 O presente artigo objetiva-se a apresentar os resultados obtidos mediante a 

elaboração do Atlas Linguístico Léxico-semântico de Iguatu (ALIg), cidade da região 

centro-sul do estado do Ceará, o qual faz o registro da língua falada de Iguatu por meio 

de cartas linguísticas, produzidas através do método geolinguístico, como trabalho de 

conclusão do curso de Mestrado em Linguística, pela Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

 Esses resultados são produzidos com base nos aportes teórico-metodológicos do 

projeto ALiB (2001) e nos conceitos da dialetologia e da geolinguística 

pluridimensional, abordados por Aragão (1998), Camara Jr. (2004) e Radtke e Thun 

(1999). 
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 Com isso, fazemos uma pequena análise, tendo como base os itens lexicais que 

apresentam maior variação lexical, as marcas regionais diferentes das variantes padrões 

ou comum em outras regiões, sugerida no QSL do Projeto ALiB (2001), e os itens 

lexicais que apresentam a melhor distribuição entre os informantes e nas sublocalidades. 

Fazemos referências, ainda, à variação fonética de alguns itens, por respeito a seus 

informantes e à legitimidade da pesquisa; às variantes de ordem flexional, seja ela de 

gênero ou grau, seja de tempo verbal, e às variantes que apresentam lexias simples, 

compostas e complexas. 

 Para finalizar nossas considerações, concluímos que o ALIg cumpre seu papel de 

ser um instrumento para documentar a história da língua e, ao mesmo tempo, dar 

pressupostos para alicerçar a política de ensino brasileira.  

 Assim apresentamos as cartas linguísticas citadas no corpo do trabalho em anexo. 

2. Aportes teórico-metodológicos  

Não há nada mais puro e genuíno na identificação da origem de um falante do que 

sua fala. Comumente identificamos cearenses, recifenses, baianos, paulistanos, 

mineiros, cariocas, paraenses e gaúchos simplesmente pela fala. Essa mesma situação é 

facilmente percebida no interior de cada estado. Exemplo disso é a diferença entre a 

região litorânea e a centro-sul do Ceará, onde a diferença fonológica entre o t [ t ], [ tᶘ  ] 

e o d [ d ], [ dz ] é notável. 

Esse fenômeno é registrado por Aragão (1998) quando a autora explicita que o 

QFF
84

, entre outras coisas, procura explicar a realização de determinados fenômenos em 

diferentes regiões, a saber: 

 

A palatização do das consoantes /t, d/ em [tᶘ, dz] antes da vogal 

anterior / i / ou depois da semivogal anterior / y / estudada pelas 

equipes dos Atlas Linguísticos da Bahia, Minas Gerais, Paraíba, 

Sergipe e Paraná, é considerada uma marca dos Estados do Rio 

de Janeiro, Ceará e parte de Minas Gerais. (ARAGÃO, 1998, 

p.109) 

 

Essa diferença é causa de relativo preconceito entre os falantes da capital e do 

interior, em que a realização dos sons [tᶘ, dz] são prestigiados entre os litorâneos, 

enquanto os outros [t, d] são estigmatizados. 

Com base nesta evidência, o ALIg foi produzido com o objetivo de documentar a 

linguagem regional falada no município de Iguatu, tanto na zona rural quanto na zona 
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urbana, para confirmar as hipóteses de que o falar iguatuense tem marcas lexicais que se 

distinguem entre rural e urbano, bem como seu léxico apresenta variações, além de 

diatópicas, diastráticas ou socioculturais, à luz da dialetologia, da sociolinguística e da 

geolinguística pluridimensional. 

A localidade escolhida é um grande pólo sócio, econômico, político e cultural da 

região centro–sul do Estado do Ceará, rodeada por dez cidades que viabilizam seu 

desenvolvimento e que fica a 369 km da capital. Assim, devido ao grande fluxo de 

pessoas e ao forte investimento no desenvolvimento educacional da cidade, foi de 

grande valia registrar sua língua falada com o intuito de perceber as influências 

socioculturais na língua em seu cotidiano, distinguindo o falar regional do dialeto 

próprio do estado, com base na definição de Câmara Jr (2004, p. 95) entre dialeto e 

língua: 

Do ponto de vista puramente lingüístico, os dialetos são falares 

regionais que apresentam entre si coincidência de traços 

lingüísticos fundamentais. Entretanto, ao conceito lingüístico se 

acrescenta em regra um conceito extralingüístico de ordem 

psíquica, social ou política, isto é, a) a existência de um 

sentimento lingüístico comum, b) a existência de língua culta, 

superposta aos dialetos, que assim ficam limitados ao uso 

cotidiano, sem maior expressão cultural ou literária; c) a 

subordinação política das respectivas regiões como partes de um 

estado político nacional. Quando se verificam essas condições 

extralingüísticas, mas não a coincidência dos traços lingüísticos 

essenciais, já não se tem dialetos, mas línguas distintas.  

 

Dessa forma, a pesquisa se desenvolveu tendo por base a metodologia empregada 

no ALiB
85

(2001) que nos orientou desde a seleção dos pontos de inquérito até a 

apresentação das cartas linguísticas, bem como o arquivamento do material recolhido. 

Seguimos, ainda, os princípios da Geolinguística moderna, fazendo com que o registro 

seguisse os parâmetros diatópicos e diastráticos.  

Assim, a pesquisa possui uma malha de 06 pontos de inquéritos, divididos em 04 

pontos na zona urbana e 02 na zona rural. Em cada ponto, foram entrevistados 04 

informantes, 02 do sexo masculino e 02 do sexo feminino, pertencentes a duas faixas 

etárias distintas, a primeira entre 18 e 30 anos, e a segunda entre 45 e 60 anos. Além de 

pertencerem à escolaridade entre sem nenhuma instrução e 9º ano do Ensino 

fundamental. Para o inquérito, utilizamos o QSL
86

, que serviu de base para a 
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identificação dos itens lexicais, e a ficha da localidade e do informante, na versão 2001, 

do projeto ALiB, que serviram de auxílio para informações adicionais, explicando a 

realização de determinados fenômenos. 

Com isso, elaboramos um atlas linguístico composto de 49 cartas lexicais que 

recobrem 15 campos semânticos, destacando principalmente os itens lexicais que 

apresentam maior variação lexical, as marcas regionais diferentes das variantes padrões 

ou comum em outras regiões, sugerida no QSL do Projeto ALiB (2001), e os itens 

lexicais que apresentam a melhor distribuição entre os informantes e nas sublocalidades.  

Além disso, o atlas ainda faz referência à variação fonética de alguns itens, por 

respeito a seus informantes e à legitimidade da pesquisa; a variantes de ordem flexional, 

seja ela de gênero ou grau, seja de tempo verbal, e às variantes que apresentam lexias 

simples, compostas e complexas. Como veremos a seguir. 

3. Resultados 

 

 A pesquisa que seguiu os caminhos da Geografia Linguística pluridimensional 

tinha como objetivo fundamental documentar a linguagem regional falada nessa 

localidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana, para confirmar as hipóteses de 

que o falar iguatuense tem marcas lexicais que se distinguem entre rural e urbano, bem 

como seu léxico apresenta variações, além de diatópicas, diastráticas ou socioculturais, 

dando origem ao ALIg como foi supracitado. 

 As observações mediante os resultados obtidos no ALIg foram feitas com base na 

teoria da variação geolinguística pluridimensional, abordada por Radtke e Thun (1999). 

Contudo não deixamos de usar os conceitos da dialetologia tradicional, bem como da 

sociolinguística. 

 Assim, dentre os campos cartografados, os que mais se sobressaíram foram 

fenômenos atmosféricos e fauna, com 07 cartas cada, atividades agropastoris, com 06, e 

corpo humano e convívio e comportamento social, com 05 cada um. Os demais campos 

foram contemplados com no máximo 03 cartas.  

 Em relação à estrutura lexical das variantes, pudemos encontrar na sua grande 

maioria lexias simples e complexas, e poucas variantes com lexias compostas.  

 Com base nos critérios de seleção dos itens, entre aqueles que apresentam maior 

variação lexical, encontramos os seguintes: o de maior variação é a carta 33 
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(PROSTITUTA)
87

, com 12 variações, seguido da carta 31 (PESSOA TAGARELA), 

com 10, e das cartas 17 (TRILHO/CAMINHO/VEREDA/TRILHA) e 32 (PESSOA 

SOVINA), ambas com 08.  Contudo, 50% do atlas apresentam cartas com variações 

entre 05 e 07 itens. Vale ressaltar que as duas cartas com maiores variações estão dentro 

do campo semântico convívio e comportamento social.  

 Quanto aos itens obtidos com marcas regionais, diferentes das variantes padrões 

ou comum em outras regiões, sugerida no QSL do Projeto ALiB (2001), foram 

elaboradas 10 cartas, identificadas pela numeração 04 (TROMBA D’ÁGUA), 12 

(PARTE TERMINAL DA INFLORESCÊNCIA DA BANANEIRA/ 

UMBIGO/CORAÇÃO), 15 (BOLSA/ BRUACA), 16 (PICADA/ATALHO), 24 

(LIBÉLULA), 35 (TOCO DE CIGARRO), 38 (FEITIÇO), 44 (FULIGEM), 45 

(CURAU) e 46 (GLUTÃO). Conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Carta-conceito e suas marcas regionais 

 

Carta – Conceito Itens obtidos 

04 - TROMBA D’ÁGUA Chuva Passageira – Tempestade - Chuva Forte - Chuva 

Grossa - Dilúvio - Chuva de Vento - Trovoada 

12 - PARTE TERMINAL 

DA INFLORESCÊNCIA 

DA BANANEIRA/ 

UMBIGO/CORAÇÃO 

Mangará – Maracá 

15 - BOLSA/ BRUACA Mala -Mala de couro – Bornó – Boge – Saco - Surrão 

16 - PICADA/ATALHO Vareda - (Abre) Caminho – Mato – Trilha – Pique  

24 – LIBÉLULA Mané cachimbo – Mergulhão - Mané Mago  

35 - TOCO DE CIGARRO Coxia – Filtro - Ponta/Ponta de cigarro – Bituca - Pé de 

cigarro - 6 – Cotoco – Resto  

38 – FEITIÇO Macumba/Macumbeiro - Despacho – Mandiga – Galinha 

preta  – Bruxaria – Armadilha – Catimbó   

44 – FULIGEM Tucumã – Fumaça – Carvão  

45 – CURAU Angu – Canjica – Mingau  

46 – GLUTÃO Guloso(a) – Comelão – Esfomeado – Gulosão – Comedor 
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– Exagerada – Acanalhado  

 

Já em relação à melhor distribuição entre os informantes e nas sublocalidades, 

podemos citar as seguintes cartas: 03 (REDEMOINHO (DO VENTO)), 09 

(ORVALHO/SERENO), 11 (ANOITECER), 17 

(TRILHO/CAMINHO/VEREDA/TRILHA), 22 (ANCA/GARUPA/ CADEIRA), 23 

(MANCO), 31 (PESSOA TAGARELA), 32 (PESSOA SOVINA), 33 (PROSTITUTA), 

34 (BÊBADO), 35 (TOCO DE CIGARRO), 36 (DIABO), 38 (FEITIÇO), 43 (VASO 

SANITÁRIO/PATENTE) e 46 (GLUTÃO). Não podemos negar que as cartas que 

apresentam maiores variações lexicais, são também as que melhores distribuem seus 

itens. 

Outro ponto que devemos considerar é a variação fonética que alguns itens 

apresentam. Apesar de o atlas ser semântico-lexical, não poderíamos deixar de fazer 

esse registro, em respeito aos nossos informantes e à legitimidade da pesquisa. Sendo 

assim, nas cartas em que registramos essa variação, foi selecionado um único símbolo 

para identificar tal fato.  

As cartas que apresentam essa variação são: 06 (CHUVA DE PEDRA), em que a 

variação se estabelece entre granito e granizo [gPã’nitu – gPã’nizu]; 07 (GAROA), 

entre neblina, leblina e lebrina; [ n’blîna - l’blîna  - l’bîna ]; 08 (TERRA 

UMEDECIDA PELA CHUVA), ensombrada e sombrada; [ esõ’bada – sõ’bada]; 12 

(PARTE TERMINAL DA INFLORESCÊNCIA DA BANANEIRA/ 

UMBIGO/CORAÇÃO), entre mangará e maracá;[ mãga’a - maa’ka ]; 17 

(TRILHO/CAMINHO/VEREDA/TRILHA), onde só aparece vareda, variação de 

vereda; [ va’eda – ve’eda ]; 23 (MANCO), entre coxo e concho; [ ‘kou – ‘kõu ]; 26 

(CISCO), em que aparece a forma lexical algueiro, provável variação de argueiro; [ 

aw’geju - a’geju]; 27 (VESGO), entre zanoio e zarolho, também provável variante 

de zanolho; [ zâ’noju – za’ou – zâ’nou ]; 34 (BÊBADO), onde há duas variantes, 

uma entre bêbado e bebo e a outra entre alcoólatra e alcoólico; [ ‘bebadu – ‘bebu – 

aw’kᴐlata – aw’kᴐliku ] e 42 (TRAMELA), entre trava e trave; [tava - tavi]. 

Há ainda variantes de ordem flexional, seja ela de gênero ou grau, seja de tempo 

verbal. As cartas que apresentam variantes de gênero são as 14 (cesto(s)/cestas) e 31 

(falador/faladeira). As variantes de grau são as 11 (boca da noite/ boquinha da noite) e 
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30 (garoto/garotinho). Ainda na carta 11, encontramos a variações de tempo verbal 

(anoitecer/anoitece/anoiteceu).  

Em maior número estão as variantes entre lexias simples, compostas e complexas 

como podemos observar nas cartas 03 (redemoinho/moinho de vento), 07 (garoa/ está 

garoando), 09 (sereno/sereno da noite), 11 (noite/está de noite), 15 (mala/mala de 

couro), 17 (abre caminho/ caminho aberto), 19 (cotó/galinha cotó), 35 (ponta/ ponta de 

cigarro) e 41 (pega-pega/pega). 

A hipótese de que o falar iguatuense tem marcas lexicais que se distinguem entre 

rural e urbano não foi comprovada, entretanto 03 (três) cartas apresentadas chamam a 

atenção para esse fato por não termos obtido nenhuma informação produtiva acerca dos 

itens inquiridos. Na carta 02 (REDEMOINHO (DE ÁGUA)), a ZR01 não apresenta 

nenhum item lexical, enquanto a ZR02 apresenta apenas, diferentemente dos pontos 

urbanos em que a produtividade foi bem maior. O mesmo acontece na carta 10 

(ALVORADA), sendo que nenhum informante da zona rural soube responder. Quanto à 

carta 13 (CANGA), o inverso acontece, o ponto ZU03 é que não apresenta resposta 

produtiva. 

Em linhas gerais, a proximidade entre a zona rural e a zona urbana é bem forte, 

mas as maiores diferenças notadas, ao analisar as cartas, diz respeito justamente ao 

convívio dos informantes com os meios de comunicação de massa, em especial a 

televisão, e com pessoas que possuem maior nível sociocultural. 

 

4. Considerações finais 

Numa síntese geral sobre os parâmetros diatópico e diastrático, citados por 

Radtke e Thun (1999), salientamos que o ALIg contempla tais parâmetros, 

principalmente, na representação diageracional, bem como diassexual, uma vez que os 

dados são de fácil compreensão, identificados através da cruz com os símbolos em cada 

ponto e da legenda que nos orienta. Com base nesses dados, podemos afirmar, ainda, 

que a produtividade feminina é maior do que a masculina, enquanto a 2ª faixa etária 

(45-60) produz mais do que a 1ª (18-30). 

Sendo assim, destacamos que em breves palavras expusemos o alcance de nossos 

objetivos enumerados em analisar as variações lexicais de Iguatu entre sua zona rural e 

urbana, elaborar cartas linguísticas semântico-lexicais e oferecer subsídios importantes 

para a pesquisa geolinguística no Brasil e para os estudos da Língua Portuguesa falada, 

registrando e analisando de forma sistemática a realidade linguística local (cearense) no 
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tocante à difusão de um ensino adequado ao caráter pluricultural do Brasil, uma vez que 

um atlas não se constitui apenas em cartografar os falares de uma região, mas em fazer 

uma pesquisa linguística variacionista, documentar a história da língua e dar 

pressuposto para alicerçar a política de ensino. 

A partir deste estudo será possível subsidiar outros atlas, elevando, assim, o maior 

conhecimento dos falares regionais nordestinos, especialmente o do Ceará. 
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, A PROTOTIPICIDADE E O 

COMPLEMENTO VERBAL (OBJETO DIRETO): UMA SEGUÊNCIA 

DIDÁTICA 

Fabíola Nóbrega
88

 

RESUMO: O ensino de Língua Portuguesa, à luz de Nóbrega (2006), na dissertação 

intitulada “A aglutinação sintático-discursiva: diálogos com Bakhtin”, por muito tempo 

no contexto educacional, teve como escopo primordial a análise de frases soltas, 

erigindo a Gramática Tradicional (doravante, G.T.) ao instrumento de excelência. 

Ensinar o português, portanto, seria conduzir o aluno à memorização de regras 

gramaticais, as quais representariam o cerne da língua. Aqui se constata que a língua era 

aludida como um sistema pronto e acabado, prescindindo o discurso, assim como 

apregoa o construto teórico discorrido pelo viés saussuriano. Diante desse entorno 

situacional, objetiva-se discorrer sobre o conceito de prototipicidade e o ensino de 

Língua Portuguesa, apresentando, em seguida, uma sequência didática. Para tanto, a 

sintaxe, mais especificamente o complemento verbal (objeto direto), serviu de suporte 

no tocante às considerações tecidas. Pensando nisso, foi suscitado neste artigo um 

diálogo entre construtos teóricos específicos: Funcionalismo, Sintaxe, Teoria dos 

protótipos e ensino da Língua Portuguesa. Esse diálogo serviu, considerando as 

sugestões de mudança no tocante ao ensino, advindas com o surgimento dos PCN, para 

ser apresentada uma sequência didática de textos opinativos, no intuito de trabalhar a 

noção de complemento direto (típico e atípico). Acredita-se, com isso, ter sido 

materializado um suporte teórico adequado às postulações tecidas nos PCN em relação 

ao ensino gramatical. Desta maneira, foram procuradas novas teorias que dessem conta 

das necessidades de mudança do ensino de Língua Portuguesa, em específico a análise 

sintática, ou pelo menos respondesse a algumas questões. Assim, as considerações 

tecidas por nós poderão contribuir para o trabalho adequado, em sala de aula, por parte 

do professor, da análise linguística, em específico a sintaxe (objeto direto). 

PALAVRAS–CHAVE: Língua Portuguesa; Funcionalismo; Prototipicidade; Sintaxe; 

Sequência Didática.   

Considerações Preliminares  
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(Joaquín S. L. Tejón)     

 Segundo Nóbrega (2006), o ensino de Língua Portuguesa, por muito tempo no 

âmbito educacional, teve como foco a análise de frases soltas, elegendo a Gramática 

Tradicional (GT) ao instrumento de excelência. Ensinar o português seria fazer com que 

o aluno memorizasse regras gramaticais. Com isso, verifica-se que a língua era vista 

como um sistema pronto e acabado, assim como apregoa o construto teórico discorrido 

pelo viés saussuriano.   

 Seria papel do aluno, diante desse entorno situacional, apropriar-se das regras 

prescritas pela G.T., no intuito de aprender a ler e a escrever de acordo com os ditames 

formais. O ato reflexivo, por sua vez, não era trazido à cena, e, com isso, a 

aprendizagem da escrita se tornou, em diversas cenas enunciativas, uma tarefa 

mecânica, assim como o garoto Felipe narra, com humor e um certo ar de “desespero”, 

na Tira da Mafalda
89

 supracitada.  A G.T., então, encontra, na sala de aula, o lugar 

propício para ser disseminada, no entanto, nem sempre os professores conseguiram 

obter o êxito desejado com seus alunos em relação ao ensino e à aprendizagem da 

Língua Portuguesa. Essas dificuldades se tornaram pontos de discussão na academia e 

muitos linguistas passaram a se preocupar detidamente com tal problemática.  

Com o surgimento de novas teorias (Linguística Textual, Teoria do Gênero, 

Sociolinguística, Teorias do Discurso, Análise de Discurso, Análise da conversação, 

Psicolinguística, Funcionalismo, Interacionismo etc) sentiu-se a necessidade de 
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redimensionar o ensino de Língua Portuguesa. Os Parâmetros Curriculares
90

 (PCN) são 

materializados para ter, em linhas gerais, um suporte disseminador das novas tendências 

de ensino. Embora várias críticas tenham sido lançadas a eles, não se pode negar suas 

contribuições, visto que neles o eixo norteado do ensino se transposta da análise de 

frases desconcatenadas para o texto.    

O docente, considerando todas as mudanças sugeridas pelos PCN em relação ao 

ensino de Língua Portuguesa, especificamente a análise linguística, sentiu-se, 

possivelmente, um tanto atordoado, já que se encontrava diante de novas teorias e 

velhas bases. Diante desse entorno situacional, objetiva-se aqui discorrer sobre o 

conceito de prototipicidade e o ensino de Língua Portuguesa, apresentando, em seguida, 

uma sequência didática. Para tanto, a sintaxe, mais especificamente o complemento 

verbal (objeto direto), serviu de suporte para as considerações tecidas.   

Desta forma, o ensino de Língua Portuguesa, a sintaxe (objeto direto), não será 

observado como estrutura dissociada dos aspectos semânticos, discursivos e interativos 

presentes na usualidade linguística. O docente, ao tomar o texto como objeto de ensino, 

em sala de aula, muitas vezes, não se sente seguro para trabalhar a sintaxe em uma 

perspectiva epilinguística, visto que observa a linguagem ou como expressão do 

pensamento ou como instrumento de comunicação, não atentando para os aspectos 

discursivos e interativos, inerente à própria linguagem. Assim, algumas vezes, o texto é 

utilizado como pretexto para o ensino gramatical. 

1. A Gramática Tradicional e a sintaxe da Língua Portuguesa  

A Gramática Tradicional (G.T.), segundo Dias (2002), propõe um estudo pautado na 

estrutura linguística. Entretanto, fundamentada nos apontamentos platônicos, ela aborda 

a língua como uma representação fiel do real, já que essa língua atuaria através de uma 

relação mimética. Esse construto teórico observa, por conseguinte, a língua a partir de 

algumas especificidades, entre elas a sintaxe.  

Quanto à sintaxe da Língua Portuguesa, Bechara (2009, p.54) a localiza dentre os 

aspectos linguísticos que devem constar em uma gramática normativa. Entretanto, ele 

opta pela definição “morfossintaxe”, por considerá-la mais fiel à realidade linguística. 
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Assim, afirma o autor: 

A parte central da gramática pura é a morfossintaxe, também 

com menos rigor estudada como dois domínios relativamente 

autônomos: a morfologia (estudo da palavra e suas “formas”) e 

a sintaxe (estudo das combinações materiais ou funções 

sintáticas). Ocorre que, a rigor, tudo na língua se refere sempre 

a combinações de “formas”, ainda que seja combinação com 

zero ou ausência de “forma”; assim, toda essa pura gramática é 

na realidade sintaxe, já que a própria oração não deixa de ser 

uma “forma” (na lição tradicional, ela não pertence ao domínio 

da morfologia).  

A sintaxe, de acordo com Bechara (2009), faria menção ao componente material da 

língua, isto é, à sua estrutura. O autor opta por falar em morfossintaxe, ao invés de 

sintaxe simplesmente, por considerar uma redundância estabelecer uma linha divisória 

entre esta e a morfologia, já que as línguas naturais se fundamentariam no conceito de 

forma, de modo que toda estrutura linguística, que do ponto de vista tradicional seria do 

domínio da sintaxe, é também uma forma.  

Neste sentido, a pretensa autonomia entre os conceitos de morfologia e sintaxe 

esconderia, de fato, uma relação de interdependência. Ao falar em “lição tradicional”, o 

autor busca afastar-se da visão tradicionalista dos estudos linguísticos, projeto que 

fracassa mediante uma análise mais acurada de seus trabalhos, profundamente 

vinculados à tradição, ainda que apresentem certos ares de influência da linguística 

contemporânea.  

Por considerar a morfossintaxe como a parte central do estudo do aspecto gramatical 

de uma língua, pode-se afirmar que o autor localiza neste aspecto toda a relevância da 

linguagem. Novamente, observa-se a prevalência da forma sobre o conteúdo, por assim 

dizer. Em outras palavras, o foco central de uma língua natural é, para Bechara (2009), 

o sistema linguístico, ficando as questões pertinentes ao significado relegadas a segundo 

plano. Esta é, sem dúvida, uma forte tendência dos estudos linguísticos de cunho 

tradicionalista, que encontram, nas gramáticas normativas, seu mais privilegiado 

expoente.  

Diante do exposto, observa-se que, para o gramático em discussão, a sintaxe é um 

elemento que, de fato, precisa constar em uma gramática da Língua Portuguesa. 

Pensando nisso, no tópico (2), haverá uma discussão sobre a tradição gramatical 
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brasileira e inadequações em relação ao ensino de Língua Portuguesa.  

2. A tradição gramatical brasileira e as inadequações quanto ao ensino de 

Língua Portuguesa 

O ensino gramatical, segundo Britto (2010), no âmbito escolar brasileiro, passa por 

um descrédito considerável, uma vez que a G. T.
91

, dentre outros aspectos 

significativos, não atende às necessidades imediatas dos alunos.  Perini (2008), tendo 

como pano de fundo considerações desse tipo, afirma que a disciplina em foco precisa 

ser revista, uma vez que há algo incoerente com o seu ensino. Aliás, segundo ele, deve-

se atentar no tocante a essa disciplina para três aspectos: os objetivos mal colocados,  a 

metodologia inadequada e a falta de organização lógica. 

Quanto aos objetivos mal colocados, o teórico mencionado constata que a atitude do 

professor, em sala de aula, é resumitiva por natureza, já que limita as especificidades do 

campo gramatical, relacionando-o ao ato de ler e escrever esmerado. Na sua concepção, 

ler e escrever são resultantes de um processo no qual o aluno exercita constantemente 

essas habilidades. É deixada à margem a noção de que tais habilidades seriam o produto 

de práticas exaustivas da análise linguística descontextualizada, centrando-se 

exclusivamente na frase.  

No concernente à metodologia inadequada, pode-se aferir que, para Perini (2008), a 

atitude do professor diante da disciplina em discussão é normativa e, essencialmente, 

impositiva. Ao observar a prática de professores que lecionam disciplinas diversas 

(matemática, história, geografia e outras), nota-se que, quando os alunos indagam esses 

profissionais, geralmente obtêm respostas coerentes, fundamentadas na realidade.  

Entretanto, se esse mesmo aluno interferir a aula de gramática e questionar o 

professor sobre, por exemplo, o porquê de o Futuro do Indicativo (presente e pretérito) 

exigir a mesóclise, terá como resposta: “assim é o certo”, “convencionou-se assim”, 

dentre outras. 

O aluno, então, é obrigado a receber passivamente um sistema linguístico 

“aparentemente” pronto e acabado, defendido por Saussure (1982). Não é de todo 

descabido, pressupondo essas afirmações, afirmar que, para nós, em um contexto 
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situacional como este, apaga-se a potencialidade constitutiva quanto ao ato reflexivo, 

próprio do indivíduo, acerca do funcionamento discursivo, como constatou Geraldi 

(2008). 

Em relação à falta de organização lógica, verificou-se que a matéria em evidência 

“aparentemente” não comporta tal particularidade. Isto ocorre já que o professor, ao 

ensinar a Língua Portuguesa, utiliza, geralmente, como instrumento didático, em sala, a 

gramática pedagógica, respaldada na teoria estruturalista. Instrumento este que, em 

linhas gerais, carece de organização lógica. 

Envoltos por esses meandros movediços e incongruentes, Britto (2010) mostrou que 

alguns estudiosos, pensando nas limitações e inadequações da G.T., lançaram novas 

propostas relativas ao ensino desse instrumento pedagógico, defendendo a utilização, 

em sala de aula, da gramática: Câmara Jr. (1988), Macambira (1982), Lemle (1984), 

Kato (1988) e Perini (1995).  

Na nossa concepção, o ensino gramatical brasileiro precisa ser repaginado, desse 

modo, no tópico (3), será apresentado outro olhar sobre o ensino sintático do português, 

considerando a prototipicidade e o complemento verbal (objeto direto).   

3. A prototipicidade, o complemento verbal (objeto direto) e o ensino do 

português  

Para Dutra (2003, p. 75), nossa maturidade enquanto professor de Língua 

Portuguesa aponta que há alguns fenômenos gramaticais que são mais significativos de 

uma classe do que outros. Em virtude disso, para ela: 

[...] alguns adjetivos, por exemplo, são mais representativos da 

classe adjetivo do que outros; alguns objetos exibem 

características típicas da classe objeto; certos verbos apresentam 

um comportamento gramatical que corresponde ao 

comportamento de um verbo típico, enquanto outros não, e 

assim por diante.  

   

 Pelo exposto, não é de todo descabido registrar aqui que há alguns traços que são 

mais típicos de que outros quando se remete aos fenômenos gramaticais. Nesse sentido, 

as classes de palavras, por exemplo, elencadas pela G.T., comportam especificidades 

que irão particularizá-las e, sobretudo, tentar defini-las. Seguindo esse viés, as funções 
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sintáticas também apresentam traços que irão identificá-las. E esses traços 

particularizam uma classe de palavra, uma função sintática etc., materializando o 

protótipo típico.   

A noção de protótipos começou a repercutir em linguística através do trabalho de 

Eleonor Roch. Para Roch (1978), o indivíduo adquire, ao longo da história, 

conhecimentos diversos que são manipulados através de um sistema. Sistema esse que 

os classifica, considerando a abstração de alguns traços ou conceitos, os quais a autora 

nomeou de princípios psicológicos de categorização. Nesse sentido, pode-se dizer que 

se internaliza e ordena informações mediante a postulação de noções prototípicas, 

essenciais para nosso processamento cognitivo, para a visualização mental em relação 

ao conhecimento e, às vezes, para a aquisição e aprendizagem de novos conhecimentos.  

Na teoria linguística, o construto teórico discorrido pela autora, iniciou-se  

estudando o significado das palavras. Desta sorte, surgiu uma indagação: em que 

proporção o significado das palavras comporta as características que tipificam os 

objetos denotados? Esse estudo ficou conhecido como a Teoria dos Protótipos. A título 

de ilustração, tem-se o objeto sofá. O falante ao imaginar ou ouvir falar sobre tal objeto 

irá, indubitavelmente, elencar traços que irão classificá-lo, caracterizando e distinguindo 

de outros objetos.  Em Linguística, a noção de protótipos gramaticais comprova que, 

assim como é possível particularizar um protótipo para os nomes adentrando na 

semântica, pode-se identificar um protótipo para as especificidades gramaticais.  Em 

virtude disso, por uma questão simplesmente de espaço, serão explanadas aqui 

considerações no tocante ao complemento verbal (objeto direto).   

Para Dutra (2003, p 87), há o objeto direto típico e o atípico. Isto é, há alguns 

termos que comportam todos os traços de um objeto direto típico, classificando-o como 

um protótipo dessa função sintática. Enquanto há outros termos que contemplam apenas 

alguns dos traços que particularizam o objeto direto, sendo, portanto, concebido como 

atípico. Para tanto, a autora lista onze traços e analisa duas frases, no sentido de 

exemplificar essa tipicidade e atipicidade.  Aqui será lançada mão da análise feita por 

ela, no propósito de validar nossas considerações. 

Foi feita, então, a análise de duas frases (O lenhador derrubou a árvore / A casa 

tem cinco cômodos). Para Dutra (idem, 90), em “O lenhador derrubou a árvore”, há um 

objeto direto típico (a árvore), visto que esse termo apresenta onze traços que 
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comprovam essa classificação, comportando-se através dessas especificidades. Ao passo 

que, em “A casa tem cinco cômodos”, o objeto direto (cinco cômodos) é atípico, pois 

comporta apenas três traços listados como definidores do fenômeno gramatical em 

análise, dois morfológicos e um semântico. No intuito de validar esses apontamentos 

teóricos, será apresentada a seguir a comparação, feita pela autora em discussão, do 

comportamento gramatical das duas orações citadas.  

 Comparação do comportamento gramatical de duas orações mediante a 

noção objeto direto: 

O lenhador derrubou a árvore 

1. É um verbo de ação; 

2. O sujeito é animado e humano; 

3. O sujeito é o agente da ação verbal; 

4. O objeto direto é não animado; 

5. O objeto direto é paciente da ação verbal; 

6. Sujeito e objeto direto são representados por substantivos concretos; 

7. Que admitem flexão de número; 

8. A ordem canônica dos argumentos na oração é sujeito-verbo-objeto (SVO); 

9. O objeto pode ser substituído pelo pronome do caso oblíquo a; 

10. A oração pode ser passada para a voz passiva; 

11. O objeto direto pode ser movido para o início da oração.  

 

A casa tem cinco cômodos 

 

1 Não é um verbo de ação, ou movimento; 

2 O sujeito não é animado e humano; 

3 O sujeito não é o agente da ação verbal; 

4 O objeto direto é não animado; (X)  

5 O objeto direto não é paciente da ação verbal; 

6 Sujeito e objeto direto são representados por substantivos concretos; (X) 

7 Que admitem flexão de número; (X)  

8 A ordem canônica dos argumentos não pode ser alterada; 

9 O objeto não admite substituição pelo pronome do caso oblíquo os; 

10  A oração não admite a voz passiva; 

11 O objeto direto não pode ser movido para o início da oração. 
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Pelo exposto, observa-se que um termo para ser considerado objeto direto típico 

precisa apresentar um conjunto de traços que irá particularizá-lo. No entanto, existe 

termo que, mesmo não comportando todas essas especificidades, também atuam como 

objeto direto, sendo considerado atípico. O professor de Língua Portuguesa, diante 

desse contexto, precisa estar atento a tais particularidades gramaticais, no propósito de 

ensinar aos discentes o funcionamento linguístico, conduzindo-os à reflexão sobre os 

ditames gramaticais. Portanto, sugere-se que isso seja desenvolvido através da produção 

textual, desta forma, será apresentada, no tópico (3), uma proposta de ensino baseada 

em uma sequência didática de textos de opinião.    

4. A proposta de ensino e a sequência didática: diálogos indispensáveis 

 O estudo dos gêneros, segundo Marcuschi (2008), não é novo, no entanto, está 

em evidência no âmbito linguístico. À luz das considerações discorridas pelo construto 

teórico em foco, percebe-se que o estudo dos gêneros iniciou-se com Platão, para se 

firmar com Aristóteles, tendo pelo menos vinte e cinco séculos. Na Idade Média, 

passando por Horácio e Quintiliano, o Renascimento e a Modernidade, até chegar aos 

primórdios de Século XX. Hoje, o que se tem é um novo olhar sobre o tema, além disso, 

a noção de gêneros não se vincula só à literatura. 

 Embora haja posicionamentos teóricos diversos e distintos em relação ao 

conceito de gêneros, elege-se aqui o discutido por Bakhtin (2002). Para esse pensador 

da linguagem, os gêneros dos discursos são tipos de enunciado relativamente estáveis 

que se materializam através dos primários e secundários. Esses enunciados configuram 

a verdadeira unidade de comunicação verbal. Nesse sentido, cada enunciado é um elo na 

corrente complexamente organizada por outros enunciados. O falante é concebido como 

um respondente em menor ou maior grau. E o sujeito, por sua vez, usa a língua através 

dos gêneros primários e secundários.   

Schneuwly e Dolz (2004) propõe que o trabalho com gêneros seja realizado 

através da continuidade e da ruptura dos gêneros primário e secundário, defendidos pelo 

viés bakhtiniano. Na verdade, as crianças, desde cedo, confrontam-se, por meio dos 

gêneros discursivos, em específico os primários, com as situações de comunicação. Por 

serem apreendidos em uma circunstância de interação verbal espontânea, postula-se que 

esse tipo de aprendizagem se efetua no âmbito cotidiano. 
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Por outro lado, os gêneros secundários, por serem construídos em uma 

circunstância de comunicação verbal cultural, necessitam de mediação. Então, nota-se 

que o aprendiz precisa se apropriar de um gênero que não está diretamente ligado às 

suas situações comunicativas cotidianas. Desta forma, é conveniente desenvolver um 

tipo novo de aprendizagem. A escola exerce um papel fundamental para fazer com que 

o aluno se aproprie adequadamente dos gêneros secundário (orais e escritos), auxiliando 

na ampliação do conhecimento cotidiano do aluno. 

Nessa perspectiva, constata-se que tanto os gêneros orais (formais públicos: a 

entrevista, o seminário etc.) como os escritos precisam, em sala de aula, ser trabalhados. 

E, para desenvolver atividades dessa estirpe, é necessário conceber um modelo didático 

que gere uma sequência didática.   

O modelo didático pode ser considerado um conjunto de hipóteses formuladas a 

partir de alguns dados, caso eles sejam disponíveis: os resultados de aprendizagem 

expressos e esperados por documentos oficiais, os conhecimentos linguísticos e 

psicológicos e a determinação das capacidades mostradas pelos aprendizes. A sequência 

didática é definida, por conseguinte, através de uma visão de conjunto, envolvendo o 

objeto de ensino, os objetos da unidade e a heterogeneidade dos alunos.  

Vislumbrando essas diretrizes, será proposta abaixo uma sequência didática
92

 de 

textos de opinião.  Na realização dessa atividade, é necessário seguir quatro etapas, a 

saber: 

a) OBJETIVOS:  

 Compreender as peculiaridades dos diferentes tipos de opinião. 

 Ampliar a capacidade de argumentar oralmente e por escrito. 

 Explorar os elementos linguísticos que ajudam a construir argumentos. 

 Explanar o complemento verbal (objeto direto), considerando a Teoria 

dos protótipos, a tipicidade e a atipicidade.   

b) CONTEÚDOS: 
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 Leitura, escrita e oralidade. 

 Texto de opinião. 

 Organizadores textuais. 

 Complemento verbal (objeto direto). 

c) TEMPO: dois meses. 

d) ANO: Ensino Médio.  

e) MATERIAL NECESSÁRIO:  

 Diferentes textos de opinião: editoriais, artigos, caras de leitor e 

resenhas, publicadas em jornais, revistas e internet. 

f) DESENVOLVIMENTO:  

PRIMEIRA ETAPA  

 Comece apresentando os textos selecionados. Peça que os alunos leiam 

tudo e mostre que um editorial de jornal, as cartas que os leitores enviam 

para uma revista e uma crítica de filme, por exemplo, têm um ponto em 

comum, a saber: todos expressam a opinião do autor sobre determinado 

tema. Explore essa atividade pelo tempo que julgar necessário até que 

toda a turma tenha compreendido o conceito de texto opinativo. 

SEGUNDA ETAPA 

 Agora é hora de escrever. O propósito, nesse momento, é explorar 

situações individuais de escrita nesse gênero textual. Apresente um 

assunto que tenha sido publicado em um veículo de comunicação e peça 

que cada um expresse sua opinião, partindo dos argumentos já expostos. 

Os estudantes podem copiar algumas ideias, adaptar outras, lançar novas. 

Terminada a etapa de redação, sugira que todos leiam em voz alta o que 

escreveram. Esse exercício vai levar a turma a entender a importância 

dos organizadores textuais (palavras e expressões que ajudam a 

“conectar” os pontos apresentados e permitem oferecer contrapontos, por 

exemplo). E conduzirá o discente a refletir sobre o funcionamento 
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linguístico, a partir do conceito de complemento verbal (objeto direto) no 

texto produzido. 

TERCEIRA ETAPA 

 A próxima tarefa é a revisão. Você pode escolher textos com mais 

problemas e copiá-los no quadro para que as revisões sejam feitas 

coletivamente ou xerocopiá-los. Explore novamente os organizadores 

textuais para que todos adquiram a capacidade de usá-los 

adequadamente. Destaque o papel de cada um: adição de ideias, contraste 

entre argumentos opostos, explicação, introdução de um assunto novo, 

causas, ou justificativas e, claro, conclusão. Elabore um quadro com duas 

colunas: lista dos organizadores textuais encontrados/função do 

organizador textual. Por exemplo, uma vez que/justificativa.  

 Em seguida, explorar o complemento verbal (objeto direto) mostrando 

seu funcionamento e sua importância para a construção textual. Para 

tanto, recorrer à Teoria dos protótipos adentrando nas noções de 

tipicidade e atipicidade. Elabore um quadro com duas colunas: liste os 

objetos diretos encontrados, a função de cada um na construção textual e 

seu funcionamento, mostrando e justificando os típicos e os atípicos.  

AVALIAÇÃO 

 São várias as oportunidades de avaliar o aluno, perceber seus avanços e 

suas dificuldades interferindo nesse processo, pois a todo o momento ele 

se expõe oralmente e por escrito. Para a avaliação dos textos, considere 

as características do gênero textual, o uso adequado dos marcadores 

argumentativos e do objeto direto (típico e atípico). Além disso, observe 

ainda aspectos como pontuação, acentuação gráfica e ortografia. 

Compare cada nova produção com a anterior. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Envoltos pelos caminhos movediços e, algumas vezes, tortuosos no tocante ao 

ensino de Língua Portuguesa, em específico a sintaxe (objeto direto), surgiu a 

necessidade precípua de desenvolver o artigo aqui materializado. 
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No intuito de adequar as novas exigências do ensino de Língua Portuguesa à 

realidade do docente nas diferentes instâncias de aprendizagem (pública e privada), 

começou-se uma busca incessante em relação às novas teorias que surgiram e abalaram 

as bases do ensino tradicional, o qual conferia à gramática um lugar majestoso, já que 

ela era tida como a norteadora absoluta do ensino de Língua Portuguesa.  

Pensando nisso, foi suscitado neste artigo um diálogo entre construtos teóricos 

específicos: Funcionalismo, Sintaxe, Teoria dos protótipos e ensino da Língua 

Portuguesa. Esse diálogo serviu, considerando as sugestões de mudança sobre ensino, 

advindas com o surgimento dos PCN, para ser apresentada aqui uma sequência didática 

de textos opinativos, no intuito de trabalhar a noção de complemento direto (típico e 

atípico). Acredita-se, com isso, ter sido materializado um suporte teórico adequado às 

postulações tecidas nos PCN em relação ao ensino gramatical. Desta maneira, 

buscaram-se novas teorias que dessem conta das necessidades de mudança do ensino de 

Língua portuguesa, em específico a análise sintática, ou pelo menos respondesse a 

algumas questões.   

Portanto, as considerações tecidas por nós poderão contribuir para o trabalho 

adequado, em sala de aula, por parte do professor, da análise linguística, em específico a 

sintaxe (objeto direto). Com isso, serão ampliados os meandros inesgotáveis de 

indagações sobre o ensino de Língua Portuguesa, ou simplesmente será suscitada a 

necessidade de reflexão do funcionamento linguístico tanto pelo professor quanto pelo 

aluno, aludindo à gramática como uma atividade epilinguística.   
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A SELEÇÃO LEXICOGRAMATICAL EM MANCHETES E LEADS NA 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES
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RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar uma contribuição para o ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa como língua materna. Para isso, propomos uma 

leitura crítica de gêneros textuais que circulam na mídia impressa. Por meio da análise 

de uma escolha lexicogramatical, em manchetes e leads do Jornal O Globo, publicado 

no dia seguinte à revelação do nome do atual papa, apontamos possíveis construções de 

identidade do Papa Francisco. A escolha do corpus deve-se ao fato de sermos 

constantemente confrontados a uma grande variedade de textos midiáticos tão efêmeros 

e invasores que, nem sempre, percebemos a multiplicidade de sentidos que eles 

carregam. A partir desse material, com que podemos trabalhar a língua como fonte de 

significados em diferentes interações sociais, vinculada a seu contexto de uso, esta 

pesquisa se fundamenta nos pressupostos teóricos da Linguística Sistêmico-Funcional 

(Halliday & Matthiessen, 2004) em interface com os conceitos de Atitude e Julgamento, 

da Teoria da Avaliatividade (Martin & White, 2007). Esses conceitos possibilitam a 

análise do modo como o enunciador, a partir de sua seleção lexicogramatical na emissão 

de comentários sobre suas percepções do mundo, posiciona-se no discurso. Essa prática, 

que considera os elementos linguísticos, a pragmática, a semântica, o contexto de 

situação e o contexto de cultura, pode levar o aluno a uma leitura crítica e a uma escrita 

proficiente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Sistêmico-Funcional. Avaliatividade. Análise 

Textual. Construção de Identidade. Ensino de Línguas.   

 

1 – Introdução 

 

Esta proposta de leitura das manchetes e leads de jornais, a partir de reflexões 

linguísticas que tratam as questões gramaticais como sustentação do texto, com o qual 

podemos dialogar e, nele, enxergar os possíveis sentidos e ideologias, pode propiciar ao 

aluno instrumentos para que ele possa ter uma postura ativa e crítica diante de qualquer 

outro gênero textual.  

Tendo como aporte a Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 1976, 1989 e 

Halliday & Matthiessen, 2004) e a Teoria da Avaliatividade (Martin & White, 2007) 

com enfoque nos conceitos de Atitude e Julgamento, trabalhei a língua em 

funcionamento, como discurso, sob o viés interativo e analisei as possibilidades de 

sentidos no tema – manifestações sobre a eleição do papa –, partindo das escolhas 
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lexicogramaticais feitas pelo enunciador, as quais ativam esquemas de leitura 

necessários à interpretação. Assim, verificamos que os sentidos possíveis no texto 

delimitam subtemas dentro de determinados campos semânticos, contribuindo para a 

pluralidade de significados. A partir da Teoria da Avaliatividade (White, 2004), 

analisamos como a avaliação e a perspectiva operam nas manchetes e nos leads, 

identificando possíveis posições de valor determinadas socialmente e adotadas pelos 

escritores, que se filiam a imagens do Papa Francisco as quais se constroem no texto, ou 

delas se distanciam.  

Para tanto, esse artigo se compõe de sete partes. Em cada uma, apresentamos o 

que está especificado na sequência: 1) esta primeira, a introdução, em que há objetivo, 

justificativa, aporte teórico e relevância; 2) a fundamentação teórica; 3) metodologia; 4) 

análise do corpus; 5) conclusões preliminares; 6) referências bibliográficas; e 7) anexo. 

 

2 – Fundamentação Teórica  

2.1 – Visão Panorâmica da Linguística Sistêmico-Funcional 

 

 Segundo Halliday (2004), a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) vê a 

linguagem sob uma visão sociossemiótica, investigada em seu uso, nas mais diferentes 

ocasiões e contextos sociais, para a construção de sentidos. Por isso, observamos, 

também, a diagramação do material linguístico na superfície textual e o colorido de 

algumas palavras e expressões no corpus. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a 

linguagem é um recurso para construir e trocar significados, utilizada socialmente, 

possibilitando aos interactantes o desempenho de papéis sociais. A linguagem baseia-se 

na gramática, caracterizada pela organização em estratos (níveis) e pela diversidade 

funcional.  Os estratos são diferenciados conforme a ordem de abstração. São 

representados em círculos por sistemas, um dentro do outro: fonologia/grafologia; 

lexicogramática (fraseado); semântica/pragmática; registro: contexto de situação; 

gênero: contexto de cultura; discurso: ideologia.  

A Linguística é sistêmica porque vê a língua como redes de sistemas linguísticos 

interligados, dos quais nos servimos para construir significados, fazer coisas no mundo. 

Cada sistema é um conjunto de alternativas possíveis que podem ser semânticas, 

lexicogramaticais, ou fonológicas/grafológicas, sendo que cada escolha ocasiona certas 

opções e exclui outras. É funcional porque explica as estruturas gramaticais em relação 

aos significados – negociados nos contextos de situação e de cultura, pelos quais são 

influenciados –  e às metafunções que a linguagem desempenha nos textos.  

A linguagem como sistema se materializa em textos. Segundo Halliday & 

Matthienssen (2004), texto é qualquer instância da linguagem, em todo meio, passível 

de interpretação, que faz sentido a alguém que conheça a linguagem. Dessa forma, 

podemos afirmar que texto é o que produzimos para interagirmos com o outro, seja por 

escrito, oralmente ou de forma não verbal. O texto pode ser individual ou coletivo, 

composto por uma frase ou por inúmeras. Trata-se de uma multiplicidade de 

significados apropriados a seu contexto e de um processo contínuo de seleção 

semântica.  Cada texto tem um propósito comunicativo específico. Assim, por ser 

essencialmente interativo, precisa ser analisado a partir desse propósito e do processo de 
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criação, pois, nas palavras de Halliday (1998: 179), “um texto é produto de seu entorno 

e funciona nele; possui uma estrutura genérica, tem coesão interna; texto é significado, e 

significado é opção, uma corrente contínua de seleções”.   

O texto está sempre inserido em dois contextos: de situação (microcontexto) e de 

cultura (macrocontexto), um dentro do outro.  O primeiro é o ambiente imediato em que 

o texto está de fato funcionando. Constitui-se de variáveis (campo, relação e modo) que 

compõem o entorno mais imediato em que o texto se insere. O potencial de significados 

é o sistema semântico particular que é associado a um tipo particular de situação ou de 

contexto social. Halliday (1989: 6) argumenta que “o contexto de situação pode não ser 

suficiente para a compreensão adequada do texto” e que “o contexto de cultura, 

associado ao de situação, torna-se fundamental para a compreensão de um texto”.  O 

contexto de cultura refere-se não só a práticas mais amplas associadas a diferentes 

países e grupos étnicos, mas também a práticas institucionalizadas em grupos sociais, 

como a escola, a família, a igreja. Constitui-se de práticas, valores e crenças mais 

recorrentes que são compartilhadas no grupo social.  

A LSF  é composta por subsistemas que codificam distintos tipos de significados 

e que se relacionam às diferentes metafunções da linguagem. Halliday (1976) distingue 

três metafunções: a ideacional, a interpessoal e a textual. Num enunciado, verifica-se 

uma íntima relação entre as três, pois a linguagem é usada para representar a realidade, 

interagir socialmente e organizar as ideias como texto.   

 A representação da experiência do mundo material e do mundo interior dá-se 

pela metafunção ideacional. Os significados experienciais do mundo real e de nossa 

consciência se manifestam na transitividade, por meio de materialização de atividades, a 

partir dos tipos de processos. A transitividade é um sistema de descrição de toda a 

oração, que se compõe dos papéis de processos, participantes e eventuais circunstâncias. 

Esses conceitos são categorias semânticas que explicam, de modo mais geral, como 

fenômenos de nossa experiência do mundo são construídos na estrutura linguística.  

Por meio da interação, estabelecemos e desenvolvemos papéis sociais e 

identidades, participando de grande variedade de eventos sociais.  Pela linguagem, 

podemos negociar relações e expressar opiniões e atitudes, produzindo significados em 

textos. Esses significados são influenciados pela variável “Relações” e realizam a 

metafunção interpessoal cujo principal sistema gramatical é o de MODO. Nessa 

metafunção, a oração não é apenas a representação da realidade, mas, também, um 

fragmento de interação entre os interlocutores (falante e ouvinte) desempenhando papéis 

discursivos. Para que a mensagem se textualize em um todo coerente, são realizadas 

escolhas linguísticas (in)conscientes que geram significados diversos para modalizar, 

evidenciar, priorizar, esconder, ou conectar orações, sendo o contexto determinante na 

seleção dos elementos lexicogramaticais.  

A metafunção Textual organiza a Ideacional e a Interpessoal nas produções 

comunicativas. A Progressão Temática se dá pela presença de sequências ou padrões de 

Temas Ideacionais não marcados nos textos. Através de elementos da lexicogramática, 

pode evidenciar-se os propósitos e as atitudes do locutor.  
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2.2 – Visão Panorâmica da Teoria da Avaliatividade   

 

 A Avaliatividade, um ramo da LSF, de acordo com White (2004), é uma 

abordagem sistêmica eficiente para análises textuais, fornecendo ferramentas para um 

olhar mais acurado da relação linguagem-sociedade. Por meio das escolhas lexicais, 

revelam-se avaliações de moralidade, valor social e aceitabilidade social, 

desempenhando um importante papel na construção discursiva do enunciador. Cada 

escolha pode ter mais de um sentido. Em Halliday (1976), fica claro que não existe um 

sentido literal, mas um sentido mais metafórico, ou mais congruente. Assim, uma 

mesma palavra pode ter um sentido positivo ou negativo no mesmo cotexto, vai 

depender dos contextos de situação e de cultura, e do conhecimento enciclopédico do 

leitor na hora da decodificação. Em geral, a ambiguidade é colocada de propósito pelo 

locutor, para que ele se isente de qualquer responsabilidade perante o leitor, podendo 

filiar-se a diferentes vozes sociais, ou delas se afastar. Os significados são negociados 

intersubjetivamente.   

À ativação de posicionamentos positivos ou negativos, sobre pessoas, lugares, 

coisas, acontecimentos, estados de coisas, dá-se o nome de Atitude. A Avaliatividade, 

como aponta White (2004: 179), “em particular, propõe que os significados atitudinais 

(avaliações positivas ou negativas) podem ser agrupados em três grandes campos 

semânticos”, a saber, Afeto (posicionamento afetivo), Julgamento (posicionamento 

ético) e Apreciação (posicionamento estético). Na definição do autor (2004:183), Afeto 

é a categoria que “ancora a avaliação nas reações momentâneas e individuais do 

falante.” [Ex.: Eu gosto daquele quadro.], Apreciação é a categoria que “ancora a 

avaliação nas propriedades ‘objetivas’ do fenômeno avaliado em si.” [Ex.: Aquele 

quadro é bonito.], e Julgamento é a categoria em que “os sentimentos são reconstruídos 

como propostas sobre a forma correta de comportamento – como deveríamos, ou como 

não deveríamos comportar-nos.” [Ex.: Os escolhidos para representar o Brasil deveriam 

ser talentosos e estar acima da crítica.].  

A Apreciação difere do Julgamento por constituir uma avaliação positiva ou 

negativa de objetos, artefatos, processos e estados de coisas. É a avaliação estética da 

composição, estrutura e forma, da apresentação, do conteúdo e da disposição de objetos 

e artefatos relativos a obras de arte, indústria, construções arquitetônicas, livros, 

instrumentos científicos e de uso cotidiano, bem como dos fenômenos naturais e dos 

objetos semióticos. Contudo, os seres humanos também podem ser apreciados sob o 

ponto de vista estético (bonito/feio). 

Para este artigo, só nos interessa a categoria de Julgamento, que foi adotada 

como alusão a significados indicadores de “uma visão da aceitabilidade social do 

comportamento de agentes humanos, uma avaliação feita através de referências a algum 

sistema de normas sociais” (WHITE, 2004: 179). Ou seja, o Julgamento é o campo de 

significados pelo qual a sociedade se posiciona, aprovando ou condenando o 

comportamento humano, tendo como referências a aceitabilidade e as normas sociais, 

avaliação do caráter de uma pessoa, ou o quanto ela se aproxima das expectativas e 

exigências sociais.  
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Os significados podem ser ativados no texto por meio de termos atitudinais 

explícitos, carregados de sentidos positivo ou negativo. Podem também ser ativados 

inferencialmente, quando o leitor/ouvinte, de acordo com o sistema de valores que leva 

para o texto, interpreta os enunciados. Ao lidarmos com os significados inscritos no 

cotexto, estamos no campo da semântica. Ao ativarmos significados que operam apenas 

no contexto, estamos no campo da pragmática. Isso tem a ver com a afirmação de que 

nenhum texto é completo. O leitor/ouvinte, com o conhecimento partilhado, é um 

coautor que preenche as lacunas deixadas pelo enunciador. Como bem coloca White 

(2004: 184), “toda forma de comunicação verbal é ‘dialógica’ na medida em que falar 

ou escrever significa referir-se a, ou retomar, de alguma forma, o que já foi dito/escrito, 

e simultaneamente antecipa as respostas de leitores/ouvintes reais, potenciais ou 

imaginários.” 

Os Julgamentos são divididos em dois grupos. Um deles lida com a estima 

social, e o outro é orientado para as sanções sociais. Nas palavras de White (2004: 187), 

os “de estima social envolvem avaliações que podem levar o indivíduo a ser elevado ou 

rebaixado na estima de sua comunidade.” Nesse caso, valores de estima social negativos 

são vistos como disfuncionais ou inapropriados, ou algo que deve ser desencorajado, 

mas não são avaliados como pecados ou crimes. Os Julgamentos de sanção social dizem 

respeito a conjuntos de regras, morais ou legais, e a regulamentos socioculturais. Na 

perspectiva da religião, as quebras de sanções sociais são tidas como pecados mortais na 

tradição cristã ocidental. 

Julgar envolve, então, posicionamentos como ‘avaliar’, ‘elogiar’, ‘apreciar’ atos, 

crenças e valores. Estão envolvidos, nessa perspectiva, sistemas psicológicos e sociais 

como capacidade e incapacidade, normalidade e anormalidade, moralidade e 

imoralidade, legalidade e ilegalidade, polidez e impolidez, entre outros. O Julgamento 

pode variar de pessoa para pessoa ou de grupo para grupo, considerando-se a posição 

social e ideológica do enunciador. Como qualificadores que exemplificam o 

Julgamento, podemos citar: ‘proibido’, ‘poderoso’, ‘inexperiente’. 

 

3 - Metodologia  

O corpus deste trabalho foi coletado do Jornal O Globo, mais especificamente, 

do Caderno Especial, publicado na primeira edição de 14/03/2013, dia em que foi 

revelado ao mundo o nome do papa atual. A escolha do material se deu por abordar um 

fato histórico de importância mundial, mesmo para as pessoas que não são católicas, 

uma vez que a Igreja ainda exerce um papel político-social muito forte na sociedade 

contemporânea. Como o papa eleito não era cotado para vencer a eleição, criou-se, de 

imediato, uma polêmica em torno do resultado do conclave, o que propiciou uma 

especulação da imprensa em relação a seu passado. Outro motivo foi a riqueza de 

informações que o texto, embora curto e aparentemente ingênuo, oferece. Além disso, 

recursos midiáticos são os meios de que dispomos para podermos tomar ciência dos 

fatos que acontecem na sociedade e nos posicionarmos, contribuindo para um mundo 

melhor e mais digno, embora, muitas vezes, pessoas atraídas e seduzidas pelas 

manchetes as leem sem se darem conta do que realmente o texto quer dizer. 
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Já vimos que Halliday (2004), vendo a linguagem como interação, argumenta 

que todo texto cumpre simultaneamente as três metafunções e aponta a eficiência delas 

na análise da produção de sentidos. No nosso corpus, podemos afirmar que a 

metafunção ideacional revela como o enunciador quer representar as coisas do mundo, 

reais ou imaginárias, para cumprir a função comunicativa de argumentar, contra ou a 

favor, acusar, defender, enaltecer, denunciar.   Todas essas ações são intencionais, 

mesmo que inconscientemente, pois teorias, como a LSF, já demonstraram que não 

existe texto imparcial. A metafunção interpessoal cumpre o papel de promover a 

interação entre os enunciadores e os leitores/ouvintes. Ora aqueles se aproximam, ora se 

afastam do leitor/ouvinte ou do referente, assumindo diferentes graus de 

comprometimento em relação ao que enunciam. A metafunção textual  possibilita a 

organização das duas primeiras, de modo a representar de forma coesa e coerente o que 

se quer expressar, monitorando, num determinado contexto, o fluxo de informações 

Novas e Dadas.  

Na abordagem da Avaliatividade, trabalhamos com os valores de Atitude da 

categoria de Julgamento, pois esse modelo nos fornece uma descrição das opções 

disponíveis para construirmos diferentes tipos de avaliações positivas e negativas da 

identidade do Papa Francisco. Em sua noção de Atitude direta versus Atitude implícita, 

o modelo descreve as opções disponíveis para ativarmos essas avaliações. Segundo 

White (2004:187), “os Julgamentos de sanção social têm a ver com a veracidade (quão 

sincero alguém é) e a propriedade (quão ético ele é)”. Seguindo essa linha de raciocínio,  

pudemos acionar, pelas manchetes e leads, sentidos de falta de confiabilidade em um 

religioso que, no passado, não ficou ao lado do povo. 

Assim, possíveis sentidos do texto foram revelados por meio da seleção 

lexicogramatical realizada pelo locutor e, a partir da visão sociossemiótica da 

linguagem, pela diagramação do texto na página e pelo uso da letra vermelha em 

determinadas palavras e expressões, sem o aporte da teoria da multimodalidade.  

Nos anexos, além do corpus, há dois textos que ratificam a possibilidade da 

construção negativa de identidade do papa. 

4 – Análise do Corpus 

Podemos perceber que o corpus (ver anexos), na sua estrutura lexicogramatical, 

percorre duas pistas anunciadas pela manchete: ‘FORAM BUSCAR UM PAPA NO 

FIM DO MUNDO’. Esse texto é composto por uma locução verbal que causa 

estranhamento “foram buscar” – no lugar de elegeram –  e pela circunstância “no fim do 

mundo” que é ambígua. A manchete estabelece intertextualidade explícita com as 

palavras do papa ao se apresentar ao povo pela primeira vez, mas o contexto é outro, e o 

discurso também. Na fala do papa, denota humildade, simplicidade. Publicada pelo 

jornalista, passa a ter outros sentidos. Quem “foram”? Esse sujeito indeterminado 

significa um afastamento, uma não concordância com a escolha, uma controvérsia, até 

um desdém. Por meio da análise da transitividade, pode-se investigar o que está dito e 

como o locutor representa os fatos a que se refere. O uso do processo “buscar” está 

inadequado; não no discurso do pontífice, onde tem um  outro valor metafórico. Esse 

processo material coisifica o participante “um papa”, o que é reforçado pelo artigo 

indefinido “um”. A circunstância “no fim do mundo”, que poderia denotar apenas 
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distância espacial, no jornal, significa distância espacial e cultural, pobreza. Como se 

um papa europeu tivesse mais capacidade, tenacidade, veracidade e propriedade para 

assumir o cargo. Apesar de a intertextualidade ser explícita, o que está sendo reportado 

é diferente do discurso original, devido à recontextualização em que as relações 

enunciador/evento e enunciador/texto entram em jogo. Semanticamente, parece que o 

posicionamento intertextual endossa o texto primeiro, mas, pragmaticamente, percebe-

se um discurso que nos revela o contrário. Por meio dessa intertextualidade, o 

enunciador procura se isentar da responsabilidade de ter feito um julgamento negativo 

sobre o papa. Pela intertextualidade, o texto é despistador. Um leitor ingênuo pode achar 

que se trata apenas da frase pronunciada pelo pontífice e encaminhar sua interpretação 

para o campo da humildade franciscana. Contudo, há outra leitura com referência 

exofórica. Assim que o nome do papa foi anunciado, o mundo passou a falar de seu 

envolvimento com a ditadura. Estabelecida a democracia na Argentina, onde foram 

parar os ditadores, os torturadores, os que foram coniventes com os militares? Eles 

sumiram. Esconderam-se. Silenciaram... Quer um esconderijo melhor do que o fim do 

mundo? Considerando que a manchete tem um significante com vários significados, 

podemos dizer que ela é construída, no mínimo sobre dois planos: o da humildade e o 

da ditadura.  Estes dois planos que se entrelaçam são Julgamentos de estima social que 

nos levam a temas amplos e universais: o religioso e o político. Essa categoria tem 

como instanciações a normalidade, capacidade e tenacidade. Há, no enunciado, palavras 

ambivalentes que designam sentidos positivo e negativo, valores de Atitude. Outra pista 

que reforça o sentido de política é a diagramação na página. A manchete está na 

primeira página do caderno, onde uma foto do papa, na sacada da Basílica de São Pedro, 

ocupa quase todo o espaço, sobrando apenas um terço. Neste, a manchete, em letras 

garrafais, ocupa mais que a metade. A seu lado, numa coluna estreita, estão três leads, 

em letras bem menores. Cada um desses, são iniciados por  um atributo ao papa. Os dois 

primeiros, a princípio, favoráveis a sua imagem, mas pode tratar-se de ironia. O terceiro 

é desfavorável. Para o enunciador se eximir de qualquer responsabilidade, utilizou as 

normas gráficas, colocando o texto garrafal entre aspas. Como provar que ele teve 

segundas intenções? Apenas reproduziu as palavras do franciscano. Só que o discurso é 

polifônico, e este reproduz muitas vozes dos que são contrários ao argentino Jorge 

Bergoglio. Podemos eleger, como representante dessas vozes, o cineasta argentino, 

Hector Babenco, que, no mesmo dia, 14/03/2013, publicou na Seção Repercussão, da 

Folha de São Paulo: “Pode colocar que é um puta mau gosto. Qualquer membro da 

Igreja Católica argentina é mancomunado com o Estado, com militares e apoiadores da 

tortura.” Ainda na diagramação da página, observamos que determinadas palavras e 

expressões, muito significativas, foram escritas em vermelho, cor que tanto significa 

quanto constitui ambiguidade no texto, fazendo referência à ocasião. Um papa calça 

sapatos vermelhos, símbolo do martírio de Cristo. Mas, como, na Igreja, só ele usa 

calçados dessa cor, simboliza hierarquia, um posto de destaque. Por outro lado, 

vermelho significa sangue, violência, tortura, ditadura. Dependendo do sentido 

negociado pelo leitor, o papa terá muita ou nenhuma aceitabilidade. Palavras nessa cor 

aparecem também na página 2 e na 4 do mesmo caderno. Todas as que aparecem em 

vermelho se referem ao pontífice. Na primeira página são “Pioneiro”, “Humilde”, 
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“Controverso”. Vejamos os sentidos dessas palavras. É “Pioneiro” porque é um 

desbravador, porque penetra ou coloniza uma região, anuncia algo de novo ou se 

antecipa a algo, antecipa uma pesquisa ou um progresso? Um argentino vai colonizar 

Roma? Alguém do fim do mundo antecipa algum progresso na Europa? Ou é um 

apoiador de torturas que vai se infiltrar no grande templo da Praça de São Pedro? O 

adjetivo, nesse contexto, possibilita um tom irônico. Como aponta Halliday, a escolha 

lexicogramatical, mesmo que inconsciente, é carregada de intenções. Abaixo dessa 

palavra, um outro lead se inicia pelo atributo “Humilde”. Será que designa ser um 

homem simples, modesto, que reconhece as próprias limitações, ou, como chegou do 

fim do mundo, designa ser inferior, por proceder de um país da América do Sul? E 

“Controverso”? Agora não tiveram cuidado! Se ele provoca controvérsia, é porque há 

divergências quanto ao fato de ter sido eleito. Com todas essas pistas não se pode falar 

em uma única leitura. Só o contexto de cultura, contendo o de situação, e o 

conhecimento enciclopédico para orientar o leitor.  

Passamos agora para a análise dos leads.  

PIONEIRO. O argentino Jorge Bergoglio surpreende ao ser o primeiro latino- 

americano eleito Papa e ao adotar o nome de Francisco  

HUMILDE. O novo pontífice anda de ônibus, cozinha, faz piadas, torce pelo San 

Lorenzo e mantém relações tensas com o governo Kirchner  

CONTROVERSO. Arcebispo de Buenos Aires tem passado polêmico e é criticado 

por ativistas de direitos humanos por elos com regime militar  

 É interessante observar a coesão que há entre os três textos. Primeiro pela cor 

das palavras iniciais e por sua seleção lexicogramatical. São todas atributos do argentino 

Jorge Bergoglio, o novo pontífice, o Arcebispo de Buenos Aires. A imagem do papa vai 

sendo construída progressivamente. Há toda uma coesão interna. O cidadão argentino 

primeiro surpreende (sujeito = ator e processo mental), é o primeiro latino-americano 

eleito “Papa” e ainda adota o nome de Francisco. Há um Julgamento negativo de sanção 

social, na instanciação veracidade em que ele é visto como fingido, enganador, 

manipulador, por isso que surpreende; e, na instanciação propriedade, é visto como 

desleal.  Ao lado de “Foram buscar um papa no fim do mundo”, pode ser um 

Julgamento que afasta o papa eleito das expectativas e exigências sociais. Um 

franciscano “do fim do mundo” surpreende a sociedade, ou seja, um fato inesperado, 

que foge à normalidade. Diante dessa reflexão, qual o sentido de pioneiro?  

 O atributo “humilde” faz referência à ideia contida na segunda parte do lead 

anterior, “latino-americano ... Francisco”. Neste segundo lead, “humilde” é paradoxal. 

Em relação ao primeiro, denota pobreza, desapego aos bens materiais, sem ostentação, 

mas, no texto em que se encontra, tem outro sentido. Agora já é “o novo pontífice”, 

porém, “anda de ônibus, cozinha, faz piadas, torce pelo San Lorenzo” – em geral, o 

torcedor argentino tem fama de ser fanático, violento, e suas piadas são de mau gosto – 

“e mantém relações tensas com o governo Kirchner”. Na Argentina há panelaço quase 

que diariamente, às vezes, três ao mesmo tempo, e os manifestantes se concentram ou 
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terminam na Praça de Maio (Ver anexo.). O atributo humilde, nesse contexto, poderia 

ter o sentido de pessoa pobre de condições modestas, sem cultura, excêntrica ou bronca.  

 “Controverso” faz um gancho temático com “relações tensas com o governo 

Kirchner”, no final do texto anterior. Agora, o papa volta às origens, “arcebispo de 

Buenos Aires, tem” – não há  nenhuma modalização – “passado polêmico e é criticado 

por ativistas de direitos humanos por elos com regime militar”. Neste lead, ele recebe 

dois atributos : “controverso” e “passado polêmico”. A palavra “elo” denota união, 

prisão. Isso acentua sua ligação com a ditadura militar e revela o Julgamento negativo, 

por estima social, de pessoa inapta para o cargo, indigna de confiança; e, por sanção 

social, de  pessoa má, insensível.  

 Na página 2, há o lead:   

FUMAÇA BRANCA. Novo Papa mostra humildade e senso de humor ao falar pela 

1ª vez como Pontífice à multidão que foi acompanhar o anúncio na Praça de São 

Pedro    

 Por que “fumaça branca” está em destaque e com letras vermelhas? Não é 

martírio. Tem a ver com a controvérsia. A fumaça branca é um índice de que o novo 

papa foi escolhido, mas, com letras vermelhas, pode fazer referência ao “passado 

polêmico” do Papa Francisco. Isso reforça o sentido da política, mas  se 

considerássemos apenas o significante, teríamos o sentido da religião.  A palavra 

“humildade”, nesse cotexto, foi usada com valor franciscano. Não houve alteração de 

cor. Agora, ele foi respeitado. Está no papel de Sumo Pontífice. É um ator cumprindo 

seu papel.  

Na página 4, há uma manchete e um lead com o atributo “passado polêmico” em 

vermelho. Observe. 

LIGAÇÕES COM REGIME MILITAR E SILÊNCIO SOBRE CRIMES DA 

DITADURA  

PASSADO POLÊMICO. Arcebispo de Buenos Aires foi convocado como 

testemunha em julgamento sobre sequestro de bebês. Amigos do novo Papa negam 

participação e dizem que ele “fez o que pôde para ajudar” 

  

Na manchete, há uma denuncia explícita, sem nenhuma modalização. Todas as 

palavras têm um sentido forte, são do campo semântico de ditadura. No lead, Passado 

polêmico reforça o que já foi posto. Na primeira frase, a seleção lexicogramatical 

condena o papa. Na segunda, há uma polaridade negativa no uso do processo “negam”, 

mas essa é enfraquecida pela ambiguidade do termo “participação” e pelas duas orações 

seguintes. Participação de quem? Do arcebispo ou de seus amigos? A seleção do 

processo “dizem” mostra também a posição do articulista, são os amigos dele, não é a 

minha opinião. Ele não se compromete em elevar ou rebaixar a estima do papa diante da 

sociedade. Quanto ao que “dizem”, não foram convincentes. A seleção lexicogramatical 

foi fraca, “fez o que pôde”. Com isso, os amigos também não conseguiram elevar a 
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estima do religioso. Se a escolha tivesse sido: “fez o impossível” ou “fez de tudo”, os 

amigos teriam sido mais contundentes na defesa.  

No quadro seguinte, estão elencadas as escolha lexicogramaticais que constroem 

as identidades do Papa Francisco. Uma como religioso, seguidor dos princípios 

franciscanos, eleito por merecimento, que conduzirá a Igreja com firmeza e suavidade. 

Uma esperança de transformação no agir da Cúria Romana. A outra identidade é de um 

padre que foi conivente com a ditadura Argentina, com as atitudes sórdidas desse 

regime autoritário, que agia com violência e arbitrariedade, inclusive, contra mulheres e 

bebês. Um religioso, que não ficou ao lado dos argentinos perseguidos por militares, 

nem lhes deu abrigo, não pode ter uma estima social positiva para ser eleito papa da 

Igreja Católica. 

Por meio de escolhas linguísticas, apontamos uma amostra de duas 

possibilidades de construção de identidades do Sumo Pontífice divulgadas pela 

imprensa, não só no Brasil, mas no mundo.  

 

Sanção Social Positiva (admiração) Negativa (crítica) 

Aceitabilidade Padrão (Religioso) Estranhamento (Político) 

Integridade 

Transparência 

Acolhimento 

Caridade 

Fraternidade 

Evangelização 

Sensibilidade 

Gentileza 

Verdade 

Sinceridade 

Justiça 

Bondade 

Eleito papa 

Humilde (p. 2) 

Francisco 

O novo pontífice  

Novo papa 

 Senso de humor  

Pontífice   

 

Relações tensas com o governo Kirchner 

Passado polêmico  

Elos  

Regime militar 

Arcebispo de Buenos Aires  

É criticado  

Ligações 

Silêncio 

Crimes  

Ditadura  

Foi convocado  

Testemunha 

Julgamento  

Sequestros de bebês 

Tabela 1 

 A seguir, o quadro apresenta as palavras que têm função ambivalente, podendo 

ser ativadas com o sentido positivo ou negativo, dependendo do posicionamento do 

leitor.  

Atitude Positiva 

 

Atitude Negativa Funções 

Fumaça branca  

Humilde (2º lead) 

No fim do mundo  

 

Fumaça branca  

Humilde (2º lead) 

No fim do mundo  

   

Religioso eleito X passado polêmico 

Simplicidade franciscana X ausência de 

carisma 

Lugar distante X clandestinidade  

Tabela 2 
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 As denúncias que foram apontadas, no corpus, são Julgamentos de estima social, 

ligados ao estranhamento causado por um fato que fugiu à normalidade, ou seja, quem 

espera que um religioso que teve envolvimento com a ditadura de um país pode ser 

eleito papa? Foi por intermédio dos valores compartilhados da estima social que se 

formaram redes sociais denunciando o “passado polêmico” do Papa Francisco. Pela 

sanção social,  acionando, pelas manchetes e leads, sentidos de falta de confiabilidade 

em um religioso que, no passado, não ficou ao lado do povo, pode-se julgar o papa 

também como pecador, uma vez que, numa ditadura, quem é adepto ao regime não é 

confiável. Nesse regime, há espiões infiltrados em todos os setores da sociedade.  

Com a Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013, no Rio de Janeiro, o 

Papa Francisco revelou ao mundo uma identidade carismática que, sem soberba, cativou  

e encantou a multidão que o acompanhou pelas mídias ou presencialmente. Com 

discursos e ações concretas, ele apagou toda possibilidade de lhe atribuírem uma 

identidade negativa como a que podia ser construída a partir de discursos midiáticos na 

época da revelação de seu nome como o novo pontífice, no dia 13 de março do mesmo 

ano.  

5 – Conclusões Preliminares  

Além da seleção lexicogramatical que construiu as duas identidades do novo 

papa, o pontífice ficou o tempo todo na posição de Tema e na função de sujeito. Isso 

revela a posição tendenciosa do jornalista, pois, em geral, nas manchetes, o sujeito não é 

representado  por uma pessoa, mas por um substantivo abstrato ou por uma instituição.   

Esta breve análise, de forma alguma, esgota as possibilidades de leitura. A  LSF 

e Teoria da Avaliatividade têm várias outras abordagens para explorar este corpus, 

mesmo as análises que foram feitas, poderiam ter sido realizadas de forma mais 

detalhada. Inclusive, a teoria da modalidade pode conduzir este tipo de análise numa 

outra perspectiva. Considerando outros gêneros textuais, nos textos literários, há um 

leque de interpretações possíveis, permitindo a validação e o aprimoramento da leitura 

pelo leitor.  Diante da dificuldade de ler e escrever, constatada em determinados alunos, 

é preciso que as operações de ensino- aprendizagem de língua portuguesa conquistem a 

atenção, o interesse e o gosto pela expressão linguística eficiente. Entendemos a 

comunicação verbal escrita como processo de negociação de sentidos, em que o 

coenunciador, durante a leitura, vai seguindo as pistas, representadas por elementos 

linguísticos selecionados, preenchendo os espaços deixados pelo enunciador, 

formulando hipóteses e fazendo inferências de acordo com o conhecimento de mundo 

partilhado e do conhecimento enciclopédico do leitor. Dependendo do grau desses 

conhecimentos, os itens lexicogramaticais ativados, como os processos e mecanismos 

sintáticos aplicados, serão analisados com mais ou menos profundidade.  

Dessa forma, apoiando-nos na LSF e no conceito de Atitude e Julgamento, 

destacamos a relevância dessa interface para a análise de textos, principalmente, a partir 

das escolhas lexicogramaticais, na contrução dos sentidos. Assim, esperamos apontar 

um novo trilhar em busca do aperfeiçoamento de estratégias que contribuam para a 

formação de leitores e produtores textuais proficientes.   
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7 - Anexos 

ANEXO A – Reprodução adaptada da diagramação da primeira página do 

Caderno Especial do Jornal O Globo de 14/03/2013 

 

 

ANEXO B – Reproduções adaptadas de manchete e leads das páginas 2 e 4 do Caderno 

Especial do Jornal O Globo de 14/03/2013 

 

 

FUMAÇA BRANCA. Novo Papa mostra humildade e senso de humor ao falar 

pela 1ª vez como Pontífice à multidão que foi acompanhar o anúncio na Praça de 

São Pedro (pá 

LIGAÇÕES COM REGIME MILITAR E SILÊNCIO SOBRE 

CRIMES DA DITADURA 

PASSADO POLÊMICO. Arcebispo de Buenos Aires foi convocado como testemunha em 

julgamento sobre sequestro de bebês. Amigos do novo Papa negam participação e dizem 

que ele ‘fez o que pôde para ajudar’ (pág. 4) 

 

O GLOBO 

QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2013 

CADERNO ESPECIAL 
(Foto do argentino Mario Bergoglio, na sacada da Basílica de São Pedro, acenando para a multidão – mais de meia página) 

‘FORAM 
BUSCAR UM 
PAPA NO FIM 
DO MUNDO’ 
 

_____ 

PIONEIRO. O argentino Jorge Bergoglio 

surpreende ao ser o primeiro latino-

americano eleito Papa e ao adotar o 

nome de Francisco 

_____ 

HUMILDE. O novo pontífice anda de 

ônibus, cozinha, faz piadas, torce pelo 

San Lorenzo e mantém relações tensas 

com o governo Kirchner 

______ 

CONTROVERSO. Arcebispo de Buenos 

Aires tem passado polêmico e é criticado 

por ativistas de direitos humanos por 

elos com regime militar 
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ANEXO C – Reprodução do comentário do cineasta argentino Hector Babenco 

em Repercussão, na Folha de São Paulo, versão digital, em 13/03/2013.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – Reprodução de fragmento de texto da Internet sobre as Mães da 

Praça de Maio   

"Não posso falar muito sem conhecer o perfil dele, mas pode colocar que é um puta 

mau gosto. Qualquer membro da Igreja Católica argentina é nefasto, mancomunado 

com o Estado, com militares e apoiadores da tortura"   (Hector Babenco - cineasta 

argentino radicado no Brasil)  

 

As “Madres de la Plaza de Mayo” foram inseridas na luta quando seus filhos e netos, 

ativistas na luta contra a ditadura na Argentina, começaram a desaparecer. Elas eram 

donas de casa, se ocupavam dos afazeres do lar e, em sua grande maioria, não 

compreendiam em profundidade o motivo da luta de seus filhos. Iam à delegacia e 

não obtinham respostas... na igreja, ouviam dos padres que eram seus filhos e netos 

os próprios culpados pelos desaparecimentos. 
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A MODALIDADE EM NOTÍCIAS 

Flavia C. Galloulckydio
95

 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar a relevância da categoria discursiva 

modalidade no gênero notícia, nas aulas de língua portuguesa das escolas de Educação 

Básica. À luz da Gramática Sistêmico-Funcional e com subsídios da Linguística 

Textual, inicialmente apresentaremos os referenciais teóricos- metodológicos em que se 

inscreve o presente trabalho: o conceito de modalidade e sua importância para a análise 

textual, a apreciação do gênero notícia e, finalmente, a relevância do contexto de 

situação, com base nas variáveis de registro propostas por Halliday (1989): campo, 

relações e modo. Em seguida, apresentaremos o corpus: uma notícia veiculada ao jornal 

da UGT (União Geral dos Trabalhadores) e outra, ao jornal O Globo. Através do exame 

dos dois textos, demonstraremos que, embora o gênero notícia seja caracterizado por 

muitos – inclusive no espaço escolar – pelo seu caráter informativo e impessoal, 

dispensando, assim, quaisquer marcas de modalidade, elas irão ocorrer em grande 

número; pois possuem uma forte relação ideológica com quem o produz. Nosso maior 

esforço é, contudo, o de demonstrar que na busca pela objetividade, o discurso do 

enunciador se revela subjetivo e que, dessa maneira, o fato narrado está a serviço desse 

enunciador, que é quem o interpreta. Nesse sentido, uma das mais relevantes funções da 

notícia, que é o de trazer a informação e, portanto, contribuir para o exercício da 

cidadania e democracia, perde-se. O gênero passa a se tornar instrumento para a 

formação e manipulação do conhecimento e opinião da sociedade. Por essa razão, um 

trabalho mais reflexivo do gênero, nas aulas de língua materna, é fundamental, caso 

queiramos formar, de fato, um indivíduo apto para o exercício da cidadania. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística sistêmico-funcional. Modalidade. Notícia. Ensino de 

língua portuguesa. 

 

1. Introdução 

Ao determinarmos os objetivos do ensino de língua portuguesa na escola de 

Educação Básica, parece um lugar comum que nossa tarefa, como professores, seja o 

desenvolvimento da competência discursiva do estudante. Outro consenso também é 

que tal finalidade só seja realmente alcançada caso nos debrucemos em um trabalho que 

tenha como escopo os textos, materializados em gêneros, da língua. No entanto, apesar 

disso, verifica-se que as práticas pedagógicas ainda são muito calcadas em uma 

gramática descontextualizada, muito longe de abranger a língua em sua potencialidade, 

em seu potencial interativo. Ainda se fala muito mais “sobre a língua”, desvinculada dos 

seus usos reais da comunicação do dia a dia. 

A partir dessa reflexão, o objetivo deste artigo é analisar a categoria discursiva 

modalidade no gênero notícia e, como isso, apontar para a importância de sua 

abordagem nas escolas de Educação Básica, a fim de que os estudantes possam 

interpretar textos de modo eficiente. Para isso, almeja-se trabalhar com a hipótese de 

que, mesmo sendo este um gênero que se caracterize pelo seu caráter informativo e 

impessoal, dispensando, assim, quaisquer marcas de modalidade, elas irão ocorrer em 
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grande número de acordo com a natureza e interesses dos participantes do evento 

comunicativo.  

Para tal, utilizaremos os pressupostos teóricos da Linguística Sistêmico-

Funcional, segundo a qual a linguagem é um recurso para fazer e trocar significados, 

utilizada no meio social de modo que o indivíduo possa desempenhar papéis sociais. A 

linguagem, portanto, dentro dessa perspectiva, pressupõe ação; já que é por meio dela 

que os membros de uma sociedade, produtores em potencial em textos e usuários da 

língua, trocam significados com seus interlocutores.  

Desse modo, a partir de uma perspectiva sistêmico-funcional, serão analisadas as 

comunidades discursivas e, com base nas variáveis de registro propostas por Halliday 

(1989): campo, relações e modo; verificaremos como o contexto motiva o uso de 

expressões linguísticas de modalidade e estas influenciam, significativamente, as 

informações contidas nos textos. 

No entanto, é importante salientarmos que nossa abordagem não objetiva 

apresentar métodos pedagógicos para o trabalho sobre categoria modalidade em sala de 

aula, mas proporcionar reflexão a fim de que se possa aprimorar o trabalho de leitura na 

Educação Básica. 

 

2. A perspectiva sistêmico-funcional 

Para a viabilização da análise, adotaram-se os pressupostos teóricos da Gramática 

Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday (2004).  

A gramática proposta pelo autor é chamada de Sistêmico-Funcional devido ao 

fato de levar em consideração as questões relacionadas ao significado (base semântica), 

ao uso (funcional) e por considerar a existência de uma rede de sistemas que constituem 

uma língua (sistêmico). Nas palavras de Halliday: 

 

Uma língua é interpretada como um sistema de significados, 

acompanhado de formas por meio das quais os significados 

podem ser realizados. A questão é antes: “como esses 

significados são expressos?” [e não “o que essas formas 

significam?”]. Isso põe as formas da língua numa perspectiva 

diferente: como meios para um fim, mais que como um fim em 

si mesmas. (HALLIDAY, 2004, p. 14). 

 

De acordo com a GSF (Gramática Sistêmico-Funcional), a língua é examinada 

como uma entidade não suficiente em si, e seus estudiosos consideram a importância do 

ambiente situacional e cultural para a língua em uso. Desse modo, todo texto expressa 

algum propósito comunicativo e se caracteriza como uma atividade funcional, já que ela 

acontece sempre com um objetivo específico, como define HALLIDAY (2004). 

Nessa concepção, todo e qualquer uso que se faz do sistema linguístico é 

funcional relativamente às necessidades de convivência do indivíduo em sociedade. 

Assim, ao usar a linguagem, o falante da língua faz uma série de escolhas dentre as 

possibilidades que o sistema linguístico disponibiliza. Isso significa dizer que aspectos 

situacionais determinam as escolhas das palavras ou estruturas léxico-gramaticais 

específicas de determinados tipos de texto. Por essa razão, é fundamental que ocorra o 

desenvolvimento da consciência dos indivíduos sobre os significados que as palavras e 

suas combinações em textos geram para que os mesmos alcancem, efetivamente, seus 

propósitos em contextos específicos. Segundo o autor: 
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[...] não há nenhuma faceta da experiência humana que não 

possa ser transformada em significado. Em outras palavras, a 

linguagem fornece uma teoria da experiência humana, e certos 

recursos léxico-gramaticais de cada língua são dedicados a esta 

função. (HALLIDAY, 2004, p. 29). 

 

Desta forma, faz-se necessário o entendimento de alguns conceitos do modelo 

investigativo-descritivo que norteiam a teoria sistêmico-funcional. Segundo tal teoria, a 

linguagem é vista como o lugar de interação, posto que através de seu uso um indivíduo 

interage com o outro. É nesse processo que os significados são construídos e 

reconstruídos a cada vez que o sistema é acessado. Nesse sentido, é conferida à 

linguagem um caráter dinâmico, já que cabe a ela satisfazer as necessidades humanas e 

organizá-las funcionalmente, a partir do sistema linguístico disponível; porém de 

maneira não arbitrária. 

Assim, por entender que a linguagem é organizada em torno de um propósito (de 

uma função), pode-se dizer de forma bastante breve que o autor estabelece para 

componentes funcionais da língua três metafunções: a metafunção ideacional, usada 

para representar a realidade; a metafunção interpessoal, para interagir com os outros e a 

metafunção textual, que se dispõe a organizar as próprias mensagens como texto. 

Constata-se, então, que, neste trabalho, é a função interpessoal que nos interessa 

mais especificamente, já que nos dispusemos a analisar como as escolhas léxico-

gramaticais realizadas pelos enunciadores exercem influência sobre o comportamento 

dos seus interlocutores e elucidam o posicionamento ideológico relacionado a cada uma 

das notícias selecionadas. está relacionada. Desejamos, portanto, neste exame, alargar 

nossas opções de estudo da interface texto/gramática, a fim de que possamos apresentar 

subsídios para as aulas de língua materna. 

 

3. A modalidade 

  Segundo CORACIN (1991), a modalidade é a expressão da subjetividade de um 

enunciador que assume com maior ou menor força o que anuncia, ora comprometendo-

se, ora afastando-se, seguindo normas determinadas pela comunidade em que se insere. 

Como a modalidade está associada ao processo de interação dos indivíduos, estaria 

ligada à metafunção interpessoal da linguagem proposta por Halliday. De acordo com o 

autor, é por meio desta função que “Os grupos sociais são delimitados e o individual é 

identificado e reforçado, pois a linguagem, além de capacitá-lo a interagir com as outras 

pessoas, serve também para a manifestação e desenvolvimento de sua própria 

personalidade”. 

 Nesse sentido, a modalidade é um recurso interpessoal utilizado para expressar 

significados relacionados ao julgamento do enunciador em diferentes graus, desde o 

menos negativo até o menos positivo, e aponta como o emissor da mensagem assume 

uma posição, expressa uma opinião, um ponto de vista ou faz um julgamento. 

  Embora tradicionalmente as teorias gramaticais tradicionais tratem a questão da 

modalidade fazendo referência à categoria modo, relacionando-a especialmente às 

formas verbais, verifica-se que tal tratamento não abarca as diversas categorias 

gramaticais que estão a seu serviço, como, por exemplo, advérbios e adjetivos modais. 

Assim, neste trabalho, pretende-se demonstrar como esses recursos modais, muitas 

vezes ignorados pelas gramáticas tradicionais e pelas aulas de língua materna, são 

fundamentais para a compreensão das informações explícitas ou implícitas do texto se 
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forem consideradas as circunstâncias reais de produção do discurso e seus propósitos 

enunciativos. 

Sobre isso, Halliday (2002) ainda acrescenta que a noção de modalidade está 

relacionada à distinção entre proposições (informações) e propostas (bens e serviços), 

denominadas, respectivamente, modalização e modulação. A primeira, também 

chamada modalidade epistêmica ocorre em proposições, isto é, quando há troca de 

informações e conhecimentos. A segunda, também chamada modalidade deônica, 

ocorre em propostas (ofertas e comandos). 

 Como o objetivo do nosso exame é demonstrar como a identidade do emissor da 

mensagem e seus objetivos são expressos por recursos léxico-gramaticais de diferentes 

naturezas, optou-se por não se fazer uma distinção entre modalização e modulação, e 

sim situar positiva ou negativamente as expressões de modalidade, levando em conta o 

contexto de sua produção, bem como os papéis sociais dos interactantes. 

Para isso, convém destacar quais são as principais categorias gramaticais da língua 

portuguesa responsáveis pela expressão da modalidade do texto. De acordo com 

SCHLEE (2007, p. 1321), são elas:  

 

1- Verbos: 

1.1-auxiliar modal (dever, poder...) 

1.2- verbos indicadores de opinião, crença, saber (achar, crer...) 

2- Advérbios (provavelmente, obrigatoriamente...) 

3- Adjetivos (necessário, impossível...) 

4- Substantivos (opinião, impressão...) 

5- Categorias gramaticais de tempo, aspecto, modo do verbo. 

6- Algumas orações principais 

7- Entonação 

 

4. O gênero discursivo notícia 

 

A notícia é um gênero discursivo em que se privilegia a informação, visa a fazer 

saber, pertencendo, portanto, ao tipo textual narrativo, com verbos no passado e em 

terceira pessoa, e procuram responder às questões: o quê? quem? quando? onde? como? 

por quê? A busca pela objetividade e consequente imparcialidade são suas 

características mais marcantes, o que lhe confere grande grau de legitimidade e 

veracidade por parte da sociedade. 

No entanto, feita uma análise textual mais minuciosa, observa-se que a suposta 

objetividade e estrutura de relevância estão a serviço do propósito comunicativo do 

enunciador, o que implica dizer que as notícias não apresentam necessariamente 

estrutura narrativa canônica, nem são puramente informativas. 

Como a premissa deste trabalho é a análise do gênero a partir de uma perspectiva 

sistêmico-funcional, informações sobre os participantes do evento, bem como sobre o 

papel que a linguagem exerce são de extrema importância. Assim, inicialmente, será 

analisada a comunidade discursiva com base nas variáveis de registro propostas por 

Halliday (1989), que visam interpretar o contexto social no qual os textos e seus 

significados são trocados, a fim de que se verifique como contexto determina o uso de 

expressões linguísticas de modalidade e estas interferem significativamente nas 

informações contidas nas notícias selecionadas. 
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5. O contexto de situação (ou registro) 

 

O contexto de situação é descrito por Halliday (1989) através de um modelo 

conceitual formado por três variáveis: campo, relações e modo. O campo do evento se 

remete à atividade que está acontecendo, à natureza da ação social que está ocorrendo e 

aos participantes que estão envolvidos no evento. As relações tratam dos participantes, 

do status que têm no contexto, da natureza dos papéis sociais que desempenham. 

Também são tratados aqui o grau de controle de um participante sobre o outro, a relação 

entre eles e sua distância social. O modo se refere ao papel que a linguagem exerce, ou 

seja, o que se pretende atingir com o texto em termos persuasivos ou didáticos, quando 

compartilhado entre os seus participantes. Por essa razão, está ligado ao canal e ao meio 

em que é vinculado. 

Essas três variáveis do contexto são realizadas através das três metafunções já 

estabelecidas por Halliday: a metafunção ideacional, usada para representar a realidade; 

a metafunção interpessoal, para interagir com os outros e a metafunção textual, que se 

dispõe a organizar as próprias mensagens como texto. 

Os textos aqui utilizados para análise foram extraídos do site da “UGT” (União 

Geral dos Trabalhadores) e do site do jornal “O Globo”. 

 No que se refere às variáveis campo e relações, a UGT é uma associação civil, 

fundada em 19 de julho de 2007 durante o Congresso Nacional de Trabalhadores, em 

São Paulo do mesmo ano, com jurisdição em todo território brasileiro e representação 

em todos os Estados. É uma entidade de grau máximo de representação sindical e tem a 

finalidade de coordenar, representar e defender os direitos e os interesses dos 

trabalhadores. Dentre outros conteúdos, seu site apresenta um atalho de notícias, sempre 

vinculadas às ações de sindicatos ou do governo, no que diz respeito aos trabalhadores. 

O Globo é um jornal brasileiro e diário de notícias, fundado em 29 de 

julho de 1925 e sediado no Rio de Janeiro. O veículo é um dos jornais mais influentes e 

de maior tiragem do país e está orientado para um público intelectualizado de classe 

média e classe média alta da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apresenta como 

característica principal uma orientação política conservadora e pró-governo, que atingiu 

seu auge durante a época do Regime Militar.  

Embora, nas notícias vinculadas, os locutores assumam o conteúdo do enunciado 

e se comprometam com a verdade, verificaremos que não há como separar a análise dos 

textos das concepções dos sujeitos-enunciadores, ligados às variáveis campo e relações, 

propostas por Halliday. Serão averiguados que a escolha de um ou de outro enunciado é 

intencional e se faz por obediência a certas regras estipuladas pelas comunidades que 

representam e os recursos linguísticos modais que são expressos no texto só são 

explicáveis se consideradas tais circunstâncias de produção do discurso. 

 

6. O Corpus 

Texto I: 

Trabalhadores da obra do Maracanã conquistam 

reajuste de 11% 

Depois de uma greve geral de 24 horas, os 6.500 

trabalhadores das obras do Maracanã conquistaram reajuste de 

11%, cesta básica de 330,00, além do reajuste de 50% para 80% 

no pagamento das horas extras feitas de segunda a sexta- feira. 
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Nilson Duarte, presidente da União Geral dos Trabalhadores – 

UGT, do Rio de Janeiro, assegurou que o acordo foi uma grande 

conquista, isso porque a proposta inicial pedida pelos 

trabalhadores era de 15% e o reajuste de 11% foi aprovado por 

unanimidade na assembleia realizada na manhã dessa quinta-

feira, dia 21.  

Entre as principais reivindicações conquistadas da 

categoria, além do aumento real de salários os trabalhadores 

obtiveram convênio médico gratuito para todos os trabalhadores 

e seus familiares; aumento nos valores da Participação nos 

Lucros e Resultados, que passou de 1 para 2 salários e ingresso 

grátis para os trabalhadores da obra e seus familiares assistirem 

ao jogo inaugural do estádio que será no dia 27 de abril. Nilson 

Duarte disse que a participação do governador Sérgio Cabral na 

reunião entre os sindicalistas e o Consorcio Maracanã foi 

importante para assegurar que o acordo será cumprido.  

A comissão que participou das negociações obteve 

estabilidade de emprego até o final da obra. Ficou também 

acertado, ao final da obra o Consórcio Maracanã vai sortear 50 

motos para os trabalhadores.  

Publicado e acessado em 22/02/2013:  

http://www.mundosindical.com.br/sindicalismo/noticias/noticia.

asp?id=11593 

 

Texto II:  

 

Maracanã: operários fazem reunião na arquibancada e descartam 

greve 

 

Trabalhadores aceitam proposta de reajuste salarial de 11% 

e aumento na cesta básica e hora extra. 'Melhor acordo do Brasil', 

diz representante 

 

Após quase três semanas de negociações, chegou ao fim, na 

manhã desta quinta-feira, o imbróglio entre o consórcio responsável 

pelas obras do Maracanã e os trabalhadores do estádio. Em 

assembleia realizada na arquibancada do estádio com cerca de 6 mil 

pessoas, os operários aceitaram a oferta final de 11% de reajuste 

salarial e descartaram iniciar nova greve. 

Diferentemente das reuniões anteriores, a assembleia desta 

quinta ocorreu no interior da reforma do palco das finais da Copa 

das Confederações e da Copa do Mundo, uma vez que o entorno do 

Maracanã passa por obras. A assembleia durou cerca de 40 minutos 

e a proposta foi aceita por unanimidade, segundo o presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada Intermunicipal 

do Rio de Janeiro (Sintraicp), Nilson Duarte. 

Além dos 11% de reajuste salarial, os operários terão um 

aumento no valor das cestas básicas (R$ 330) e 80% de hora extra, 

além do pagamento do valor equivalente a dois salários como 

participação nos lucros. A princípio, o pedido do Sintraicp era de 
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15% de reajuste salarial, cesta básica de R$ 330 (o que foi atendido) 

e 100% de hora extra. 

- O Rio de Janeiro fez o melhor acordo do Brasil. As obras 

agora vão a todo vapor e não há mais motivos para paralisação - 

disse Roberto Gomes da Silva, membro na comissão de operários 

ligada ao sindicato. 

Apesar das constantes ameaças de greve, as obras do 

Maracanã só foram paralisadas durante a negociação na última 

segunda. No mesmo dia, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio 

Cabral, interviu e se reuniu com os representantes dos trabalhadores 

no Palácio da Guanabara, quando foi feita uma nova proposta. 

- O governador me ligou pessoalmente e marcou a reunião. 

Essa intervenção foi de grande valia, pois o consórcio estava 

aguardando o resultado da convenção coletiva, e o governo decidiu 

manter o acordo específico do Maracanã. O encontro foi 

fundamental para colocar as coisas na mesa e chegar a um acordo. 

Apesar de estarmos na reta final das obras, havia necessidade de 

recuperação das perdas - afirmou o presidente do sindicato, Nilson 

Duarte. 

 

Publicado e acessado em 21/02/2013: 

 http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-

mundo/noticia/2013/02/operarios-do-maracana-aceitam-oferta-

e-descartam-iniciar-nova-greve.html 

 

7. Análise do corpus: 

 

O tema das duas notícias é o conflito entre os trabalhadores que realizam as obras 

do Maracanã e o governo do Estado do Rio de Janeiro. O intuito inicial de ambos os 

textos é informar, ou seja, fazer com que os leitores saibam sobre o evento de forma 

imparcial. No entanto, à medida que as notícias são lidas, percebe-se que elas revelam 

adesão à atitude dos trabalhadores (texto I) ou do governo do Estado do Rio de Janeiro 

(texto II), definindo com clareza o ponto de vista de cada um dos veículos responsáveis 

pelas publicações. É nesse aspecto que a análise das expressões linguísticas 

responsáveis pelas marcas de modalidade são fundamentais, pois é principalmente 

através de seu grande número que tais posicionamentos se tornam mais elucidativos, 

como veremos a seguir. 

O título da notícia do texto I revela o fato novo (Trabalhadores da obra do 

Maracanã conquistam reajuste de 11%) e a posição do autor da matéria, que busca o 

enaltecimento dos trabalhadores, fica clara através do verbo conquistam, que apresenta 

aspecto resultativo da ação dos trabalhadores. 

A respeito da utilização deste verbo, é essencial perceber como a sua ocorrência e 

de seus cognatos são constantes no texto ligado à UGT e se opõe semanticamente ao 

verbo aceitam, que aparece logo no subtítulo da notícia do jornal O Globo e ao longo da 

mesma. Ambos são fortes indicativos de modalidade e expõem explicitamente a 

identidade dos sujeitos-enunciadores: o primeiro, conforme foi ilustrado, vê a ação 

como um ato de conquista dos trabalhadores, enquanto o segundo interpreta a ação a 

uma atitude passiva de aceitação por parte dos funcionários, atribuindo seu sucesso à 

figura do Governador do Estado. 
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No título da notícia publicada pelo jornal O Globo (Maracanã: operários fazem 

reunião na arquibancada e descartam greve), verifica-se que a posição do enunciador é 

bastante diferente da exposta no texto I. Tal fato é evidenciado, inclusive, por meio do 

substantivo operários que possui caráter esvaziado de ação e realização, pois faz 

referência ao indivíduo que opera máquinas, por exemplo; e não o que realiza algo 

através de sua força de trabalho, como ocorre no texto I. Além disso, traz o verbo fazem 

que, embora aponte para uma ação dos operários, funciona como suporte para o 

substantivo reunião, atenuante do substantivo assembleia, que aparece com mais ênfase 

no texto I. Também é relevante observar o uso do verbo descartam, que apresenta 

aspecto resultativo e negativo do conteúdo do substantivo greve que o acompanha.  

Logo no primeiro parágrafo do texto I, é fundamental ressaltar a importância do 

advérbio depois que inicia a reportagem. Nota-se que o advérbio de valor temporal 

destaca a greve como causa de todos os benefícios adquiridos pelos trabalhadores, com 

o objetivo de motivar os mesmos para futuras conquistas.  

Além deste vocábulo, os adjetivos ora em posição predicativa ora funcionando 

como determinantes do substantivo no sujeito oracional são fortes indicadores de 

modalidade, pois expressam de forma mais explícita a avaliação positiva do narrador 

em relação à atitude dos trabalhadores. É o caso do adjetivo geral que marca o grau de 

adesão dos operários ao movimento grevista, bem como do numeral 6500, que reitera a 

união dos mesmos em prol de um objetivo comum. Ainda no primeiro parágrafo, 

observa-se o predicador grande conquista, que caracteriza o acordo e novamente 

responsabiliza a categoria pelo seu sucesso. Função semelhante ocorre com a estrutura 

passiva foi aprovado, de aspecto resultativo, e pela expressão adverbial por 

unanimidade.  

O texto II é iniciado por uma sequência de circunstancializadores temporais que 

marcam a duração do evento narrado: Após quase três semanas de negociações, chegou ao 

fim, na manhã desta quinta-feira (...). Dentre eles, merecem destaque por seu papel 

modalizador Após quase três semanas, que marca o prolongado tempo das negociações e ao 

fim, que enfatiza o término do conflito. Ainda no parágrafo inicial do texto II, o substantivo 

imbróglio cuja função é denominar o evento tem papel efetivo. Pouco frequente na fala 

cotidiana, torna clara a insatisfação do narrador por seu valor semântico negativo: trapalhada, 

confusão. No trecho, são reiterados os verbos aceitaram e descartaram e o adjetivo nova 

precedido pelo substantivo greve, que explana a situação avaliada de forma negativa como 

reincidente. 

 A adjetivação também se mostra produtiva como marca de modalidade no 

segundo parágrafo do texto I. Percebe-se o caráter apreciativo do narrador pelo uso dos 

determinantes principais, conquistadas e da categoria ligados ao substantivo 

reivindicações. Além disso, como o parágrafo é responsável pela enumeração dos 

benefícios conquistados pelos trabalhadores, verifica-se uma especial atenção para a 

caracterização dos substantivos que as denominam. É o caso dos adjetivos real, cujo 

papel é demonstrar fará parte dos vencimentos da categoria; gratuito e grátis, que 

esclarecem para um público pouco escolarizado a ausência de descontos no 

contracheque, no que se refere à assistência médica e aos ingressos para o jogo de 

estreia do estádio; bem como do pronome todos que, com semelhante função, indica 

aqueles que terão direito às benesses. Nota-se que o terceiro parágrafo do texto 

vinculado às Organizações Globo também se dispõe a enumerar os ganhos dos 

funcionários, no entanto, seus adjetivos e locuções adjetivas procuram especificar os 

substantivos com maior imparcialidade. Tal fato é interrompido pelo uso do predicador 

foi atendido, entre parênteses e situado no fim do parágrafo, que salienta positivamente 

a concessão do governo ao pedido dos trabalhadores. 
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No segundo (último período), no quarto e no sexto parágrafos do texto II; o 

jornalista constrói sua narrativa a partir de outros discursos sobre os quais parece ter o 

domínio. Verifica-se que as três falas, todas de representantes dos trabalhadores sobre o 

que denominou acordo, são introduzidas, respectivamente, pela expressão segundo e 

finalizadas pelos verbos elocucionais disse e afirmou. Tais vocábulos, a priori, 

marcariam o distanciamento do enunciador, porém a própria ausência modal faz parte 

da intencionalidade subjacente para causar no interlocutor a impressão de objetividade e 

neutralidade típicas do gênero.  

Sendo assim, no conteúdo das três declarações foram encontradas expressões de 

modalidade que sinalizam uma avaliação positiva do enunciador em relação ao governo 

do Estado do Rio de Janeiro. No segundo parágrafo, a estrutura passiva foi aceita e a 

expressão adverbial por unanimidade responsabilizam o governo pela iniciativa e 

destacam o grau de adesão dos trabalhadores à sua atitude. Já os adjetivos melhor e do 

Brasil avaliam positivamente o acordo e colocam o Rio de Janeiro em posição superior 

aos outros Estados que sediarão a Copa do Mundo. Os advérbios agora e a todo vapor, 

respectivamente, situam o evento e garantem a finalização da obra nos prazos 

estipulados como consequência da ação realizada.  

O quinto parágrafo do texto II avalia negativamente a ação reivindicatória dos 

trabalhadores (greve) através da expressão Apesar das constantes ameaças de greve em 

que o substantivo ameaça aparece como núcleo da declaração e representa um 

empecilho para a realização da Copa do mundo. Ainda neste período, o vocábulo só 

atenua a paralisação das obras por conta do impasse. O último período, de certa forma, 

apresenta o comentário que está por vir, já que por meio da locução e da oração 

adverbial temporal no mesmo dia e quando foi feita uma nova proposta apresenta a 

reação imediata do governador diante do problema. 

No último parágrafo, o advérbio pessoalmente, na voz do presidente do sindicato, 

delimita a validade do enunciado e, consequentemente, o acordo às ações do governador 

Sérgio Cabral. Tal posicionamento do narrador é ainda enfatizado pelos predicadores foi 

de grande valia e foi fundamental, que caracterizam os substantivos que constituem os 

sujeitos oracionais intervenção e encontro, respectivamente, e novamente 

responsabilizam o governador pelo sucesso das negociações. A esse respeito é 

interessante perceber a diferença no discurso do presidente do sindicato publicada pelo 

jornal da UGT a respeito das mesmas ações do governador. Tal posicionamento é feito 

por meio do predicador foi importante, bem menos incisivo que o predicador foi 

fundamental publicado pelo O Globo. 

 

8. Conclusão 

 

O presente trabalho se propôs a fazer uma análise da categoria discursiva 

modalidade no gênero notícia com base nos pressupostos teóricos da Linguística 

Sistêmico-Funcional de Halliday, com a finalidade de servir como suporte para as aulas 

de língua materna. 

Sabemos que a notícia é um gênero de grande alcance social e que se caracteriza 

pelo seu caráter informativo e impessoal. No entanto, verificou-se, com base nas 

variáveis de registro propostas pelo autor: campo, relações e modo; como o contexto 

motiva o uso de expressões linguísticas de modalidade e estas influenciam, 

significativamente, as informações contidas nos textos. 

Constatou-se, após o exame dos textos que, na busca pela objetividade, o discurso 

do enunciador se revela subjetivo, já que o fato está a serviço dele, que é quem o 
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interpreta. Verificamos também que o grau de confiança do receptor aumenta à medida 

que seu conhecimento sobre o assunto abordado é limitado, o que pode gerar relativa 

alienação por parte do leitor e controle do enunciador acerca dos fatos ocorridos na 

sociedade.  

A partir de tal fato, observa-se que o gênero notícia, embora seja caracterizado por 

muitos – inclusive no espaço escolar – pelo seu caráter informativo e impessoal, possui 

uma forte relação ideológica com quem o produz. Por conta disso, uma das mais 

relevantes funções da notícia, que é trazer informações e, portanto, exercer papel 

fundamental para o exercício da cidadania e democracia, perde-se. O gênero passa a se 

tornar instrumento para a formação e manipulação do conhecimento e opinião da 

sociedade. 

 Assim, verificamos o quão relevante é o estudo da modalidade nas aulas de 

língua portuguesa para o desenvolvimento de habilidades linguísticas que possam 

formar indivíduos capazes de ler e interpretar o mundo e, portanto, atuarem como 

cidadãos. 
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PALAVRAS DE ORIGEM AFRICANA NO ATLAS LINGUÍSTICO DO 

MARANHÃO: A QUESTÃO DA ETIMOLOGIA EM OBRAS DE REFERÊNCIA 

DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Flávia Pereira Serra
96

  

 

 

RESUMO: Esta pesquisa, que está situada no âmbito dos estudos lexicais, tem por 

objetivo investigar quais das lexias, de origem africana e já dicionarizadas, encontradas 

no português falado em municípios que integram a rede de pontos do Atlas Linguístico 

do Maranhão (ALiMA) já apresentam sua etimologia definida em obras de referência da 

Língua Portuguesa, tais como:  Aurélio (1999) e  Houaiss (2001),  Nascentes (1955) e 

Cunha (1986). O estudo fundamenta-se nos princípios teórico-metodológicos da 

geolinguística e nos estudos sobre lexicologia, etimologia e africanismos presentes no 

português brasileiro, em particular os trabalhos de Fiorin, Petter (2008), Castro (2001), 

Viário (2013) e Mendonça (1948). O corpus é constituído com dados coletados para o 

ALiMA. Os informantes estão distribuídos igualmente pelos dois sexos e duas faixas 

etárias – faixa I, de 18 a 30 anos, e faixa II, de 50 a 65 anos. Os dados da pesquisa 

foram obtidos por meio da aplicação do questionário semântico-lexical, em particular as 

questões concernentes aos campos semânticos fauna, corpo humano, ciclos da vida, 

convívio e comportamento social, religião e crenças, jogos e diversões infantis, 

alimentação e cozinha, que possibilitam investigar o uso de lexias oriundas de línguas 

africanas que contribuíram para a formação do léxico do português brasileiro. A 

amostra analisada evidencia a presença significativa de lexias de origem africana 

dicionarizadas, como camba, variante de cambão; canhengue, variante de canhenga; 

despacho; banguela. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Etimologia. Africanismos. Léxico. 

 

1. Introdução 

Bonvini e Petter (1988 apud SILVA, 2004, p. 96) estimam que chegaram ao 

Brasil, com o tráfico de escravos, por volta de 200 a 300 línguas africanas que abarcam 

duas grandes áreas de procedência: (i) a área oeste-africana, que abriga um grande 

número de línguas tipologicamente diversificadas e entre as quais se destacam ewe, 

yorubá, e (ii) a área banto, que abarca línguas tipologicamente homogêneas, como o 

kicongo, o kimbundum, o umbundo. 

Considerando essa realidade do Brasil Colonial, alguns estudiosos afirmam que 

a influência africana no PB ocorreu paralelamente à importação de escravos africanos. 

Estes trouxeram consigo sua língua e cultura, mas foram forçados a viver outra 

realidade e a conviver com uma língua diferente das diversas línguas étnicas que para cá 
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trouxeram. Assim, nesse contexto de contato linguístico que se estabelece no Brasil a 

partir da segunda metade do século XVI, os empréstimos linguísticos foram inevitáveis. 

Bonvini (2008, p.103) evidencia que a troca de termos entre os falantes do 

português e os falantes de línguas africanas se tornou mais intenso pois as “exigências 

de trabalho ligadas à escravidão obrigavam uns e outros a uma constante relação de 

interdependência em função das numerosas facetas da vida quotidiana”. 

A partir dessas tentativas de comunicação, novos vocábulos foram introduzidos 

progressivamente no português falado no Brasil e, ainda segundo Bonvini (2008, p. 

142), desses vocábulos emprestados, muitos passaram por um “(...) profundo 

remanejamento tanto no plano formal quanto no plano semântico. Por isso eles se 

integraram totalmente ao português.”. É, assim, vasta a influência do negro em nosso 

português, como afirma Raimundo (1933), um dos primeiros a estudar as línguas 

africanas e sua presença no Português Brasileiro.  

Convém ressaltar que o contato do português falado no Brasil com as línguas 

africanas não se faz presente apenas no acervo lexical do português. São muitos os 

estudiosos que se dedicam à pesquisa da presença africana em outros níveis de análise 

linguística, como por exemplo, no nível morfossintático, em que examinam questões 

como a concordância de gênero e de número, a concordância verbal, a negação, o 

emprego do subjuntivo, dentre outros tópicos (cf., dentre outros, LUCCHESI; 

BAXTER; RIBEIRO, 2009). 

É, contudo, o nível semântico-lexical que nos interessa nesta pesquisa. Os 

africanismos, palavras oriundas de línguas africanas, são os termos que ajudam a 

compor grande parte do acervo lexical do Português Brasileiro. 

Dessa maneira, considerando a grande importância dos africanismos no PB, no 

caso deste trabalho, no nível semântico-lexical da língua falada no Maranhão, é 

necessário lançar mão de uma metodologia adequada o suficiente para que nenhum 

detalhe seja perdido. A seguir, serão descritos todos os procedimentos metodológicos 

adotados, assim como os detalhes acerca da escolha do corpus.  

 

2. O que são africanismos? 

Segundo Petter (2008, p. 227), “africanismo é o termo ou expressão de uso 

coloquial resultante do contato do português com uma língua africana, ocorrido na 

África, em Portugal ou no Brasil, sendo nesse caso parte integrante dos brasileirismos.”. 

Os brasileirismos, por sua vez, são definidos por Mattoso Câmara Júnior (1964, 

apud Cunha, 1987, p. 27) como “qualquer fato linguístico peculiar ao português usado 

no Brasil, em contraste com o contato linguístico correspondente peculiar usado em 

Portugal ou lusitanismo.”. Também, segundo o autor, como afirma Petter (2002, p. 

225), é possível afirmar que “o africanismo pode estar na gênese de um brasileirismo.”.  

A relação entre os africanismos e brasileirismos vem sendo discutida por muitos 

pesquisadores, principalmente em termos de classificação, pois não se sabe ao certo se 

as lexias podem ser consideradas estrangeirismos ou empréstimos linguísticos. Petter 

(2002, p. 107), no entanto, acredita que os africanismos contribuem com uma grande 

parcela para a formação do Português Brasileiro, e por isso, se encaixam na categoria de 

brasileirismos: 
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O registro em obras lexicográficas das palavras do PB 

provenientes de línguas africanas, desde o final do século XIX 

até meados do século XX, esteve associado à reinvindicação da 

identidade da língua nacional. Embora fossem ‘termos 

estrangeiros’ do ponto de vista do português europeu, 

constituíam, na perspectiva brasileira, ao lado dos indigenismos, 

os brasileirismos, contribuindo com sua parcela de originalidade 

para a defesa do argumento da autonomia do português do 

Brasil. (PETTER, 2002, p.141) 

Convém também observar a denominação atribuída ao termo africanismo em 

dois dicionários gerais de grande relevância nacional, o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa e o Novo Aurélio do Século XXI.   

O dicionário Aurélio o apresenta como “palavra ou expressão oriunda de alguma 

das línguas africanas.” (1999, p. 60), já o dicionário Houaiss o designa como “palavra, 

construção ou expressão tomada de empréstimo de qualquer das línguas africanas” 

(2001, p. 107).  

 

3. Étimo controverso, origem não definida: o problema da etimologia de 

africanismos em dicionários da língua portuguesa 

A pesquisa acerca da influência de línguas africanas no Português Brasileiro 

perpassa estudos de respeitados pesquisadores, como Raimundo (1933), Mendonça 

(1933), Castro (2001) e Petter (2008), que datam desde o século XX.  Portanto, pode se 

considerar que estes estudos são relativamente novos, e, talvez por isso, ainda não há 

tantos trabalhos que explorem essa influência. Ou ainda pode se considerar um 

desinteresse para os estudos de línguas africanas e que, devido a isso, talvez não 

existam trabalhos recentes que sejam de grande importância ou talvez eles não sejam 

tão explorados. Quanto a isso, Petter afirma que:  

O que se observa, no entanto, é mais o desconhecimento das 

línguas africanas, pois continuam a ser repetidas as informações 

de autores do passado, revelando desconhecimento da pesquisa 

atual sobre línguas africanas, ao mesmo tempo em que se 

“denuncia” a ausência de pesquisa especializada no Brasil. 

(PETTER, 2003, 108) 

Atualmente ainda não é possível se afirmar muito a respeito da etimologia das 

palavras de origem africana no Português Brasileiro. Ainda segundo Petter, “a análise 

de definições e das atribuições etimológicas incertas demonstram um conhecimento 

ainda deficiente sobre o resultado do contato de línguas africanas com o português do 

Brasil.” (PETTER, 2002, p.3) 

Viaro (2008, p. 299) parece concordar ao afirmar que “na verdade faltam 

trabalhos que estudem bem as línguas em questão e, ao mesmo tempo, faltam métodos 

para o estabelecimento de uma boa etimologia.” (VIARO, 2008, p. 299). 

O ponto principal é que, de fato, o estudo a respeito da etimologia de palavras de 

oriundas de línguas africanas ainda é escasso, tanto que nos dicionários são poucos os 
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números de africanismos que possuem o étimo definido, como poderemos observar 

mais à frente no corpus deste trabalho.  

 

4. Procedimentos metodológicos 

Para investigar a presença e a vitalidade de lexias oriundas de línguas africanas 

que contribuem para formação do léxico do português brasileiro, em particular da 

variedade falada no Maranhão, a pesquisa foi estruturada em cinco momentos: 

1. Pesquisa bibliográfica no âmbito da linguística, em livros, teses, 

dissertações, artigos, especialmente nos campos da 

geolinguística/dialetologia, sociolinguística, lexicologia, etimologia e de 

estudos sobre as línguas africanas e sua presença no português brasileiro. 

2. Identificação de perguntas do Questionário Semântico-Lexical do ALiMA 

(QSL) que poderiam suscitar o aparecimento de lexias de base africana. 

3. Levantamento, com base no QSL, das lexias (e suas variantes) oriundas de 

línguas africanas presentes no banco de dados do ALiMA. 

4. Identificação das lexias nos dicionários gerais, específicos e etimológicos 

selecionados para a pesquisa.  

5. Análise do corpus selecionado para a pesquisa. 

Os estudos de Castro (2001), Bonvini (2002 e 2008) e Petter (2002) subsidiam o 

trabalho de identificação das lexias de origem africana no corpus constituído para o 

ALiMA. 

 

4.1. Rede de pontos linguísticos e seleção do corpus 

O corpus da pesquisa foi extraído do banco de dados do Projeto ALiMA, com a 

seleção de ao menos dois municípios por mesorregião do Estado, o que possibilita ter 

uma visão mais ampla da questão estudada. Assim, foram selecionados 12 municípios 

da rede de pontos do atlas estadual, assim distribuídos: 

 Mesorregião Norte: São Luís (MA 1) e Pinheiro (MA3); 

 Mesorregião Sul: Carolina (MA 8), Balsas (MA 9) e Alto Parnaíba (MA 10); 

 Mesorregião Central: Bacabal (MA16) e Tuntum (MA18); 

 Mesorregião Leste: São João dos Patos (MA11), Brejo (MA13) e Araioses 

(MA 14); 

 Mesorregião Oeste: Turiaçu (MA 4) e Imperatriz (MA 7). 

São Luís, Pinheiro, Bacabal, Tuntum, Turiaçu, Imperatriz, Brejo, São João do 

Patos, Araioses, Carolina, Alto Parnaíba e Balsas (Figura 1). 

A seguir podemos ver o mapa do Estado marcando os pontos linguísticos e 

também dividido em mesorregiões. 
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Figura 1- Mapa do Maranhão divido em mesorregiões. 

 

Foram considerados quatro informantes por município, todos alfabetizados, 

tendo cursado, no máximo, até a sexta série do ensino fundamental. Eles estão 

distribuídos em duas faixas etárias – faixa I, de 18 a 30 anos, e faixa II, de 50 a 65 anos 

– e em dois sexos – homens e mulheres. Consideramos também como requisito 

essencial que os sujeitos sejam naturais das localidades pesquisadas.  

O QSL do ALiMA, instrumento usado para recolha dos dados, é composto por 

227 questões que se distribuem em 14 campos semânticos (CS). Para este trabalho, nos 

valeremos de uma pequena amostra, na qual analisaremos 5 africanismos de 5 campos 

semânticos diferentes (Quadro 1). No quadro a seguir, é possível observar as questões, 

campos semânticos e os africanismos selecionados para esta pesquisa. 

 

Campo semântico 
Número da 

questão 
Pergunta Possível Resposta 

Corpo Humano 102 

Como se chama o mau 

cheiro embaixo dos 

braços? 

catinga 

Ciclo da vida 127 
Como se chama o filho 

que nasceu por último? 
caçula 

Convívio e 

Comportamento 

social 

135 

Como se chama a pessoa 

que não gosta de gastar 

seu dinheiro e, às vezes, 

até passa dificuldades 

para não gastar? 

 

canhenga 
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Religião e crenças 161 

O que certas pessoas 

fazem para prejudicar 

alguém e botam, por 

exemplo, nas 

encruzilhadas? 

macumba 

Alimentação e 

cozinha 
197 

Como se chama uma 

papa cremosa feita com 

coco e milho verde 

ralado, polvilhada com 

canela? 

canjica 

Quadro 1 – Campos semânticos e questões do QSL  

 

Depois da seleção do corpus, foram escolhidos dicionários gerais e 

etimológicos, com o intuito de investigar a questão etimológica desses africanismos. 

Foram estas as obras de referência selecionadas: 

 Dicionários Gerais:  

o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), de Antônio Houaiss, que, 

assim como o dicionário Novo Aurélio, demonstra ser uma das obras mais 

completas e de maior difusão do País.  

o Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa (1999), 

elaborado por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 

 Dicionários Etimológicos:  

o Dicionário Etimológico da Língua Portuguêsa (1955), de Antenor Nascentes. 

o Dicionário Etimológico Nova Fronteira (1986), de Antônio Geraldo da 

Cunha, que é considerado por Petter (2001, p. 136) a obra etimológica 

brasileira mais recente e completa. 

 

5. A etimologia de africanismos presentes no português maranhense 

Petter (2002, p.131) afirma que “os dicionários gerais do português vão refletir 

na sua elaboração o estado do conhecimento sobre a participação das línguas africanas 

na constituição do léxico nacional”. Sendo assim, observamos que, com a incorporação 

dos africanismos nos dicionários, não só nos gerais, como também nas obras de 

referência etimológicas, várias lexias de origem africana mostram-se já integradas, de 

fato, ao léxico do português do Brasil. 

Para esta pesquisa, selecionamos uma pequena amostra de 5 africanismos 

recorrentes na fala dos maranhenses entrevistados pelo Projeto ALiMA. 

 

5.1. Caçula  

A lexia caçula, encontrada em todos os municípios da rede de pontos 

linguísticos, se refere ao “filho mais novo”. Ela está dicionarizada e com étimo definido 

nos dicionários Houaiss e Aurélio, os quais registram a lexia kasule, que significa 

‘último filho’, proveniente do quimbundo. O Dicionário Nova Fronteira também afirma 
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que a lexia, provavelmente, provém do quibundo ka’zuli e o Dicionário Etimológico da 

Língua Portuguesa não apresentou registros da lexia. 

 

5.2. Macumba 

O africanismo macumba, que foi encontrado em todos os municípios, com 

exceção de Alto Parnaíba, apresenta origem controversa, segundo o dicionário Houaiss. 

Por isso o autor da obra expõe as ideias de alguns pesquisadores sobre a questão 

etimológica da palavra já que esta não está definida. Segundo Houaiss, Cacciatore 

sugere que a palavra pode ter sido originada do quimbundo makumba, que significa 

“assustadoramente”, ou do quicongo macumba, que significa “prodígio”, segundo Nei 

Lopes. Já “Antenor Nascentes (1964) e Jacques Raymundo “a ligam ao quimb. 

Macumba, pl.de dikumba ‘cadeado, fechadura’, pelas “cerimônias de fechamento de 

corpos” que ocorrem entre os rituais desse culto.” (HOUAISS, p. 1807). 

O dicionário Aurélio afirma provir do quimbundo maKôba, e a considera 

também um brasileirismo, assim como o dicionário Nova Fronteira, que também afirma 

que a lexia provém do quimbundo, sem fazer referência a lexia maKôba; no dicionário 

Etimológico da Língua Portuguêsa, no entanto, não há registros. 

 

5.3. Canjica 

O vocábulo canjica, também encontrado em todos os municípios pesquisados, é 

classificado como brasileirismo no dicionário Houaiss e refere-se a papa cremosa feita 

de milho verde ralado, coco e canela. Outra denominação atribuída a lexia é “ensopado 

de feijão com farelo de milho, temperado com azeite de dendê”, típico da culinária 

angolana. (p.600).  

A origem, porém, apresenta-se controversa. O autor contrapõe as ideias de 

Antônio Geraldo da Cunha, que associa o vocábulo como derivação da palavra 

portuguesa canja; de Gilberto Freire, que remete a lexia ao ameríndio canjic; de 

Nascentes, que remete a lexia ao quimbundo kandjiika; e de Nei Lopes, que faz 

referência ao quicongo Kanjika “papa de milho grosso cozido”. 

O dicionário Aurélio (p.391) classifica a lexia como brasileirismo e afirma que o 

vocábulo provém do quimbundo kanjika. E o dicionário Nova Fronteira remete a lexia 

canja, esta proveniente do malaiala kañji (p.148).  

O vol. I do Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa também faz menção 

ao vocábulo ‘canja’, do malaiala Kañji que significa “arroz com água”, e mostra 

também a opinião de “G. Viana, Apost. I, 224, tirou do concani Kangi, procedente do 

tamul kánxi.” (p. 94). 

 

5.4. Catinga 

O africanismo catinga foi realizado pelos informantes de todos os municípios, 

com exceção de Araioses e dos pontos linguísticos na Mesorregião Sul. Classificado 

como brasileirismo pelo dicionário Houaiss, este apresenta origem obscura.  

Para discutir a questão etimológica, o autor apresenta as ideias de autores como 

Renato Mendonça, que afirma que muitos pesquisadores remetem o vocábulo ao radical 
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tupi kati, que significa “odor pesado”, mas também menciona que outros autores 

consideram o vocábulo de origem africana. Considera também as ideias de Bluteau, que 

o registra como “palavra de Angola” e as de Nei Lopes, que acredita tratar-se de um 

vocábulo banto. Houaiss também considera a hipótese de Antônio Geraldo da Cunha, de 

que a lexia pode remeter-se a étimos tupis ou ao vocábulo espanhol catinga.  

Já o dicionário Aurélio a considera de origem guarani, proveniente da lexia cati, 

que significa “cheiro forte”; o dicionário Nova Fronteira (p.130) considera incerta a 

origem do vocábulo, alegando que este pode estar relacionado ao vocábulo, que provém 

do tupi kaatina; e no Dicionário Etimológico da Língua Portuguêsa não apresenta 

registro. 

5.6. Canhenga 

A lexia canhenga foi realizada por informantes de 5 dos 12 municípios 

selecionados. São eles: São Luís, Pinheiro, Turiaçu, Brejo e Carolina. Esta forma – 

canhenga - não está dicionarizada nas obras de referência arroladas neste trabalho; o 

que se encontra registrado nos dicionários pesquisados é a forma canhengue, que 

apresenta a mesma acepção daquela encontrada entre os informantes do ALiMA. 

O dicionário Houaiss apresenta as etimologias definidas por Nascentes – do 

quimbundo kinjenje, que significa “avaro” -, e por Nei Lopes – do quimbundo njenji, 

que significa “avarento” -.  

O dicionário Aurélio afirma que a lexia provém do quimbundo kinjenje, e o 

Dicionário Nova Fronteira, propõe que a lexia pode ter vindo do quimbundo, porém de 

étimo indeterminado (p.147). Também não houve registros do africanismo no 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguêsa. 

 

6. Considerações finais 

A partir da análise do corpus da pesquisa, fica claro o déficit existente na área 

etimológica da língua portuguesa quanto as origens dos africanismos, que compõem 

uma grande parcela das palavras que fazem parte do acervo lexical do Português 

Brasileiro. Já que grande parte das lexias apresenta étimo indefinido, origem obscura, e 

grandes discussões sobre opiniões diversas de diversos autores. Fato que evidencia que 

ainda há muitas incertezas quanto o assunto. 

Porém algo considerado por mim positivo, é o fato de que muitos deles estão 

classificados nos dicionários como brasileirismos, o que sugere que estes já são 

identificados como parte do PB. 

A língua, como destaca Levi-Strauss (apud CÂMARA JÚNIOR, 1995, p.188), 

“(...) é a um tempo resultado, parte e condição da cultura.”. É justamente essa natureza 

da língua que possibilita a seus usuários, por meio dela, veicularem seus valores, sua 

cultura. Nessa perspectiva e considerando a presença maciça de línguas étnicas 

africanas no Brasil colonial, a ideia de Fiorin e Petter, expressa no prefácio do livro 

África no Brasil: a formação da língua portuguesa (2008, p. 9), ganha mais força, pois 

afirmam os autores que as palavras africanas que se fixaram no PB não representam 

somente palavras em si, mas uma maneira de ver e categorizar a realidade.  
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A língua falada hoje é o resultado do contato que aqui se deu/dá entre povos, 

línguas e culturas diversas; da contribuição, muitas vezes anônima, de todos aqueles que 

construíram/constroem este Brasil de muitos rostos e muitas vozes. Muitas palavras que 

fazem parte do cotidiano do brasileiro têm sua origem em diferentes grupos linguísticos 

africanos e muitas outras podem ser citadas além das que foram listadas neste trabalho. 

A análise feita aqui pode ser considerada uma prova cabal da importância do 

papel que o negro desempenha na realidade histórica, linguística e cultural do Brasil e, 

principalmente, do Maranhão. 
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ANÁLISE DE DADOS DE PERCEPÇÃO E DE PRODUÇÃO DAS VOGAIS 

MÉDIAS DO ESPANHOL POR FALANTES DO PB NAS MODALIDADES 

PRESENCIAL E EAD 

Giane Rodrigues dos Santos
97

 

 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo estudar a percepção e a produção das vogais 

médias [e] e [o] do espanhol por falantes do português brasileiro (PB) em um Curso de 

Letras -Habilitação em Espanhol como Língua Estrangeira (E/L2) nas modalidades 

presencial e a distância. Conforme Câmara Jr. (2007 [1970]), o PB possui sete vogais 

orais (/i, e, ɛ, a, ɔ, o, u/) em posição tônica. Quanto ao espanhol, Martínez Celdrán e 

Fernández Planas (2007) afirma que existem apenas cinco fonemas vocálicos (/i, e, a, o, 

u/), não havendo registro de vogais médias-baixas com distinção fonológica, embora 

foneticamente haja realizações com maior ou menor grau de abertura vocálica. Como no 

espanhol não há as vogais médias-baixas /ɛ/ e /ɔ/ como ocorre no português, essa 

diferença pode ser considerada um dos motivos pelos quais os falantes do PB 

pronunciam as vogais médias do espanhol [e] e [o] como as médias-baixas [ɛ] e [ɔ] do 

PB (BAZZAN, 2005; MIGNONI, 1999), originando um sotaque estrangeiro (FLEGE, 

1987; LONG, 1990). Visando a contribuir para o entendimento da percepção e produção 

das vogais médias [e] e [o] do espanhol por falantes do PB, 40 alunos de Cursos de 

Licenciaturas em Espanhol, foram submetidos a um de teste de percepção e a um teste 

de produção. O estudo contou com um grupo de controle, composto por oito falantes do 

PB (Rio Grande) e oito falantes de espanhol (Montevidéu, Uruguai). Quanto à 

percepção das vogais-alvo, não foram encontradas diferenças significativas entre a 

modalidade de ensino (distância x presencial). Os dados de produção foram analisados 

com o software Praat e revelam que quanto às propriedades vocálicas (duração, F1 e 

F2), não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos analisados. 

PALAVRAS-CHAVE: Percepção. Produção. Vogais do espanhol. Modalidades de 

ensino. 

1. Introdução 

Conforme Câmara Jr. (2007 [1970]), o sistema vocálico do português brasileiro 

(PB) possui sete vogais orais (/i, e, ɛ, a, ɔ, o, u/) em posição tônica. Em posição 

pretônica, há cinco vogais (/i, e, a, o, u/), não se verificando a realização das vogais 

médias-baixas (/ɛ, ɔ/), exceto em alguns dialetos. Já em posição postônica não final, o 

sistema sofre redução por eliminação da oposição entre /o/ e /u/ e em posição pós-tônica 

final, o quadro vocálico do PB fica reduzido a três fonemas vocálicos (/a, i, u/), porque 

as vogais médias-altas /e/ e /o/ ficam reduzidas, respectivamente, a /i/ e /u/, como em 
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“pele” [´pɛ.li]  e dedo [´de.du].  Quanto ao espanhol, há apenas cinco fonemas 

vocálicos: /i, e, a, o, u/. Não há na língua espanhola vogais médias baixas com distinção 

fonológica, embora foneticamente haja realizações com maior ou menor grau de 

abertura vocálica (MARTÍNEZ CELDRÁN; FERNÁNDEZ PLANAS, 2007).  

 Essa diferença entre os sistemas vocálicos do espanhol e do português quanto à 

não existência das vogais médias-baixas (/ɛ, ɔ/) no espanhol, do ponto de vista 

linguístico, pode ser um dos motivos pelos quais os falantes do PB pronunciam os sons 

do espanhol com sotaque de sua língua materna (L1) (FLEGE, 1987; LONG, 1990). 

Alguns estudos precursores que buscaram investigar as dificuldades dos falantes 

do PB com aspectos fonéticos do espanhol (HOYOS-ANDRADE, 1978; MASIP, 

1995), que tiveram como base análises contrastivas, evidenciaram várias interferências 

da L1, como o fenômeno de abertura das vogais médias, perda de timbre, nasalização, 

vocalização da consoante lateral, ditongação e presença de epêntese. Especificamente, 

em se tratando das vogais médias /e/ e /o/, há dois estudos realizados no sul do Brasil 

com estudantes de Cursos de Licenciaturas em Espanhol, que são os estudos de 

Mignoni (1999) e Bazzan (2005). Esses trabalhos investigaram a produção das vogais 

médias do espanhol /e/ e /o/, como segunda língua (L2) por falantes do PB, com 

análises baseadas em teorias fonológicas. Tais estudos evidenciaram a tendência dos 

falantes do PB em empregar vogais médias-baixas mesmo em contextos em que nativos 

do espanhol (E/L1) empregariam vogais médias-altas. Porém, os autores não fizeram 

análises acústicas e estatísticas dos dados, nem os relacionaram a dados de percepção.  

Os estudos de percepção são relativamente recentes no Brasil (e.g., RESTREPO, 

2013; RAUBER, 2010; KLUGE, 2004, 2009; SILVEIRA, 2004; PASCA, 2003; 

KOERICH, 2002) e possuem diferentes objetos de estudo (vogais, consoantes), em 

diferentes L2 (espanhol, francês, inglês), com metodologias e resultados diversificados. 

Considerando-se a falta de pesquisas que interrelacionem resultados de percepção e 

produção de sons, o objetivo geral deste trabalho é investigar a percepção e a produção 

das vogais médias (/e, o/) do espanhol como L2 (E/L2) por falantes do PB em Cursos de 

Letras – Habilitação em Espanhol como Língua Estrangeira, em semestres finais de 

estudo do E/L2. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: (i) realizar medições acústicas das 

vogais médias do E/L2 produzidas por falantes do PB, a fim de obter valores de 

formantes em diferentes modalidades de ensino: presencial versus distância e (ii) 
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investigar a percepção das vogais médias nas modalidades de ensino, presencial e a 

distância. 

Com base em estudos preliminares e na revisão de literatura, levantam-se as 

seguintes questões: (I) Q1- Como será o desempenho dos falantes do E/L2 nos grupos 

Presencial e Distância, quanto à percepção das vogais-alvo?; (II) Q1- As medições 

formânticas e de duração das vogais médias do espanhol/L2 produzidas por falantes do 

PB apresentarão diferenças em relação à modalidade presencial e modalidade distância? 

Com vistas a responder as questões norteadoras, este trabalho está organizado da 

seguinte maneira: primeiramente, serão apresentados estudos de percepção e produção 

de sons de L2. Na sequência, será apresentada a metodologia utilizada para a coleta e a 

análise dos dados pesquisados, e, finalmente, serão apresentadas as análises dos dados 

de percepção e produção, bem como as considerações finais sobre este estudo. 

 

2.  Percepção e produção de sons em L2 

 

Estudos têm demonstrado que o sistema vocálico da L1, por exemplo, tem 

influência direta na produção e na percepção das vogais de uma L2, principalmente 

quando se começa a aprender essa L2 após a infância (FLEGE, 1987, 1995; FLEGE; 

BOHN; JANG, 1997; MAJOR, 1987; RAUBER, 2010; ROCHET, 1995). Alguns 

estudos que investigaram a relação entre a percepção e a produção de vogais de uma L2 

encontraram uma correlação moderada (BRADLOW, 1996; FLEGE et al., 1997; 

FLEGE; MACKAY; MEADOR, 1999; RAUBER, 2010; ROCHET, 1995). Os 

resultados desses estudos corroboram a hipótese de que uma pronúncia não nativa de 

sons da L2 pode ser motivada por uma percepção incorreta desses sons, já que os sons 

da L2 que não foram bem percebidos também foram os produzidos com valores mais 

distantes aos das médias dos valores produzidos por falantes nativos.  

Segundo Strange (2007), teorias e modelos de percepção e produção de L2 têm 

se empenhado em explicar as dificuldades dos aprendizes de L2 em relação ao 

aprendizado de alguns segmentos e contrastes fonéticos não-nativos. Em cada teoria, o 

conceito de semelhanças fonéticas entre línguas (L1/L2) é empregado para fazer 

referência ao fato de que alguns contrastes não-nativos são mais difíceis de diferenciar 

perceptualmente (e produzir autenticamente) do que outros, tanto em fase inicial como 

depois de anos de experiência com aprendizagem de L2. 
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Nos estudos de aprendizagem de uma L2, o fator idade é referenciado tanto em 

pesquisas de percepção como de produção, como, por exemplo, nos estudos relatados 

em Piske et al. (2001). Outras pesquisas evidenciam forte influência da experiência na 

ou contato com a produção acurada de sons de uma L2 (FLEGE, 1997). De acordo com 

Flege, a maior experiência com a L2 pode gradualmente aumentar a sensibilidade 

perceptual de diferenças fonéticas entre a L1 e a L2, ou melhorar a percepção de 

diferenças entre os sons de L2 que não são contrastantes na L1. Isso pode aumentar a 

probabilidade de novas categorias serem estabelecidas para sons encontrados na L2 e 

inexistentes na L1, o que, por sua vez, pode resultar em maior precisão na produção da 

L2. 

Segundo Flege (1997, p. 438), alguns pesquisadores acreditam que a percepção 

de vogais e consoantes permanece de certa forma maleável, mesmo na idade adulta. 

Assim, embora a acurácia da produção de L2 possa ser limitada por fatores perceptuais, 

a capacidade de aprender novas formas de fala permanece intacta ao longo da vida 

(FLEGE, 1987, 1995). Esses pontos de vista implicam que, dado input suficiente de 

pronúncia ideal e considerando-se a ausência de limitações de base perceptuais, adultos 

podem eventualmente aprender a produzir certas vogais da L2 com acurácia nativa. 

Iniciantes adultos interpretam tipicamente vogais da L2 como vogais semelhantes às 

vogais da L1 e, consequentemente, produzem vogais da L2 com características acústicas 

da L1. Investigar se vogais de L1 e L2 são perceptualmente relacionadas umas com as 

outras permite inferir como aprendizes adultos inexperientes produzirão vogais da L2. 

Entretanto, se processos de percepção de fala permanecem maleáveis (BEST; 

STRANGE, 1992) ou se aprendizes de L2 estabelecem categorias fonéticas novas para 

certas vogais de L2 (FLEGE, 1995), então a relação percebida entre vogais da L1 e da 

L2 pode mudar durante a aquisição da L2. Assim, mudanças na percepção podem por 

sua vez produzir mudanças na produção vocálica (FLEGE, 1997, p. 440). 

Um dos estudos pioneiros sobre percepção de vogais foi o de Fox (1982), que 

testou falantes de inglês americano através de uma escala perceptual vocálica e tarefas 

de produção. O autor encontrou diferenças consistentes de percepção entre os ouvintes 

que correspondiam às diferenças encontradas na produção. Ele mostrou que as 

propriedades acústicas de vogais produzidas predizem suas medidas de percepção ao 

longo da mesma dimensão acústica. Assim, Fox defende uma ligação direta entre 

percepção e produção. 
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Quantos aos estudos mais recentes que investigaram a relação entre a percepção 

e produção de vogais de L2 por falantes do PB, pode-se citar os Rauber et al. (2010) e 

Restrepo (2013).  Rauber et al. (2010) examinaram a percepção e a produção de vogais 

anteriores do inglês por dez falantes do mandarim. Os resultados revelaram que o 

desempenho perceptual é superior ao produtivo, e que a percepção e a produção estão 

relacionadas, já que as taxas de identificação mais elevadas no teste de percepção 

correspondiam a melhores resultados em termos de produção; e as taxas de identificação 

mais baixas a uma produção menos precisa. 

O estudo de Restrepo (2013) investigou a percepção e a produção das vogais 

anteriores médias arredondadas do francês [ø] e [œ] por seis informantes femininas 

falantes nativas do PB aprendizes de francês. Os resultados demonstraram que o tempo 

de aprendizado (ou experiência) com a língua estrangeira melhora a percepção que as 

estudantes brasileiras têm das vogais [ø] e [œ], e que a melhoria da percepção é 

acompanhada de uma melhoria na qualidade da produção das mesmas vogais. 

Quanto à percepção de vogais do espanhol por falantes do PB, o estudo de Pasca 

(2003) é pioneiro na região sul do Brasil. A autora investigou a percepção da nasalidade 

da vogal oral /a/ por 74 estudantes de língua portuguesa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em Porto Alegre. Segundo Pasca (2003), os estudantes tiveram 

ligeiramente mais facilidade em perceber a vogal-alvo em palavras isoladas do que em 

palavras em texto (81% a 78%, respectivamente; não foram aplicados testes estatísticos 

inferenciais). Já entre as palavras cognatas e não cognatas, não houve diferença (81% a 

81%, respectivamente). A autora ainda conclui que a distinção entre oralidade e 

nasalidade da vogal /a/ é mais perceptível em sílaba tônica, evidenciando a relevância 

da tonicidade para a percepção. 

Resumidamente, apesar da maioria das pesquisas empíricas anteriores 

suportarem a existência da simetria entre percepção e produção, essa relação permanece 

desafiadora aos pesquisadores, principalmente aos modelos de aquisição de 

fonética/fonologia de L2, com repercussões diretas e práticas nas metodologias 

utilizadas nas pesquisas.  

Na próxima seção serão descritos os procedimentos metodológicos adotados em 

todas as etapas de coleta e análise de dados neste estudo, que objetivou investigar a 

percepção e a produção de vogais médias do espanhol por falantes do PB. 

3. Metodologia 

 



 

 

 
2612 

Para esta pesquisa, que analisa e relaciona dados de percepção com dados de 

produção de fala, vários cuidados metodológicos foram seguidos de acordo com 

pesquisas anteriores, como por exemplo, Rauber (2010) e Escudero et al. (2009), os 

quais serão descritos brevemente nas subseções seguintes.  

 

3.1 Participantes 

As participantes do estudo são 40 falantes femininas de PB como língua materna 

e falantes de espanhol L2 (E/L2), todas alunas de Cursos de Licenciatura em Letras-

Habilitação em Espanhol, nas cidades de Pelotas, Jaguarão, Santana do Livramento e 

Rio Grande, conforme Tabela 1. 

Tabela 1- Participantes da pesquisa E/L2 

Cidade Modalidade Participantes 

Pelotas Presencial 8 

Pelotas Distância 8 

Jaguarão Presencial 8 

Santana do Livramento Distância 8 

Rio Grande Presencial 8 

Total -- 40 

 

 

3.2 Modalidade de ensino: presencial e distância 

 

Atualmente, existem três modalidades de ensino no Brasil: presencial, 

semipresencial e a distância (MORAN, 2002). A modalidade presencial de ensino é a 

predominante nas instituições de ensino superior, ainda que poucas delas quando 

credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura podem oferecer alguns de seus 

cursos na modalidade a distância. Um exemplo é a Universidade Federal de Pelotas, que 

ofereceu através da Rede Gaúcha de Ensino Superior a Distância (REGESD) um Curso 

de Licenciatura em Letras-Espanhol/L2 para professores leigos, além possuir um Curso 

de Licenciatura em Letras-Português/Espanhol na modalidade presencial.  

Os alunos participantes desta investigação pertencem à cursos na modalidade a 

distância e presencial, de Universidades da região sul do Rio Grande do Sul, os quais 

devido à sua natureza e propostas didático-pedagógicas possuem evidentes diferenças 

de grade curricular, materiais didáticos, recursos e características gerais dos cursos. 

Mesmo não sendo objetivo deste trabalho fazer uma análise das ações didáticas ou 

metodologias empregadas nos cursos, faz-se necessário descrever brevemente alguns 
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aspectos práticos de ambas modalidades que implicam especificamente o processo de 

produção dos alunos, com base na experiência profissional da pesquisadora com os 

referidos cursos.    

Na modalidade presencial, as salas de aulas são grandes, com capacidade para 

60 alunos. Há apenas o professor, encarregado de planejar e executar os conteúdos 

semanalmente em quatro horas de atividades. Na grande maioria dos cursos, os 

professores mesclam o material didático de editoras com materiais autênticos de 

diversas procedências. As atividades também buscam primordialmente desenvolver as 

quatro habilidades linguísticas: ler, escrever, ouvir e falar. Em geral, as atividades de 

expressão oral são desenvolvidas na sala de aula ou no laboratório de línguas (local com 

computadores e software específicos para os professores planejarem e executarem 

tarefas relativas à pronúncia), mediante uma série de atividades de fala individual, 

duplas ou grupos em tempo real, o que garante um número maior de situações 

dialógicas e de interação em língua espanhola. 

Por outro lado, na modalidade a distância, no que se refere ao curso de Espanhol 

ofertado pela REGESD/ UFPEL a sala de aula é através da plataforma Moodle
98

, que 

possui vários recursos e potencialidades (escritas/vídeo/áudio). Há vários profissionais 

dedicados a atender os alunos, como por exemplo, o professor formador, o tutor a 

distância e o tutor presencial. O material didático é confeccionado por um professor 

pesquisador, de acordo com o plano de curso, levando-se em consideração, 

primordialmente, a necessidade de desenvolver as quatro habilidades (ler, escrever, 

ouvir e falar o idioma estrangeiro) e adequá-las ao meio digital. Entretanto, o Moodle, 

não possui uma ferramenta ou recurso específico para desenvolvimento da habilidade 

oral, de forma interativa, sendo somente possível o envio de arquivos de áudio/vídeo via 

plataforma. A interação em língua espanhola pode ser desenvolvida, contando com 

ferramentas externas ao Moodle, como por exemplo, com seções de fala através do 

software “Skype”
99

, como proposta alternativa
100

.  

                                                           
98

 A Plataforma Moodle (Modular Object-OrientedDynamic Learning Environment) foi criada em 1999 

por Martin Dougiamas. Atualmente possui mais de 25 mil instalações, 360 mil cursos e tem mais de 

quatro milhões de alunos em 155 países. Disponível em: 

http://www.ead.edumed.org.br/file.php/1/PlataformaMoodle.pdf Acesso em: 15 jun 2013. 

 
99

 O Skype é um software livre que permite ligações interurbanas e internacionais via internet  sem custo, 

criado em 2003 por Niklas Zennstroem e Janus Friis, com a intenção de inovar a telefonia mundial. 

Atualmente tem abrangência em 212 países com mais de 245 milhões de usuários no mundo inteiro. 

Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Skype>.  Acesso em: 15 jun 2013. 
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Assim, em geral, na modalidade a distância o aluno desenvolve a expressão oral 

através das gravações de vídeos e áudios, com monólogos ou diálogos curtos de no 

máximo cinco minutos em geral, ou através de softwares de comunicação instantânea, 

quando empregados. Enquanto na modalidade presencial, os alunos possuem contato 

quase que diário com o professor, podendo interagir mais frequentemente na língua alvo 

com este, bem como com seus colegas em sala de aula. 

3.3 Procedimentos e instrumentos 

Nesta pesquisa, dois instrumentos foram elaborados para a coleta de dados: 1) 

um teste de identificação, para avaliar a percepção dos participantes; e 2) uma tarefa de 

leitura de frases, para coleta de dados de produção.  

3.3.1 Teste de identificação 

Neste estudo, foi usado o programa TP (Teste/Treinamento de Percepção), que é 

um aplicativo gratuito desenvolvido para a realização de experimentos de Percepção da 

Fala (RAUBER et al., 2012; SANTOS et al., 2013).  

No teste de identificação, foram inseridos 240 estímulos no total, permitindo três 

repetições e uma correção com o botão “Oops”; este se refere à função de “corrigir” a 

última resposta assinalada, tendo a possibilidade de voltar à questão anterior e refazê-la. 

O teste foi aplicado em um computador portátil e os estímulos foram ouvidos através de 

fones de ouvido.  

 

3.3.2. Teste de produção 

Para a coleta de dados de produção do grupo E/L2, a frase-veículo “Diga X otra 

vez” foi apresentada de forma aleatorizada na tela de um computador e continha as 

palavras usadas no teste de percepção. As gravações das frases foram realizadas com 

gravador digital portátil Edirol –Roland R09 e com microfone unidirecional Sony, com 

taxa de frequência amostral de 44100 Hz. As vogais foram segmentadas com auxílio do 

programa Praat (BOERSMA; WEENINK, 2011). As análises estatísticas dos dados de 

percepção e de produção foram realizadas por meio do programa IBM SPSS 17.0. 

Com base na metodologia acima descrita, na próxima seção serão apresentados 

os resultados referentes aos testes de percepção e de produção. 

 
                                                                                                                                                                          
100

 Mais detalhes da metodologia desenvolvida para o uso do Skype no ensino de Espanhol/ Língua 

Estrangeira a distância ver o trabalho de FERNÁNDEZ, A.L.R.; SANTOS, G.R.; RODRIGUES, K.V 

(2010). 
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4. Resultados  

Esta seção encontra-se estruturada em duas partes principais: resultados de 

percepção e resultados de produção, com suas considerações. 

 

4.1 Resultados de percepção 

Esta seção busca responder a primeira questão de pesquisa que trata da 

percepção das participantes: “Q1- Como será o desempenho dos falantes do PB 

aprendizes de Espanhol/L2 nas modalidade de ensino presencial e a distância, quanto à 

percepção das vogais-alvo?”  

O grupo de informantes na modalidade a Distância foi composto pelos 

informantes das cidades de Pelotas (distância) e Santana do Livramento, cada um com 

oito informantes femininas, obtendo um n=16. O grupo Presencial foi composto por oito 

informantes femininas das cidades de Jaguarão, Pelotas (presencial) e Rio Grande, 

obtendo um n=24. 

O maior percentual médio de identificação correta no teste de identificação total 

foi obtido pelo grupo Presencial com 83,37% (DP=12,66), enquanto o grupo Distância 

obteve a média de 78,90% (DP= 14,71). O Teste de Mann Whitney revelou não haver 

diferenças significativas entre os grupos Presencial e Distância quanto ao percentual 

total de identificação correta no teste de identificação (Z= -1,132, p= 0,258). 

Quanto aos percentuais totais de identificação correta por vogais, a Tabela 2 

resume os valores percentuais, com desvio padrão (DP) entre parênteses. O percentual 

médio de identificação correta para a vogal /e/ é de 85,78% (DP= 13,92) para o grupo 

Presencial e de 76,71% (DP=18,97) para o grupo Distância, com uma diferença 

percentual de 9,07%, porém não significativa estatisticamente (Z= -1,272, p= 0,203).  

 

Tabela 2 – Percentual médio de identificação correta da vogal /e/ e /o/ nos grupos 

Distância e Presencial 

Modalidade /e/  %  (DP)  /o/  %  (DP) 

Distância 76,71 (18,97) 80,64 (13,68) 

Presencial 85,78 (13,92) 81,53 (13,97) 

 

 Quanto ao percentual médio de identificação correta para a vogal /o/, a 

diferença entre os grupos Distância e Presencial é mínima, menos de 1% (0,89%), sendo 

81,53% (DP= 13,97) para o grupo Presencial e 80,64% (DP= 13,68) para o grupo 
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Distância, conforme Tabela 2. Novamente, a diferença entre os grupos não foi 

significativa (Z= -,249, p=0,804). 

Resumidamente, quanto aos resultados de percepção, especificamente quanto 

aos índices de identificação correta, os testes estatísticos aplicados nesta subseção 

revelam que, os grupos Distância e Presencial não diferem significativamente. Assim 

como, quanto ao percentual total de acertos por vogais /e/ e /o/, novamente as diferenças 

percentuais entre esses dois grupos não são significativas. 

Após verificar que não há diferenças significativas estatisticamente nos dados do 

teste de identificação agrupados por modalidade, Presencial e Distância, a próxima 

análise, apresentará os dados de produção. 

 

4.2 Resultados de produção 

 

Esta seção visa a responder a segunda pergunta de pesquisa: “Q2- As medições 

formânticas e de duração das vogais médias do espanhol produzidas por falantes do PB 

apresentarão variação em relação à modalidade de ensino, presencial e a distância? 

Para analisar os dados de produção dos falantes de E/L2, fez o agrupamento por 

Modalidade de Ensino, sendo que o grupo Distância foi composto pelas informantes das 

cidades de Pelotas (distância) e de Santana do Livramento; o grupo Presencial foi 

composto pelas informantes das cidades de Jaguarão e de Rio Grande. 

 Quanto aos valores de F1 da vogal [e], pode-se verificar na Tabela 3 que o 

grupo Distância apresenta um valor médio de 494 Hz (DP=13,04), praticamente 

idêntico ao do grupo Presencial (492 Hz, DP=13,94). Como esperado, o Teste T para 

Amostras Independentes revelou não haver diferenças significativas entre os valores de 

F1 da vogal [e] entre as modalidades Presencial e Distância (t (30)= 0,43, p=0,66 ). 

Tabela 3 – Valores médios das medições de F1(Hz) de informantes do sexo 

feminino (F), com Desvio Padrão (DP) entre parênteses 

Modalidade Valores Hz [e] [o] 

Distância F1 494 (13,04) 535 (11,16) 

Presencial F1 492 (13,94)             533 (7,75) 

 

De forma semelhante, ainda na Tabela 3 pode-se verificar novamente que o 

grupo Distância apresentou um valor médio de F1 da vogal [o] (535 Hz, DP=11,16) 

praticamente idêntico ao do grupo Presencial (533 Hz, DP= 7,75). O Teste T para 
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Amostras Independentes revelou não haver diferenças significativas de valores de F1 da 

vogal [o] entre as modalidades Presencial e a Distância (t (30)= 0,61, p=0,55 ). 

Quanto ao F2 da vogal [e], o Teste Mann Whitney revela que não há diferença 

significativa de valores de F2 da vogal [e] entre a modalidade Presencial e a Distância 

(Z= -1,94, p= 0,52). Conforme se observa na Tabela 4, em relação à vogal [o], a 

modalidade Distância apresentou uma média maior de F2 de [o] (1.067 Hz, DP= 0,03), 

enquanto a modalidade Presencial obteve uma média de 1.020 Hz (DP= 0,08). O Teste 

T para Amostras Independentes revelou haver diferenças significativas de valores de F2 

da vogal [o] entre as modalidades Presencial e Distância (t (30)= 2,101, p=0,04 ), 

indicando que, a vogal [o] produzida na modalidade presencial é significativamente 

mais posterior que a vogal produzida na modalidade distância.  

Tabela 4 – Valores médios das medições de F2 (Hz) de informantes do sexo 

feminino (F), com Desvio Padrão (DP) entre parênteses 

Modalidade Valores Hz [e] [o] 

Distância F2 2.124 (0,18) 1.067 (0,03) 

Presencial F2 2.265 (0,13) 1.020 (0,08) 

 

Quanto à duração da vogal [e], a modalidade Presencial apresentou uma média 

maior que a modalidade Distância, 151 ms e 139 ms, respectivamente (TABELA 5). 

Porém, o Teste T para Amostras Independentes revelou não haver diferenças 

significativas de valores de duração da vogal [e] entre essas modalidades (t (30)= -

1,772, p=0,090). 

Quanto à duração da vogal [o], a modalidade Presencial apresentou uma média 

significativamente maior que a modalidade Distância, com 161 ms e 145 ms, 

respectivamente (t (30)= 2,329, p=0,030) (TABELA 5). 

Tabela 5 – Valores médios de Duração (ms), com Desvio Padrão (DP) entre 

parênteses das vogais de E/L2 

Modalidade               [e]               [o] 

Distância 139 (0,01) 145 (0,01) 

Presencial 151 (0,02) 161 (0,02) 

 

Na subseção a seguir, serão apresentadas as considerações finais deste estudo 

que investigou a percepção e a produção das vogais médias do E/L2, considerando-se a 

modalidade de ensino, presencial e a distância. 
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5. Considerações finais 

Este trabalho apresenta parte dos resultados da tese de doutoramento de Santos 

(2014), que teve como objetivo principal investigar a percepção e a produção das vogais 

médias do espanhol/L2 por falantes do PB, referentes à modalidade de ensino, 

presencial e a distância.  

O estudo contou com dois instrumentos foram cuidadosamente elaborados e 

aplicados a 40 participantes do sexo feminino, todas estudantes do último semestre de 

Cursos de Letras-Espanhol em algumas cidades do sul do Estado do Rio Grande do Sul 

(Jaguarão, Pelotas, Rio Grande e Santana do Livramento).   

Com a finalidade de apresentar os resultados mais relevantes deste estudo, 

retomam-se as questões de pesquisa. A primeira questão referiu-se à percepção das 

informantes: “Q1- Como será o desempenho dos falantes do E/L2 nos grupos Presencial 

e a Distância, quanto à percepção das vogais-alvo?”  

Quanto aos resultados de percepção por modalidade de ensino, presencial e a 

distância, como era esperado o grupo Presencial obtive os maiores percentuais de 

identificação correta no teste de percepção, tanto para vogal /e/ como para vogal /o/; no 

entanto, os resultados não foram comprovados estatisticamente, ou seja, embora o grupo 

Presencial obtendo maiores percentuais de identificação correta no teste de 

identificação, não há como afirmar que este grupo possui uma percepção melhor que o 

grupo a Distância. 

A segunda questão da pesquisa trata da produção das informantes: “Q2 - As 

medições formânticas e de duração das vogais médias do espanhol produzidas por 

falantes do PB apresentarão variação em diferentes contextos de aprendizagem 

(modalidade distância e presencial)?” 

Após a aplicação de testes estatísticos, evidenciou-se que os grupos Distância, 

Presencial, não diferem quanto ao F1 das vogais médias [e] e [o], ou seja, possuem a 

mesma altura para a produção das vogais-alvo. Porém, diferem quanto ao F2 da vogal 

[o], evidenciando que o grupo Presencial produz esta vogal significativamente mais 

posterior que o grupo a Distância, bem como a vogal [o] possui uma duração 

significativamente maior no grupo Presencial do que no grupo Distância. 

De acordo com os resultados obtidos ao longo deste trabalho, pode-se concluir 

que, quanto à percepção e produção das vogais médias [e] e [o] (principalmente em 
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termos de F1), os falantes de E/L2 não diferem significativamente entre si quanto à 

modalidade de ensino, presencial e distância. 

Apesar das limitações deste estudo, considera-se que os resultados possuem 

relevância teórica e prática para uma possível aplicação na área de Aquisição da  

Fonética e Fonologia de L2. Segundo Gil Fernández (2007), as principais dificuldades 

na pronúncia das vogais do E/L2 têm origem no sistema fonológico da L1, e podem ser 

de natureza fonológica, fonética ou distribucional, como por exemplo: confusão e 

alteração de timbres vocálicos, nasalização excessiva de vogais e realização de vogais 

com excesso de abertura. 

Sabe-se que outros aspectos são importantes na produção de uma L2, como por 

exemplo, aspectos segmentais de consoantes e aspectos suprassegmentais que envolvem 

ritmo e entoação; porém, entende-se que este estudo é uma contribuição teórica que 

pode abrir caminhos para práticas metodológicas no ensino da fonética e fonologia de 

L2 que enfatizem a prática da percepção de sons como tão importante quanto a 

produção de sons. 
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ANÁLISE ACÚSTICA DAS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS DO 

PORTUGUÊS FALADO EM BARCARENA/PA: ASPECTOS PRELIMINARES 
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RESUMO: O presente estudo visa caracterizar acusticamente as vogais médias 

pretônicas da variedade linguística falada no município de Barcarena/PA. Esta pesquisa 

é vinculada ao projeto Norte Vogais, que é integrante do Diretório Nacional 

PROBRAVO. O corpus total é composto por amostras de fala de 18 (dezoito) 

informantes nativos de Barcarena/PA, estratificados socialmente em sexo (masculino e 

feminino), faixa etária (15 a 25 anos; 26 a 45 anos; e acima de 45 anos) e nível de 

escolaridade (fundamental, médio e superior). Neste trabalho, serão apontados, 

especificamente, os resultados obtidos por meio da análise da terceira faixa etária 

investigada (acima de 45 anos), formada por 6 (seis) informantes, os quais foram 

gravados em situação de fala lida. Os dados foram coletados a partir da leitura de um 

texto sobre futebol, por meio do qual os informantes selecionados produziram 53 

(cinquenta e três) vocábulos contendo as vogais médias em posição pretônica. A seleção 

de tais vocábulos considerou os fatores favorecedores da variação das médias pretônicas 

apontados nos estudos sociolinguísticos empreendidos pelo projeto Norte Vogais. No 

tratamento dos dados, foram tomadas medidas de média e desvio padrão de F1 e F2 

(Hz) das vogais alvo. Diante da análise acústica preliminar, observou-se que, na fala de 

Barcarena/PA, as variantes médias abertas (anterior e posterior) apresentam um espaço 

acústico bastante definido. Em contrapartida, as variantes médias fechadas e as altas 

possuem maior proximidade, indicando, dessa forma, um maior grau de variação 

linguística. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vogais médias pretônicas. Análise acústica. Variação 

linguística. 

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho compreende um recorte da dissertação de Souza (em 

andamento), cuja meta principal é realizar um estudo acústico do português falado na 

Amazônia paraense, tendo como foco as vogais médias pretônicas da variedade 

linguística falada no município de Barcarena/PA. Esta pesquisa é vinculada ao projeto 

Norte Vogais – integrante do PROBRAVO (Projeto Descrição Sócio-Histórica das 

Vogais do Português do Brasil) –, que tem como um de seus principais objetivos 

analisar acusticamente o sistema vocálico átono do português brasileiro falado no estado 

do Pará.  

A equipe da Universidade Federal do Pará, integrante do PROBRAVO, já tendo 

realizado diversas pesquisas de cunho variacionista, estabeleceu uma nova diretriz: 
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refinar os resultados das descrições sociolinguísticas, procedendo à análise acústica das 

vogais átonas do português falado na Amazônia Paraense. Nesse sentido, o referido 

projeto já conta com corpora de quatro variedades locais: Belém – BE0 – (CRUZ, 

2011; CRUZ; COSTA; SILVA, 2012); Cametá – BE4 – (COSTA et al, no prelo); 

Mocajuba – BE5 – e Bragança – BE3 – (CAVALCANTE, em andamento). 

As vogais já foram objeto de investigação de diversos estudos acústicos, mas, 

em relação ao português brasileiro, as pesquisas não se apresentam em grande número. 

Diante da pouca quantidade de estudos e da importância que as vogais têm para as 

distinções dialetais no Português Brasileiro, a presente pesquisa visa trazer grandes 

contribuições para os estudos linguísticos. Nessa perspectiva, são abordados, neste 

trabalho, os resultados alcançados pelo estudo preliminar de Souza (em andamento), o 

qual tem por objetivo caracterizar acusticamente as vogais médias pretônicas do 

português falado no município de Barcarena/PA. 

Sendo assim, o presente artigo está estruturado da seguinte forma: em um 

primeiro momento, são apresentados os estudos já realizados sobre o vocalismo átono 

no norte do Brasil (projeto Norte Vogais). Posteriormente, são expostos alguns 

trabalhos, no campo da Fonética Acústica, que analisam as vogais do português 

brasileiro. Finalmente, os resultados preliminares são mostrados e discutidos por meio 

de comparações com estudos já desenvolvidos.  

 

2. O vocalismo átono no Norte do Brasil 

 

Desde 2007, quando se tornou integrante do grupo PROBRAVO, o projeto 

Norte Vogais já procedeu a descrições do processo de variação das vogais médias 

pretônicas do português falado em cinco localidades do Estado do Pará: i) Cametá 

(RODRIGUES & ARAÚJO, 2007); ii) Mocajuba (CAMPOS, 2008); iii) Breves 

(CASSIQUE et al, 2009; DIAS et al, 2007; OLIVEIRA, 2007); iv) Belém (SOUSA, 

2010; CRUZ et al, 2008) e; v) Breu Branco (MARQUES, 2008; COELHO, 2008, 

CAMPELO, 2008). Todos estes estudos compreendem descrições sociolinguísticas de 

cunho variacionista, que apresentam um tratamento quantitativo dos dados. Além das 

vogais pretônicas, as vogais postônicas não finais também já foram objeto de estudo da 

referida equipe, que procedeu à descrição das mesmas na variedade do português falada 

em Cametá (COSTA, 2009). 

No caso das vogais médias pretônicas, todos os resultados sobre as variedades 

do português da Amazônia paraense, no viés sociolinguístico, apontam para uma 

tendência à preservação das médias pretônicas em detrimento do alteamento, como é 

possível verificar na Figura 02: 
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Figura 02: Tendência à manutenção das vogais médias pretônicas no Português da 

Amazônia Paraense, de acordo com os resultados dos trabalhos realizados pela Equipe 

do Projeto Norte Vogais da UFPA. 

 

Os estudos também confirmam que, quando ocorre o alteamento das vogais 

médias pretônicas nos dialetos paraenses, o mesmo se dá motivado por uma clara 

harmonização vocálica, condicionada, principalmente, pela vogal da sílaba tônica e pela 

sílaba imediata, contemplando as hipóteses de Câmara Jr (2006), que afirmava ser o 

alçamento da pretônica determinado pela altura da vogal da tônica, e de Silva Neto 

(1957), que afirmava ser o alçamento ainda mais favorecido por sílaba com vogal alta 

contígua e imediata à sílaba da vogal pretônica. 

A maior fonte sobre variação no português do Brasil, em termos de vocalismo 

átono, consiste no estudo de Antenor Nascente, que defende uma divisão dialetal por 

meio da qual o nordeste e norte apresentariam determinadas variantes, diferentes 

daquelas do restante do Brasil. Mais especificamente, os dialetos do norte e nordeste 

apresentariam as variantes abertas das vogais médias pretônicas, estas sendo totalmente 

ausentes nos dialetos do sul. Entretanto, as investigações conduzidas no seio do 

PROBRAVO têm demonstrado que a questão não é tão simples como parece. De um 

lado, existem os aspectos estruturais correlacionados ao comportamento dessas vogais 

e, de outro, estão as implicações sociais que se correlacionam não apenas às 

características dos falantes, mas também a atitude do ouvinte, que, muitas vezes, denota 

um comportamento estigmatizante frente ao falar diferente.  

Outro resultado relevante das investigações feitas pela equipe do PROBRAVO 

compreende a inexpressiva ocorrência de vogais médias baixas nas posições átonas, o 

que contraria, como já mencionado anteriormente, a divisão dialetal de Antenor 

Nascente, na qual os dialetos do norte do Brasil se caracterizariam por uma tendência à 

realização das vogais médias abertas nas posições átonas. Diante da particularidade das 

vogais da Amazônia paraense, neste panorama, optou-se por proceder a um refinamento 

nas análises empreendidas e, desta vez, por observar mais de perto seus aspectos 

acústicos. O estudo acústico de variedades ainda não estudadas também é contemplado. 

3. Análises acústicas de vogais no Português Brasileiro 
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Há diversos estudos no campo da Fonética Acústica que têm as vogais como 

objeto de estudo. Todavia, no que diz respeito ao Português Brasileiro, as pesquisas não 

se apresentam em grande número. Nesse sentido, é possível destacar, entre outros, os 

estudos realizados por Callou et al (1996), Moraes et al (2002) e Escudero et al (2009). 

No que diz respeito à variedade do português falado no estado do Pará, destacam-se as 

pesquisas feitas pela equipe do Norte Vogais vinculada à Universidade Federal do Pará: 

Cruz et al (2012) e Costa (no prelo), que já foram mencionadas anteriormente. 

No estudo de Callou et al (1996), são apresentados os resultados do projeto 

Caracterização acústica das vogais tônicas, pretônicas e átonas do português do Brasil 

e a sua possível aplicação a uma regra fonológica: a harmonia vocálica. Por meio das 

análises, observou-se a baixa produtividade do referido fenômeno no português 

brasileiro, a partir da verificação de que o processo de atonização não eleva as vogais, 

antes as centraliza. Na comparação entre o português do Brasil e o de Portugal, também 

não se apresentou qualquer tendência ao alteamento. Segundo os autores, uma resposta 

aceitável para a baixa produtividade da harmonia vocálica reside no fato de o 

alteamento não ser uma tendência intrínseca ao processo de atonização. 

Moraes et al (2002) analisou acusticamente as vogais orais tônicas, pretônicas e 

postônicas de cinco centros urbanos do Brasil: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador e Recife. Neste estudo, primeiramente, foi estabelecido o espaço acústico do 

português culto das cinco capitais brasileiras e, por meio da média geral, foi realizada 

uma comparação entre o sistema vocálico do português do Brasil, o de Portugal e as 

vogais cardeais. No âmbito variacionista, constatou-se que há dois processos 

fonológicos que diferenciam os dialetos das capitais: o de anteriorização e abaixamento 

de /i/ e o de posteriorização e abaixamento de /a/. Do ponto de vista acústico, chegou-se 

a conclusão de que haveria uma tendência de tornar-se o português brasileiro mais 

compacto, distanciando-se tanto do português europeu quanto das vogais cardeais.  

O objetivo do estudo desenvolvido por Escudero et al (2009) foi investigar as 

características acústicas das sete vogais orais que o português brasileiro e o português 

europeu têm em comum na posição tônica, a saber /i, e, ε, a, ɔ, o, u/, e a partir disso 

descobrir quais aspectos do sistema vocálico do português são universais, específicos do 

português ou específicos do dialeto. Nas análises, foram considerados a duração, a 

frequência fundamental (F0), o primeiro formante (F1) e o segundo formante (F2). Um 

dos resultados encontrados foi um fenômeno específico da língua: nas duas variedades 

do português, a duração intrínseca da vogal é maior do que em muitas outras línguas. 

Em relação às diferenças, observou-se que elas residem na duração, já que o português 

brasileiro tem vogais tônicas mais longas que o português europeu; no F1, pois a vogal 

anterior média baixa apresenta sua contraparte média alta de forma mais fechada no 

português europeu do que no brasileiro; e no tamanho do pitch
102

, que é maior na 

variedade europeia do que na variedade brasileira.  

No norte do Brasil, destacam-se os estudos realizados no seio do projeto Norte 

Vogais. O trabalho realizado por Cruz et al (2012) compreende um estudo acústico e 
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qualitativo das vogais médias pretônicas de Belém/PA. Diante das análises 

preliminares, foi constatada a preferência pela manutenção das vogais médias, 

corroborando com as descrições sociolinguísticas já realizadas pela equipe da UFPA. 

Todavia, os resultados contrariam tais descrições quando se constata que as variantes 

baixas ocorrem em maior número do que as variantes altas. Concluiu-se, também, que, 

tanto na fala feminina quanto na masculina, as variantes /i/ e /e/ ocupam quase o mesmo 

espaço acústico e que ambas apresentam uma grande distância da variante /E/. Em 

contrapartida, as variantes /u/, /o/ e /O/ apresentam-se bem distintas acusticamente. 

Outro estudo acústico realizado pela equipe do Norte vogais é o de Costa et al 

(no prelo). Os autores analisaram acusticamente as vogais médias pretônicas do 

português falado na zona rural do município de Cametá/PA. De caráter preliminar, o 

estudo mostrou que, assim como na capital paraense, na variedade investigada, as 

variantes alta e média fechada anteriores ocupam o mesmo espaço acústico e as duas se 

mantém distantes da variante baixa anterior, sendo que na fala feminina esta distância é 

bem maior do que na fala masculina. Já em relação às variantes posteriores, o estudo 

mostrou particularidades bastante interessantes. Na fala masculina, a variante alta 

apresentou-se bem mais alta e centralizada que as variantes /o/ e /O/. Por outro lado, na 

fala feminina, as variantes /u/ e /o/ aparecem bem próximas e bastante distantes da 

variante /O/.  

 

4. Metodologia 

 

A metodologia empregada nesta pesquisa segue as diretrizes do projeto Norte 

Vogais, ao qual este estudo é vinculado. Para a formação dos corpora da variedade de 

Barcarena, adotou-se o mesmo protocolo de coleta de dados aplicado por Cruz (2011). 

 

3.1. Perfil dos sujeitos 

 

O corpus total conta com a participação de 18 sujeitos, que foram submetidos ao 

protocolo experimental de coleta de dados. Todos deveriam respeitar as condições 

exigidas para obtenção de dados representativos, ou seja, eles precisavam ser paraenses 

natos de Barcarena ou, no caso de não terem nascidos na localidade em questão, 

deveriam ter vindo para a localidade nos primeiros anos de vida. No caso da terceira 

faixa etária, os informantes deveriam ter fixado residência na mesma antes dos 25 anos. 

De modo geral, os sujeitos não poderiam ter ficado por mais de dois anos residindo em 

outra cidade. 

Depois de selecionados, os sujeitos foram estratificados em sexo (feminino, 

masculino), faixa etária (15 a 25 anos, 26 a 45 anos e acima de 46 anos) e escolaridade 

(nível fundamental, médio e superior). Como o protocolo experimental prevê etapa de 

leitura de texto, os sujeitos analfabetos foram excluídos naturalmente. 

Para a o presente estudo acústico preliminar, foram utilizadas amostras de fala 

dos 6 (seis) informantes que compõem a terceira faixa etária investigada na pesquisa 

(acima de 45 anos de idade). 
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3.2. Coleta de dados 

 

Segundo as diretrizes do projeto Norte Vogais, o corpus é coletado por meio de 

duas etapas experimentais rigorosamente controladas: a) teste de imagens e b) fala lida. 

Nesta pesquisa, são analisados os dados oriundos do segundo protocolo de coleta. 

Para o protocolo de fala lida, foi utilizado um texto que continha os 53 

vocábulos presentes no Quadro 01 abaixo. Os vocábulos foram selecionados 

considerando os fatores favorecedores da variação das médias pretônicas apontados nos 

estudos de cunho variacionista realizados pela equipe do projeto Norte Vogais. 

 

Quadro 01. Lista dos vocábulos contendo as vogais médias alvo presentes no texto 

utilizado para a coleta de dados de fala lida. 

 

/ e / / o / 

apos/e/ntado b/e/bidas ap/o/sentado b/o/necas 

cab/e/ludos c/e/rvejas c/o/rujas c/o/sturar 

c/e/rtificado /e/scravo c/o/mer c/o/stureiras 

/e/mpregos f/e/chado c/o/mandante r/o/cambole 

/e/stante m/e/nino  m/e/ninas b/o/rracha d/o/mingo 

fut/e/bol p/e/queno h/o/spitais c/o/légios 

mosqu/e/teiros pr/e/ciso m/o/eda c/o/zinha 

p/e/scador pr/e/sidente m/o/squeteiros m/o/rador 

pr/e/sente pr/e/sídio p/o/lícia nam/o/rados 

qu/e/rida r/e/médios R/o/ndônia pr/o/fundo 

r/e/polhos s/e/gundo t/o/alha s/o/brinho 

s/e/tenta  s/e/nhoras pr/o/cissão t/o/mate 

t/e/soura t/e/atro   

v/e/ado v/e/rgonha   

 

O texto intitulado “A marca da nacionalidade brasileira” disserta sobre o futebol 

e a paixão do brasileiro pelo referido esporte. Cada informante teve dez minutos para 

fazer uma leitura prévia do texto e familiarizar-se com o mesmo, antes do início da 

gravação. Antes que a leitura em voz alta fosse solicitada, foram feitas perguntas sobre 
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o texto. Como as gravações ocorreram no período de copa do mundo, muitos 

informantes ficaram à vontade para falar sobre o tema.  

Uma vez concluído o protocolo experimental, foram apresentados ao sujeito os 

verdadeiros objetivos da pesquisa e solicitou-se que ele assinasse o termo de 

compromisso, caso o mesmo concordasse com o uso de seu material de fala para a 

pesquisa. Todos permitiram o uso do material coletado. 

 

3.3. Tratamento 

 

Após a conclusão da coleta de dados, passou-se ao tratamento dos mesmos, que 

compreendeu: 

1) Segmentação do sinal de áudio de cada informante no programa computacional 

PRAAT em seis níveis: enunciado, palavra alvo, duração da palavra alvo, sílaba, vogal 

e duração da vogal, como ilustra a Figura 03: 

 

Figura 03. Janela do programa PRAAT, contendo um exemplo da segmentação 

utilizada na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Extração dos arquivos de áudio e textgrid de cada vocábulo alvo das gravações 

originais com o programa PRAAT, seguida de codificação.  

Os informantes recebem um código que identifica dialeto, sexo, escolaridade e 

faixa etária de cada um. Adaptou-se o código fornecido pelo projeto AMPER-POR. 

Dessa forma, a variedade de Barcarena é identificada pelo código BE1. Para a 

identificação do sexo utilizam-se as letras maiúsculas M (sexo masculino) e F (sexo 

feminino). No caso da faixa etária o código utilizado comprende os algarismo 1 (15 a 25 

anos), 2 (26 a 45 anos) e 3 (acima de 45 anos). O nível de escolaridade é identificado 

pelas letras maiúsculas A (baixo nível de escolaridade, fundamental), B (nível médio) e 

C (nível superior de ensino). Para identificação do tipo de protocolo de coleta de dados, 

são utilizadas a letra X, para os dados obtidos com o teste de projeção de imagens, e a 

letra Y, para os dados de fala lida. Por último, há a identificação da ordem cronológica 

do informante, que vai de 01 a 18. Uma vez o código montado, ao lado do mesmo, 
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escreve-se a palavra alvo seguida de seu número de ocorrência no corpus gravado, para 

a identificação de cada áudio e seu respectivo textgrid no programa PRAAT. Tais 

informações estão sinterizadas no Quadro 02, a seguir: 

 

Quadro 02. Codificação adotada pelo projeto Norte Vogais para a identificação dos 

informantes. 

 

Código Significado 

B Português brasileiro 

E Norte Vogais 

0 Belém 

1 Primeira Faixa Etária (15 a 25 anos de idade) 

2 Segunda Faixa Etária (26 a 45 anos de idade) 

3 Terceira Faixa Etária (acima de 45 anos de idade) 

F Informante do sexo Feminino 

M Informante do sexo Masculino 

A Grau de Escolaridade (Fundamental) 

B Grau de Escolaridade (Médio) 

C Grau de Escolaridade (Superior) 

01/18 Ordem Cronológica do Informante 

Y Código do Protocolo de Fala Lida 

 

De posse destas informações, segue o Quadro 02, que apresenta os informantes, 

por meio do código, e a duração de cada gravação utilizada na análise acústica 

preliminar: 

 

Quadro 03. Corpus utilizado na análise acústica preliminar da variedade de 

Barcarena/PA. 

 

Informante Duração da gravação 
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BE1F3A13Y 07min07seg 

BE1F3B14Y 04min58seg 

BE1F3C15Y 04min06seg 

BE1M3A16Y 06min26seg 

BE1M3B17Y 05min18seg 

BE1M3C18Y 05min20seg 

 

3) Levantamento das ocorrências das palavras alvo por informante e por tipo de coleta 

de dados.  

4) Identificação das variantes ocorridas por vocábulo, considerando os dados de cada 

informante.  

5) Organização dos dados obtidos em uma planilha Excel para o registro das medidas 

acústicas tomadas de cada vogal alvo. 

Concluídas todas as etapas acima, retornou-se ao programa PRAAT para as 

tomadas de medidas físicas de cada vogal alvo, como descrito abaixo.  

6) Tomada de medida de F1 na parte central da vogal alvo; 

7) Tomada de medida de F2 na parte central da vogal alvo; 

8) Tomada de medida de duração em milissegundos; 

9) Tomada de medida de F0, utilizando a escala de semi-tons disponível no PRAAT, 

também na parte central da vogal.  

A Figura 04, abaixo, mostra como são obtidas tais medidas. O exemplo ilustrado 

é a retirada do valor de F1 da vogal alvo. 

 

Figura 04. Janela do programa PRAAT, contendo um exemplo da tomada de 

medidas. 
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10) Registro dos valores obtidos na planilha Excel, como mostra a Figura 05. Antes de 

realizar o tratamento estatístico, foram realizadas tomadas de médias e desvio padrão 

para verificar a relevância dos valores. 

 

Figura 05. Janela do Excel demonstrando como é feita a organização dos dados. 

 

De posse dos valores de média e desvio padrão de F1 e F2 das variantes 

estudadas, foi elaborado um gráfico no programa Excel, de modo a possibilitar a 

visualização do comportamento das vogais médias pretônicas em relação ao espaço 

acústico. A seguir, o referido gráfico é exibido e são feitas as devidas observações sobre 

o mesmo. Além disso, há, também, a discussão de outros resultados encontrados a partir 

das análises empreendidas e a comparação dos mesmos com estudos já realizados. 

 

5. Resultados 

 

A análise dos dados de Barcarena/PA, de caráter preliminar, mostra que o 

português falado na Amazônia Paraense tem, no nível acústico, 4 variantes para as 

vogais médias pretônicas: i) alteamento, como em c[u]sturar ; ii) manutenção, como em 

pr[e]sídio; iii) abaixamento, como em p[E]scador; iv) e enfraquecimento da vogal ou 

perda do vozeamento, como em fut[ø]bol. Este resultado é similar ao encontrado na 

pesquisa realizada por Cruz et al (2012) em Belém/PA, com o protocolo de fala lida, e 

por Costa et al (no prelo) em Cametá/PA, com o protocolo de teste de imagens.  

Ao todo, no presente estudo, foram analisadas 295 realizações das vogais médias 

pretônicas. Em um viés qualitativo, constatou-se que a manutenção foi o fenômeno 

fonológico mais frequente. A variante /e/ foi a que apresentou o maior número de 

ocorrências, seguida da variante /o/, como é possível observar na Tabela 01. Este 

resultado corrobora com a constatação levantada nos estudos sociolinguísticos, de que o 

português brasileiro falado no Pará privilegia a manutenção em detrimento do 

alteamento. 
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Tabela 01. Número de ocorrências das variantes das vogais médias pretônicas e média 

dos valores em Hz de F1 e F2 de cada variante analisada. 

 

 

A análise acústica preliminar dos dados de Barcarena/PA, que compreende a 

tomada de médias dos valores em Hz de F1 e F2, demonstra que, na fala feminina, em 

relação às anteriores, a variante alta ocupa quase o mesmo espaço acústico da variante 

média fechada e as duas mantém uma grande distância da variante média aberta, 

resultado semelhante ao encontrado nas pesquisas em Belém/PA e Cametá/PA. Esta 

proximidade indica um alto grau de variação entre /i/ e /e. Já na fala masculina, as 

variantes anteriores são bem discriminadas no espaço acústico. 

No que diz respeito às vogais posteriores, as mesmas ocupam espaços acústicos 

bem diferenciados, na fala feminina. Em contrapartida, na fala masculina, a variante alta 

e a média fechada ocupam quase o mesmo espaço acústico e se distanciam 

significativamente na variante média aberta. Estes resultados também se aproximam dos 

encontrados na pesquisa realizada na capital paraense. 

 

Gráfico 01. Médias de valores em Hz de F1 e F2 das três variantes das vogais médias 

pretônicas dos dados de fala feminina do corpus de fala lida da variedade de Barcarena 

(BE1). 
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Em relação a outros estudos acústicos realizados no português brasileiro, Moraes 

et al (2002), utilizando a metodologia variacionista, observaram que, no sistema 

pretônico, ocorre posteriorização das vogais anteriores e anteriorização das posteriores. 

Tal tendência à centralização foi evidenciada, também, na comparação do sistema 

tônico do português do Brasil com o de Portugal. Segundo os autores, a perda da 

produtividade da harmonia vocálica no português brasileiro talvez se explique pela 

tendência articulatória deste sistema que, ao contrário da de Portugal, é a centralização e 

não o alteamento. Nos resultados da presente pesquisa, é possível observar esta 

tendência à centralização, principalmente, na fala masculina. 

Outra hipótese levantada nos estudos do português do Brasil é a de que a 

diferença entre as posteriores - /o/ e /u/ - não seja definida apenas pelo primeiro e 

segundo formantes, que correspondem à altura e posteriorização/anteriorização da 

língua, respectivamente. Segundo Leite et alii (2006, apud Callou et al, 2009), a 

diferença entre tais vogais também pode ser dada pelo terceiro formante (grau de 

arredondamento dos lábios), considerando-se que, em alguns casos, /o/ e /u/ possuem o 

mesmo valor de F1 e valores muito próximos para F2. Isso pode ser atestado na 

variedade masculina da fala de Barcarena/PA, já que /o/ e /u/ apresentam quase o 

mesmo espaço acústico e, na fala feminina, ainda que apresentem espaços acústicos 

bem discriminados, é possível observar uma relativa aproximação da alta e da média 

posterior. Entretanto, para que esta hipótese seja confirmada é necessário um volume 

maior de dados e um estudo mais avançado, segundo Callou et al (2009). 

 

6. Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo apresentar os resultados preliminares 

alcançados pela pesquisa de Souza (em andamento). A referida pesquisa tem como 

objetivo caracterizar acusticamente as vogais médias pretônicas da variedade do 

português falada em Barcarena/PA. 

O corpus analisado foi composto por amostras de fala dos 6 informantes que 

formam a terceira faixa etária (mais de 45 anos)  investigada no estudo da variedade de 

Barcarena/PA. Tais informantes foram submetidos ao protocolo de fala lida, que contou 

com um texto formado por 53 vocábulos contendo as vogais médias pretônicas. Ao 

todo, foram analisadas 295 ocorrências das vogais alvo da pesquisa.  

A partir das tomadas de médias em Hz de F1 e F2, foi possível observar que na 

variedade do português falada em Barcarena/PA, os falantes dão preferência à 

manutenção das vogais médias pretônicas. Além disso, notou-se que, na fala feminina, a 

variante alta e a média fechada anteriores ocupam praticamente o mesmo espaço 

acústico e que ambas se distanciam da variante média baixa anterior. No caso das 

posteriores, verificou-se que o espaço acústico de cada variante é bem delimitado. Já na 

fala masculina, as variantes anteriores são bem discriminadas no espaço acústico. As 

posteriores /u/ e /o/, por sua vez, ocupam quase o mesmo espaço acústico, mantendo 

uma distância significativa de /O/. 
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O MENSALÃO EM PEQUENAS FRASES: UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE O 

POLÍTICO 

      Gleice Antonia Moraes de Alcântara
103 

                      Roberto Leiser Baronas
104 

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. 

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 
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internet o “BUUM” dessas discursivizações passaram também por grandes transformações, de uma 

atividade a princípio artesanal, a uma verdadeira indústria do big business
105

. 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 

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 
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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 

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. 
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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-

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? 

1. Fundamentação Teórica 
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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
106

, 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 

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
107

 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 
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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 

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: 
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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 

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 
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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: 

 

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 
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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
108

, 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 

enunciados breves são postos a circular e sentidos como natural, não nos dando conta de quais as 

implicações políticas, históricas e ideológicas do fenômeno. 

2. 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 
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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. 

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
109

 que acompanham seus usos, o termo ganha espaço nas discussões sociais, e por 

consequência torna-se um objeto de polêmica. 

3. 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 

                                                           
109

KRIEG-PLANQUE, mostrar como as palavras, no longo tempo de seus usos, atravessam zonas de turbulência, 

entram em fases críticas de sua existência. 
 



 

 

 
2645 

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 

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 
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              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 

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 
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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 

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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MEMÓRIA, HISTÓRIA E DISCURSO: 

REPETIBILIDADE E DESLIZAMENTO DE SENTIDO 

NA CONTEMPORANEIDADE 

Gustavo Henrique da Silva Lima
110

 

 

RESUMO: Embora a discussão sobre a noção de memória na Análise do Discurso, 

doravante AD, não seja recente, o termo vem assumido várias acepções dentro desta 

área de investigação, as quais, por vezes, são bastante gerais ou imprecisas 

(INDURSKY, 2011).  Essa imprecisão terminológica deve-se ao fato de que termos 

como repetição, pré-construído, discurso transverso, interdiscurso estão intrinsecamente 

correlacionadas e, de alguma forma, remetem à noção de memória. Não obstante, o 

acesso à memória só é possível através de uma materialidade significante: o texto.  

Neste estudo, buscamos discorrer sobre o processo discursivo de repetição, 

regularização e deslizamento de sentidos em textos contemporâneos. Para tal, 

organizamos nossas reflexões iniciando com uma breve retrospectiva dos conceitos 

relacionados à memória na AD, com base nos estudos de Pechêux (1995/1999), seguida 

de uma discussão sobre a noção de texto nesta área de investigação (INDURSKY, 

2006). Por fim, tecemos algumas considerações sobre os processos acima mencionados 

a partir do corpus analisado. Os resultados possibilitaram compreender melhor como a 

noções de memória e de texto, no âmbito da AD, estão intrinsecamente relacionadas à 

ideia de construção sócio-histórica e ideológica. Observamos, ainda, que a produção dos 

sentidos se dá discursivamente, ou seja, na relação com o “já-dito” no contínuo histórico 

e social, através de um processo de repetição e regularização. 

PALAVRAS-CHAVE: Mémória. Discurso. Deslizamento de sentido. 

INTRODUÇÃO  

 Embora a discussão sobre a noção de memória na Análise do Discurso, 

doravante AD, não seja recente, o termo vem assumido várias acepções dentro desta 

área de investigação, as quais, por vezes, são bastante gerais ou imprecisas. De acordo 

com Indursky (2011), “pensava-se sobre memória, mas sob outras designações, como, 

por exemplo, repetição, pré-construído, discurso transverso, interdiscurso” (p. 68).  

Essa imprecisão terminológica deve-se ao fato de que tais designações estão 

intrinsecamente correlacionadas e, de alguma forma, remetem à noção de memória. Na 

verdade, consistem em “diferentes funcionamentos discursivos através dos quais a 

memória se materializa no discurso” (INDURSKY, 2011, p. 68).  

Não obstante, o acesso à memória só é possível através de uma materialidade 

significante: o texto.  Neste artigo, buscaremos discorrer sobre o processo discursivo de 

repetição, regularização e deslizamento de sentidos em textos contemporâneos. Para tal, 

organizamos nossas reflexões iniciando com uma breve retrospectiva dos conceitos 
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relacionados à memória na AD, seguida de uma discussão sobre a noção de texto nesta 

área de investigação. Por fim, teceremos algumas considerações sobre os processos 

acima mencionados a partir do corpus a ser analisado. 

 

1.  MEMÓRIA E EFEITOS DE SENTIDO NA AD 

 

Para compreender o conceito de memória na AD, faz-se necessário um retorno 

às reflexões de Pechêux (1999) sobre o papel da memória. Neste texto, o autor discorre, 

dentre outros aspectos, sobre o conceito de memória discursiva, relacionando-o ao 

efeito de produção e deslizamento de sentidos. De acordo com Pechêux (op. cit.),  

 

memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente 

psicologista da “memória individual”, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em 

práticas, e da memória construída do historiador (p. 50).  

 

Nessa perspectiva, a memória não se constitui a partir do cognitivo individual, 

mas encontra-se inscrita no imaginário e no real
111

 do coletivo social da e na história. 

Esta relação entre memória, história, sociedade e discurso é que nos leva à compreensão 

de que tudo que “dizemos” hoje adquire significação a partir de algo que foi dito por 

alguém antes, em algum tempo, lugar e circunstância. Assim, “as palavras não são só 

nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também 

significa nas ‘nossas’ palavras.” (ORLANDI, 2001a, p. 32).  

   A memória, na perspectiva da AD, não funciona, portanto, como uma espécie 

de repositório de onde, a qualquer momento, podemos retirar e reproduzir vivências, 

lembranças, acontecimentos ou fatos que se encontram lá armazenados. Trata-se, antes, 

de um debruçar-se sobre os implícitos, ou seja, os sentidos que circulam nos discursos 

ao longo da história. Para tal, faz-se necessário observar que o sentido de uma palavra, 

expressão ou proposição só se constitui na relação com outra no interior de uma matriz 

de sentido, a qual, por sua vez, é responsável por delimitar o que pode e o que deve ser 

dito no interior de uma dada Formação Discursiva (FD)
112

.  

A produção de efeitos de sentido em uma FD, de forma mais específica, no 

interior de uma matriz de sentido, está intrinsecamente relacionada ao pré-construído
113

 

e ocorre através de um processo de substituição que pode ocorrer de duas formas: por 

equivalência ou por implicação. De acordo com Pechêux (1995), a equivalência se dá 

no nível do intradiscurso
114

, em que “dois elementos substituíveis A e B ‘possuam o 

mesmo sentido’ na formação discursiva” (p. 164). Incluem-se, neste nível, por exemplo, 

                                                           
111 O real, trazido por Pêcheux (1990 ) para a AD, o “real sócio-histórico”, é da ordem dos processos e das práticas sociais. 
112 A Formação Discursiva é aqui entendida nos termos de Pechêux  (1995) como “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto 

é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser 

dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc. )” (p.160). 
113 De acordo com Pechêux (1997), o “´pré-construído’ corresponde ao ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe 

a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da universalidade (‘o mundo das coisas’) [...]”. (p. 164). 
114 Consideramos intradiscurso como “o funcionamento do discurso com relação a si mesmo  (o que eu digo agora, com relação ao 
que eu disse antes e ao que eu direi depois; portanto, o conjunto dos fenômenos de ‘co-referência’ que garantem aquilo que se pode 

chamar o ‘fio do discurso’, enquanto discurso de um sujeito.” (PECHÊUX, 1995, p. 166). 
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as relações parafrásticas entre os elementos linguísticos no eixo sintagmático. Já a 

implicação ocorre no nível do interdiscurso
115

, de forma que “a relação de substituição 

A→B não seja a mesma que a relação de substituição B→A” (p. 164).  Em outros 

termos, podemos dizer que os substituíveis que se encontram no nível horizontal de uma 

determinada FD são atravessados verticalmente por outra sequência discursiva (SD) que 

estabelece algum tipo de encadeamento ou relação lógico-discursiva com aqueles. É o 

que Pechêux (1995) denomina de discurso transverso
116

 e, neste caso, não há uma 

equivalência direta de sentidos. 

 Assim, a construção da matriz de sentido de uma FD ocorre através de um 

processo de repetição
117

 que, conforme foi explicitado, pode ocorrer tanto no nível do 

intradiscurso como no do interdiscurso.  Pechêux (1999), com base nos estudos de 

Achard, alerta, ainda, para o fato de que a recorrência de determinados elementos 

linguísticos, expressões ou enunciados leva a uma regularização dos sentidos.  Nos 

termos de Pechêux (1999), 

 

haveria, sob a repetição, a formação de um efeito de série pelo 

qual uma ‘regularização’ [...] se iniciaria, e seria nessa própria 

regularização que residiriam os implícitos, sob a forma de 

remissões, de retomadas e de efeitos de paráfrase [...] (p. 52). 

 

 Desse modo, a memória discursiva está relacionada a aquilo que  já foi dito, 

cristalizado e legitimado pela sociedade e cuja mobilização ocorre no interior de uma 

FD todas as vezes que o sentido é produzido.  Ainda de acordo com Pechêux (op. cit.),  

 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que 

surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os 

“implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 

elementos citados e relatados, discursos transversos, etc.) de que 

sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao 

próprio legível (p. 52). 

 

Entretanto, vale a pena ressaltar que esta mesma memória “é regionalizada, 

circunscrita ao que pode ser dito em uma FD e, por essa razão, é esburacada, lacunar.” 

(INDURSKY, 2011, p. 88). Em outros termos, significa que a memória discursiva é 

afetada pela ideologia, sendo, portanto, sujeita a interferências e perfurações capazes de 

desestabilizá-la, redefini-la ou até mesmo modificá-la. A esse respeito, Pechêux (1999) 

explicita que 

 

                                                           
115 Segundo Pechêux (1995), o interdiscurso consiste em “’todo complexo com dominante’ das formações discursivas, esclarecendo 
que também ele é submetido à lei de desigualdade, contradição-subordinação que, como dissemos, caracteriza o complexo das 

formações ideológicas.” (p. 162). 
116 De acordo com Pechêux (1995), “’discurso-transverso’ remete àquilo que, classicamente, é designado por metonímia, enquanto 
relação da parte com o todo, da causa com o efeito, do sintoma com o que ele designa, etc. 
117 Para Pechêux (1999), a repetição “é antes de tudo um efeito material que funda comutações e variações, e assegura – sobretudo 

ao nível da frase escrita - o espaço de estabilidade de uma vulgata parafrástica produzida por recorrência, quer dizer, por repetição 
literal dessa identidade material”. (p. 53). 
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essa regularização discursiva que tende assim a formar a lei a 

série do legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do 

acontecimento discursivo novo, que vem perturbar a memória: a 

memória tende a absorver o acontecimento, como uma série 

matemática prolonga-se conjeturando o termo seguinte em vista 

do começo da série, mas o acontecimento discursivo, 

provocando interrupção, pode desmanchar essa ‘regularização’ e 

produzir retrospectivamente uma outra série sob a primeira, 

desmascarar o aparecimento de uma nova série que não estava 

constituída enquanto tal e que é assim o produto do 

acontecimento; o acontecimento, no caso, desloca e desregula os 

implícitos associados ao sistema de regularização anterior  ( p. 

52).  

 

Assim, o acontecimento novo, ao ser integrado, ocasiona um jogo de força na 

memória discursiva capaz tanto de estabilizá-la ou reforçá-la, numa relação de total 

identificação com a FD, como também desregular e reconstruir a rede de implícitos lá 

existentes, ocorrendo, por conseguinte, deslizamentos de sentido capazes de levar a uma 

contraidentificação ou até mesmo uma desidentificação com a FD.  “Essa 

movimentação das filiações dos sentidos só é possível porque, ao migrarem, esses 

sentidos se ressignificam. Percebe-se, pois, que o fechamento das FDs não é rígido e 

suas fronteiras são porosas, permitindo migração de saberes” (INDURSKY, 2011, p. 

71). 

A seguir, discutiremos sobre a noção de texto e imagem na AD para melhor 

compreender o papel da memória no funcionamento discursivo do texto e, por 

conseguinte, na produção de efeitos de sentido. 

 

2. SOBRE TEXTO E IMAGEM NA AD 

  A premissa básica, comum aos teóricos da AD é que, para ser objeto de 

interpretação, o discurso precisa ancorar-se no interdiscurso. Nessa perspectiva, o texto 

é tomado como uma materialidade linguística a partir da qual temos acesso ao discurso.  

De acordo com Orlandi (2006),  

 

Do ponto de vista de sua apresentação empírica, um texto é um 

objeto com começo, meio e fim; mas se o considerarmos como 

discurso reinstala-se imediatamente sua incompletude. Isto 

porque nem o sujeito, nem o discurso, nem os sentidos são 

completos. (p. 22). 

 

Dito de outro modo, o texto, do ponto de vista empírico, é determinado e 

indeterminado ao mesmo tempo. Determinado porque, no geral, possui uma 

organização fechada (começo – meio – fim), em que o ponto final funciona como o 

elemento linguístico que provoca uma ilusão de fechamento. É o que Indursky (2006) 

denomina efeito de textualidade. Em outros termos, o texto se configura como um 

recorte discursivo que é textualizado, interrompendo o fluxo de sentidos que provém do 
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interdiscurso. Nessa perspectiva, o texto pode ser compreendido como um recorte 

descontínuo do interdiscurso, cujo efeito de ilusão se dá tanto em relação ao final 

(ilusão de fechamento) quanto ao início (ilusão de início) do texto. Com efeito, nos 

estudos discursivos o texto deve ser tomado como um exemplar do discurso e, como tal, 

“estabelece relações não só com o contexto, mas também com outros textos e outros 

discursos”. (INDURSKY, 2006, p. 69). Assim, o texto apresenta-se como objeto 

multifacetado e, portanto, aberto ao fluxo de sentidos provenientes do interdiscurso. De 

acordo com Indursky (2006), 

  

Pode-se pensar o texto como um espaço discursivo, não fechado 

em si mesmo, pois ele estabelece relações não só com o 

contexto, mas também com outros textos e com outros 

discursos, o que nos permite afirmar que o fechamento de um 

texto [...] é a um só tempo simbólico e indispensável. Nesta 

concepção, o texto não se fecha em si mesmo, pois faz parte de 

sua constituição uma série de outros fatores, tais como relações 

contextuais, relações textuais, relações intertextuais, e relações 

interdiscursivas [...]. (pp. 69-70). 

 

Assim, como materialidade empírica, o texto funciona como uma espécie de 

“porta de entrada” para o universo do “já-dito” ou uma “ponte” que une o linguístico ao 

sócio-histórico e, por conseguinte, ao ideológico. Assim, o texto deve ser analisado na 

sua relação com outros textos concomitantes ou anteriores, considerando-se não só o 

contexto sócio-histórico de produção, mas, sobretudo, a sua exterioridade constitutiva 

(cf. ORLANDI, 2006). Neste sentido, é importante, para o analista do discurso, 

compreender que um texto sempre ressoa em outro, mas não necessariamente se faz 

presente neste. Ou seja, um texto pode tanto estabelecer uma ancoragem com um texto 

fonte (de origem), historicamente situado, ou remeter a discursos que já estão em 

circulação há muito tempo, mas que são da origem do desconhecido, do anônimo. 

O texto constitui-se, portanto, como uma materialidade significante de dupla 

face, em que a primeira, constituída pelo componente linguístico, materializa a segunda, 

aqui denominada de face discursiva. Nessa perspectiva, o texto é compreendido como 

uma superfície tecida de discursos sobre a qual nós textualizamos saberes provenientes 

do interdiscurso. Sendo assim, os sentidos não estão presentes na materialidade 

linguística nem tampouco podem ser apreendidos em sua completude pela memória 

individual, a não ser pelo que Pechêux (1997) denomina de esquecimento nº 1.  De 

acordo com este autor, trata-se do “processo pelo qual uma sequência discursiva 

concreta é produzida, ou reconhecida como sendo um sentido para um sujeito, se apaga, 

ele próprio, aos olhos do sujeito”. (p. 169). Ou seja, consiste em uma manobra 

discursiva inerente à prática subjetiva da linguagem através da qual o sujeito é, de forma 

inconsciente, ideologicamente afetado, criando a falsa ilusão de que ele é a única fonte 

do sentido do seu discurso. Nos termos de Orlandi (2001a), trata-se de um 

“esquecimento ideológico” que “é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo 

qual somos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a 



 

 

 
2655 

origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos preexistentes.” (p. 

35). 

O processo de interpretação do texto na AD consiste em desfazer ilusões e 

reestabelecer relações de sentido com outros discursos com os quais o texto dialoga. 

Sob esse viés,  

interpretar tem a ver com a possibilidade de desfazer as ilusões 

discursivas de que existe somente um modo de dizer quando na 

verdade na formulação de um texto, há escolhas e exclusões. Há 

sentidos que emergem e outros que são apagados do espaço do 

dizer. 

 (DIAS, 2007, p.8). 

 

  Os sentidos são, portanto, constitutivamente opacos, emergem entre vozes 

provenientes de outros lugares e épocas, por vezes, desconhecidos (já-dito).  “Os 

sentidos são, pois, partes de um processo. Realizaram-se num contexto, mas não se 

limitam a ele. Têm historicidade, têm um passado e se projetam num futuro.” 

(ORLANDI, 1988, p. 103). Entretanto, para compreender seu percurso faz-se, 

necessário, antes, verificar as condições sócio-históricas e ideológicas de produção dos 

discursos subjacentes à materialidade significante, ou seja, o texto.  De acordo com 

Grigoletto (2005),  

 

as condições de produção estabelecem relações de força, de 

poder e de sentido no interior do discurso, mantendo com a 

linguagem uma relação necessária, não apenas aditiva.  Portanto, 

não se trata de elementos simplesmente externos ao discurso, 

mas que, mesmo não estando materialmente inscritos no fio do 

discurso, estão marcados na sua constituição pelo viés, 

sobretudo, da memória discursiva e do interdiscurso. Por isso, o 

discurso é marcado pela incompletude, pela dispersão” (p. 109). 

 

Neste sentido, a ideologia, os fatos sociais e a história não são elementos 

externos ao texto, mas constitutivos dele. O texto, portanto, deve ser tomado como 

objeto linguístico-histórico produzido por um sujeito que, afetado ideologicamente, 

denuncia ou revela um posicionamento a partir de um determinado lugar (histórico e 

social). Assim, a tarefa do analista de discurso é, então, a de observar como a 

exterioridade linguística (o discurso) é tecida pelo texto. Em outros termos, o 

pesquisador não deve observar a “historicidade refletida no texto, mas a historicidade do 

texto, isto é, trata-se de compreender como a matéria textual produz sentidos”. 

(ORLANDI, 2006, p. 23).   

É importante esclarecer que esse trabalho de interpretação na AD não é restrito à 

materialidade verbal, podendo ser estendido à historicidade da imagem que também 

necessita de uma discursividade anterior para significar. Assim,  

 

A questão da imagem encontra assim a análise de discurso por 

um outro viés: não mais a imagem legível na transparência, 

porque um discurso a atravessa e a constitui, mas a imagem 

opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória ‘perdeu’ o 
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trajeto da leitura (ela perdeu assim um trajeto que jamais deteve 

em suas inscrições.” (PECHÊUX, 1999, p. 55). 

 

Sob esse prisma, cabe ao analista do discurso reconstruir a trajetória dessa 

imagem na história, relacionado-a a uma rede discursiva imagética mais ampla e 

complexa que se encontra situada no interdiscurso.  Só desta forma, irá compreender 

como a imagem se constitui em discurso e como ela vem sendo vinculada a textos 

verbais para sustentar e/ou reforçar determinados discursos. 

Diante do exposto, parece ficar claro que a AD está preocupada em compreender 

como os sentidos oriundos da memória discursiva e do interdiscurso são (re) produzidos 

em uma materialidade significante. A seguir, iremos ilustrar melhor o acima exposto a 

partir da análise de dois exemplares de textos empíricos. 

 

1. REPETIBILIDADE E DESLIZAMENTO DE SENTIDO EM EXEMPLARES 

DE TEXTOS CONTEMPORÂNEOS 

No intuito de ilustrar melhor o fenômeno e os conceitos acima explicitados, 

elegemos como materialidade linguística o enunciado Idade da Pedra. A razão para 

essa escolha reside no fato de que tal enunciado tem sido bastante difundido ao longo 

dos anos e já está cristalizado pela memória social e histórica através de um processo 

de recorrência. Assim, o nosso objetivo é compreender um pouco o processo de 

repetibilidade e de deslizamento de sentido do discurso em textos da 

contemporaneidade a partir da análise discursiva de enunciados e imagens. Para tal, 

selecionamos, a título de exemplificação, duas materialidades significantes em que o 

discurso da “Idade da Pedra” reverbera. O primeiro é um outdoor da Bandeirantes 

Mídia Exterior, que foi exposto em várias avenidas centrais do Grande Recife no ano 

de 2011. Já o outro, é uma notícia publicada no jornal Estadão, de São Paulo, por 

ocasião das eleições presidenciais disputadas no ano de 2006. Vejamos inicialmente a 

notícia: 
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Selecionamos algumas sequências discursivas (SD) para melhor explicar o papel da 

memória no processo de repetição e regularização dos sentidos nesta materialidade 

significante: 

 

SD 1 - “Brasil voltou à idade da pedra no governo Lula, diz Alckmin” 

SD 2 - “O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, 

afirmou no início da sabatina promovida pelo Grupo Estado que, sob o ponto 

de vista da ética, o Brasil retrocedeu à idade da pedra, durante o governo 

Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ex-governador paulista, o PT e Lula, 

seu adversário nas eleições presidenciais, tiveram a oportunidade de governar 

o País, mas não souberam aproveitá-la”.  

SD 3 - "Nós entendemos que o PT e meu adversário, o candidato Lula, tiveram a sua 

oportunidade e deixaram passar", avaliou o candidato tucano. "Sob o ponto 

de vista ético, nós retrocedemos à idade das pedras, ao invés de se avançar 

na política, no princípio e em valores", acrescentou.  
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Nas três SD acima, observamos que os enunciados em destaque são 

atravessados verticalmente por uma FD política de direita (oposição) que se coloca em 

oposição a uma FD de esquerda (o governo). Tal oposição é marcada, no plano 

linguístico, pelo segmento “idade da pedra”, que, por uma relação parafrástica, retoma 

discursivamente a matriz de sentido de uma FD fundadora para atualizar, na rede de 

memórias, a ideia de retrocesso, atraso e estagnação, vinculando-a, por conseguinte, à 

imagem do governo Lula. Tal relação pode, portanto, ser explicada em função de um 

processo de reiteração e regularização dos sentidos que levou a uma cristalização dos 

saberes relacionados a esse período histórico no imaginário da memória social. 

Trabalhamos, portanto, com a hipótese de que a constituição dessa memória esteja 

diretamente relacionada à recorrência significativa e a grande difusão desse discurso 

nos livros didáticos e no ensino da História ao longo dos tempos. Passemos agora ao 

outdoor. Vejamos: 

 

  

 

 

 

 

 O outdoor acima faz parte de uma campanha de alerta e conscientização sobre 

as consequências do uso do crack. Nele, observamos que dois planos são postos em 

destaque na cena:  a imagem com a face de um senhor  e o enunciado “A Idade da 

Pedra”.  Numa leitura superficial e desatenta, poderíamos estabelecer, inicialmente, uma 

relação de sentido entre esses dois elementos, inscrevendo-os na mesma FD do discurso 

fundador que, no caso, estaria vinculada ao discurso sobre o período Paleolítico da Pré-

História (4.000 a.C.), conhecido popularmente como Idade da Pedra.  Entretanto, um 

olhar mais acurado logo irá desautorizar tal leitura, uma vez que, na parte inferior do 

outdoor, há  outro enunciado em menor destaque: “Crack. Quando você se omite, a 

Sociedade regride.” Este enunciado, embora mantenha uma identificação com o 

período paleolítico, marcada linguisticamente pelo uso da palavra “regride”,  atualiza 

nossa memória discursiva, acarretando um deslizamento de sentido. O sujeito é 

deslocado do período pré-histórico para o século XXI na medida em que outras redes de 

memória são acionadas, fazendo com que os elementos verbais e não verbais em 

primeiro plano sejam ressignificados e materializem outro discurso. Isso faz, por 

exemplo, com que o substituível “pedra” no enunciado “A Idade da Pedra” passe a ser 

compreendido como “crack” e que a suposta imagem de um “homem das cavernas” seja 

vista como a de um ser humano, cuja feição envelhecida e a barba por fazer  seria uma 

espécie de reflexo fisionômico resultante do uso recorrente da droga (o crack).  Este 
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deslizamento de sentido só é possível porque o discurso da FD fundadora atravessa a 

materialidade significante constituindo-a.  

 

INTERROMPENDO O FLUXO DE SENTIDOS... 

 

As discussões e reflexões acima realizadas possibilitaram compreender melhor 

como a noção de memória e de texto, no âmbito da AD, estão intrinsecamente 

relacionadas à ideia de construção sócio-histórica e ideológica. Observamos, ainda, que 

a produção dos sentidos se dá discursivamente, ou seja, na relação com o “já-dito” no 

contínuo histórico e social, através de um processo de repetição e regularização. Os 

exemplares de textos analisados são um recorte desse interdiscurso na 

contemporaneidade que recorrem à memória de uma dada FD e aos sentidos que nela se 

encontram inscritos para produzirem o efeito de sentido desejado. A repetibilidade 

discursiva contribui, assim, para o processo de atualização, transformação e 

ressignificação dos sentidos ao longo da história. É nestes termos que a memória 

discursiva se constitui.  
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A ESCOLHA DE PROCESSOS EM PROPAGANDAS DE AUTOMÓVEIS 

SEGUNDO O SISTEMA DE TRANSITIVIDADE DA LINGUÍSTICA 

SISTÊMICO-FUNCIONAL 

Hanna Chiapetta Portella Magalhães
118

  

 

RESUMO: O trabalho se pauta nos princípios da gramática funcional, especificamente, 

da Linguística Sistêmico-Funcional, de Halliday, analisando dentro da metafunção 

ideacional, no sistema de transitividade a gramática da oração os Processos no 

gênero propaganda. Processo é um dos componentes da oração, que representa eventos, 

ações, sentimentos que revelam as experiências humanas, aspectos do mundo físico, 

mental e social. O artigo seleciona propagandas de automóveis, examinando os 

significados construídos por meio dos processos, analisando suas combinações, os mais 

frequentes, com o propósito de justificá-los. Objetiva verificar a relação entre os 

processos escolhidos e os objetivos do gênero em questão. Também se coloca como 

uma proposta de ensino de Língua Portuguesa voltado para a análise de textos, ou seja, 

que contempla a língua em uso, tendo como corpus um gênero textual presente no 

cotidiano dos alunos e pelo qual expressam interesse. Observando os processos, 

representados pela categoria dos verbos, é possível compreender os sentidos construídos 

no texto, as emoções que pretende suscitar, os interesses que quer despertar e as 

experiências manifestadas, visando atender ao propósito comunicativo do gênero em 

questão, levando em conta não somente unidades gramaticais, mas aspectos contextuais, 

reforçando o princípio de que a gramática está submetida às pressões do uso. 

PALAVRAS-CHAVE: Transitividade. Processos. Propaganda. 

1. Introdução 

 

O presente trabalho se propõe a observar os processos presentes em propagandas 

de automóveis, segundo a perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional, que 

enxerga a transitividade de modo diferente da gramática tradicional, centrada apenas 

no verbo e em seus complementos. Relaciona a transitividade a toda oração, de que 

se podem extrair as noções de processos, participantes e circunstâncias. 

 

A transitividade é um sistema de relação entre componentes que 

formam uma figura. [...] Figuras são os significados produzidos 

pelos processos (...) são diferenciadas conforme tipos gerais de 

classificação dos processos: figuras de fazer e acontecer, de 

sentir, de dizer, de ser e ter, de existir e de comportar-se. 

(FUZER e CABRAL, 2010, p. 27) 
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Processo, segundo Halliday e Matthiessen (2004), é o elemento central da 

configuração oracional, indica a experiência que se desdobra através do tempo; a 

categoria gramatical que o corresponde é a dos verbos. Os processos representam 

eventos que constituem experiências, atividades humanas realizadas no mundo; aspectos 

do mundo físico, mental e social.  

Os seis tipos de processos descritos pela Linguística Sistêmico-Funcional são: 

 Processos materiais, cuja função é a de fazer e acontecer; 

 Processos mentais, ligados às tarefas cognitivas; 

 Processos relacionais, cuja função é a de ligar, conectar entidades; 

 Processos existenciais, na fronteira entre processos materiais e relacionais; 

 Processos comportamentais, na fronteira entre processos materiais e mentais; 

 Processos verbais, na fronteira entre processos mentais e relacionais. 

Cada processo citado será descrito mais detalhadamente na fundamentação 

teórica. 

Ao examinar os processos, serão levados em consideração os contextos que 

determinaram suas escolhas; o gênero, no caso, a propaganda, tendo em vista as 

intenções do enunciador; seu público-alvo e os efeitos gerados pelas escolhas dos 

processos. 

Foram selecionadas propagandas sobre automóveis de modo geral, em que se 

incluem carros, caminhonetes e caminhões, veiculadas na Revista Veja, no período de 

30 de Julho de 2014 a 20 de Agosto de 2014, totalizando quatro edições.  

O artigo objetiva mostrar de que maneira o gênero, o produto anunciado e o público 

a que se destina o anúncio podem determinar escolhas por certos processos e 

combinações entre eles. 

As seções se dividem em Análise do Gênero, em que se elucidam as características e 

objetivos da propaganda; Fundamentação Teórica, que explica brevemente a 

perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional, a noção de transitividade e os 

processos; a Análise do Corpus, que examina os processos no contexto publicitário, sua 

incidência e relações entre escolha e propósitos do texto e Considerações finais, em que 

constam as conclusões acerca das análises realizadas, justificativas para escolhas dos 

processos e suas consequências para o gênero. 

 

2. Fundamentação Teórica 
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O trabalho em questão tem como base a obra Transitividade e seus contextos de uso, 

de Maria Angélica Furtado da Cunha e Maria Medianeira de Souza, que trata a 

transitividade à luz da corrente funcionalista da linguagem, levando em consideração a 

língua em seu contexto de uso, vendo-a como uma atividade social presente no 

cotidiano e condicionada a pressões provenientes de situações discursivas variadas. 

Desse modo, a gramática é tomada como uma estrutura flexível, maleável, uma 

ferramenta a ser utilizada conforme as situações cotidianas de interação. “Não é um 

conjunto de regras, mas uma série de recursos para descrever, interpretar e fazer 

significados” (pág. 25). Na ótica funcionalista, as formas linguísticas estão em 

consonância com as funções que desempenham em situações reais de comunicação. 

A gramática funcional, de maneira ampla, vê a língua como uma rede de relações, 

tende-se a dar ênfase às variações entre línguas diferentes, a tomar a semântica como 

base e a organizá-la em torno do discurso do texto. Entende a gramática de modo 

acessível às pressões do uso, logo, a frase é vista, sob a ótica de qualquer proposta 

funcionalista, como ato de interação, peça de comunicação real. 

A abordagem funcionalista escolhida como diretriz para este trabalho é a Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) para a qual a transitividade é entendida:  

 

[...] Como a gramática da oração, como uma unidade estrutural 

que serve para expressar uma gama particular de significados 

ideacionais ou cognitivos. É a base da organização semântica da 

experiência e denota não somente a familiar oposição entre 

verbos transitivos e intransitivos, mas um conjunto de tipos 

oracionais com diferentes transitividades (CUNHA e SOUZA, 

2011, p. 11).  

 

A transitividade não se relaciona apenas ao verbo, dependendo da presença ou 

ausência de um SN objeto, mas implica toda a oração, nascendo das relações 

estabelecidas entre seus termos. As formas léxico-gramaticais devem ser avaliadas 

conforme às suas funções sociais, segundo a LSF. A transitividade é, na verdade, uma 

categoria gramatical ligada à metafunção ideacional da LSF, pois se refere à 

representação das ideias, da experiência humana. 

O sistema de transitividade possibilitará a identificação de ações e atividades 

humanas expressas no discurso, evidenciando a realidade mostrada. O sistema se dá por 

meio de papéis, tais como processos, participantes e circunstâncias, correspondendo 

frequentemente às classes verbo, substantivo e advérbio. 
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Os processos codificam ações, eventos, estabelecem relações, exprimem ideias e 

sentimentos, constroem o dizer e o existir, exprimem-se por meio dos sintagmas 

verbais.  Segundo o sistema de transitividade da LSF, há seis tipos de processos ou 

verbos: os materiais, os mentais, os relacionais, os verbais, os comportamentais e os 

existenciais, sendo os três primeiros os principais e os últimos os secundários, que 

emergem das fronteiras entre os principais. 

Os processos materiais representam a experiência externa, ações e eventos. 

Constituem mudanças externas, físicas e perceptíveis e podem ter como participantes: 

Ator (o que desempenha/pratica a ação), Meta (participante afetado pelo processos, 

recebe o impacto da ação), Extensão (participante o qual complementa a ação) e 

Beneficiário (participante que se beneficia da ação verbal). São ainda classificados em 

dois tipos, segundo Halliday e Mathiessen (2004): criativo e transformativo. 

Os processos mentais representam a experiência interna, a apreciação humana do 

mundo, permitindo que se percebam crenças, desejos e valores expressos em um texto. 

Retratam reações mentais, lembranças, reflexões, estados pensamentos, sentimentos e 

percepções. Têm como participantes o Experienciador (que experimenta um sentir) e o 

Fenômeno (fato percebido, sentido). 

Os processos relacionais estabelecem uma conexão entre entidades a fim de 

identificá-las ou classificá-las, manifestando intensidade, circunstância e 

possessividade. Por esse motivo, nesse processo sempre haverá dois participantes 

inerentes. Subdivididos em atributivos em que uma qualidade é dada ao participante 

e em identificadores em que há uma definição ou identificação de uma entidade por 

meio de outra.  Os participantes da categoria atributivos são Atributo (qualidade) e 

Portador (participante que recebe a qualidade), na categoria identificadores são 

Característica (a entidade que é definida) e Valor (termo definidor ou identificador). 

Os processos verbais, localizados na fronteira entre os mentais e os relacionais, são 

os que expressam os processos de dizer, de comunicar e de apontar. Os participantes são 

chamados de Dizente (o que comunica, diz), de Receptor (participante a quem o 

processo verbal se dirige, é opcional) e de Verbiagem (participante que codifica o que é 

dito, comunicado). 

Os processos existenciais, na fronteira entre os relacionais e os materiais, são 

aqueles que representam algo que existe ou acontece, têm apenas um participante, o 

Existente. No português, realizam-se pelos verbos haver e existir. 
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Os processos comportamentais representam os comportamentos humanos, o que 

inclui atividades psicológicas como ouvir e assistir, atividades fisiológicas como 

respirar, dormir e verbais como conversar e fofocar. Encontram-se entre os processos 

materiais e mentais. Possuem um participante consciente, o Comportante e um 

participante que estende o processo, chamado de Behaviour. 

Segundo Fuzer & Cabral (2010), não há polos entre os processos, mas continuidade 

entre eles, são representados muitas vezes por esferas. A identificação dos tipos de 

processos não é estável, ao contrário, é relativa: é por meio do contexto e da semântica 

que se poderá classificar os processos como de um tipo ou de outro. “Um mesmo grupo 

verbal pode realizar processos diferentes, dependendo das combinações léxico-

gramaticais e do contexto” (pág. 31). Por isso, será importante analisar os contextos 

para perceber, independentemente, dos grupos verbais quais são os processos por eles 

representados. 

 

3. O gênero Propaganda 

 

O termo propaganda é tomado neste trabalho como sinônimo de publicidade, 

embora haja diferenças. Geralmente, usa-se o termo publicidade para se referir à 

venda de produtos ou serviços, enquanto o termo propaganda pode ser usado no 

sentido de propagação de ideias ou no sentido de publicidade, portanto, é mais 

amplo. Optamos por usá-lo na maioria das vezes. 

A propaganda é um gênero que se destaca pelo uso da criatividade e por ter 

objetivos muito bem definidos: promover um produto, um serviço ou uma marca 

e/ou vendê-los. Para fazê-lo, vai utilizar variados recursos linguísticos, desde a 

exploração de relações semânticas como sinonímia, paronímia, polissemia, 

antonímia, passando pelas combinações estilísticas até o trabalho com recursos 

fonético-fonológicos.  

A perspectiva escolhida para analisar o gênero é a da Linguística Sistêmico- 

funcional, observando, através do sistema de transitividade, as escolhas de processos 

no gênero. Foram selecionadas propagandas que falassem sobre o mesmo objeto, no 

caso, automóveis. A escolha por esse objeto deveu-se à necessidade de definição do 

público-alvo  adultos que saibam dirigir e pelo fato de essas propagandas, 

geralmente, serem criativas e não apresentarem um perfil. 
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As propagandas, de modo geral, buscam estabelecer um contato com o receptor, 

tentando persuadi-lo e levá-lo a um comportamento e para alcançar esse objetivo 

precisam chamar sua atenção, entrar em seu universo, por meio de sua cultura, seus 

valores e sua variante linguística. Essa condição vai determinar muitas escolhas 

realizadas nas propagandas, queremos crer que uma delas diz respeito aos processos 

mentais, já que envolvem as experiências internas do interlocutor, seus anseios, 

desejos, sentimentos, vontades e interesses.  

No trabalho, as propagandas serão observadas, pela perspectiva dos processos, 

analisando a construção de sentidos em torno dos verbos, como as experiências são 

transmitidas nos eventos, nas ações, nos sentimentos, nas ideias e nas relações 

estabelecidas entre enunciador e interlocutor. 

 

4. Análise de Corpus 

No período de 30 de Julho a 20 de Agosto de 2014, foram encontradas vinte e 

sete propagandas de automóveis (carros, caminhonetes e caminhões), dentre as quais 

quinze foram selecionadas para compor o corpus de análise e servirem, pois, como 

exemplos do ocorrido com as demais. 

Descartaram-se propagandas com frases nominais, citadas no corpus, porém, não 

analisadas, já que o trabalho gira em torno dos processos. 

Os anúncios publicitários foram organizados em ordem cronológica, conforme 

veiculação na Revista Veja: 

 Veja, 30 de Julho de 2014 

 

Atego 2430 Econfort. Economia, conforto e força real para o caminhoneiro. O 

caminhão que chegou para ser coroado o novo rei dos semipesados. 

       Mercedes-Benz 

A propaganda utiliza um processo material criativo, a forma verbal chegou, para 

expressar a ideia de surgir, aparecer, ou ainda de ter sido produzido, apontando para o 

processo de confecção do caminhão. Há outro processo, o relacional atributivo, com a 

locução verbal ser coroado, em que o caminhão é o portador e o novo rei dos 

semipesados é o atributo, ligados pela locução verbal ser coroado. É importante 

perceber como se relacionam os dois processos, o material, marcando um fazer, uma 

criação e o relacional, qualificando o objeto criado, no caso, o caminhão que se quer 

vender. Nesse exemplo, não é marcada uma interação com o leitor, possível consumidor 
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do automóvel, mas se prevê público-alvo o caminhoneiro, ou seja, não se destina 

apenas a quem deseja usufruir do automóvel, mas àqueles que utilizam o caminhão 

como seu instrumento de  trabalho. 

 

Sinta a emoção de dirigir esse carro. Imaginar já perdeu a graça. 

       Novo Audi A3 Sedan 

Nessa propaganda, há quatro verbos que realizam dois processos. O anúncio joga 

com o processo material, em que se destaca o verbo dirigir e o processo mental, em que 

se destaca o verbo imaginar, estimulando o interlocutor a não se satisfazer apenas com 

um desejo, uma vontade, mas a agir, a concretizar um sonho. Contrapõe a ideia de 

imaginar, processo mental cognitivo, com a ideia de dirigir, processo material de 

operação. Além desses processos, encontram-se o verbo sentir, um processo mental 

emotivo e o verbo perder, processo material, que, na verdade, compõe a expressão 

“perder a graça”, com sentido pejorativo. O verbo sentir, embora expresse um processo 

mental como o imaginar, se contrapõe a ele, porque não é cognitivo, mas emotivo, 

sugerindo que não se imagine o carro, mas que se emocione ao dirigi-lo, o que reafirma 

a ideia do verbo dirigir; há no sentir uma noção mais concreta que no imaginar, sendo 

condição necessária para se emocionar, dirigir o carro. Os verbos no imperativo 

mostram a busca por aproximação com o interlocutor, porém, não fica claro o público-

alvo, que pode ser de qualquer faixa etária e sexo. O fato de não haver um público-alvo 

explícito pode ser visto como uma estratégia para afirmar a versatilidade do veículo, 

interessante para qualquer categoria. 

 

 Veja, 6 de Agosto de 2014 

 

Hyundai ix35. A qualidade e a tecnologia do SUV que conquistou o mundo. 

        Hyundai 

O anúncio em questão utiliza um processo material, por meio do verbo 

conquistar (conquistou) a fim de expressar uma atitude, um fazer. Cabe observar que o 

verbo é utilizado no pretérito perfeito (mostrando que a ação foi concluída) e dentro de 

uma declaração afirmativa, o que não põe em dúvida a atitude “praticada” pelo carro. O 

fato de se ter escolhido um processo material revela uma vontade em associar uma 

postura de atitude ao carro anunciado. Cabe observar que o participante Meta abarca 

uma quantidade grande de pessoas envolvidas no processo, ou seja, que foram 
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conquistadas pelo carro, o que reforça a ideia de sua qualidade e de sua tecnologia. Ao 

ter como Meta o sintagma nominal “o mundo”, amplia-se a perspectiva de pessoas 

interessadas pelo carro, seu público-alvo torna-se extenso. 

 

Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. 

       Honda 

Há nesse exemplo, dois processos mentais, o primeiro, representado pelo verbo 

querer (quer), é desiderativo e o segundo, representado pelo verbo ver, é perceptivo. O 

processo designativo predomina, já que na propaganda as ideias que se quer expressar 

são de vontade, de desejo, o interesse por algo, que nesse caso, seria o interesse do 

interlocutor pelo carro que se está oferecendo, que se quer vender. O enunciador prevê o 

desejo do (possível) consumidor de adquirir o carro e afirma isso no anúncio, com o 

auxílio da imagem do carro e de uma descrição minuciosa de suas características de 

modo a promover o veículo. O público-alvo pode ser masculino ou feminino, não há 

uma marcação que possa prevê-lo, mas se desperta o interesse de uma classe que deseja 

mostrar que possui o carro, que pode adquiri-lo, provavelmente adultos. 

 

Novo Volvo VM I-Shift. É assim que todo caminhão deveria ser. 

        Volvo 

No anúncio do caminhão da Volvo, se pode verificar um processo relacional 

identificador, que para enaltecer o Novo Volvo, relaciona-o a todos os outros 

caminhões, dizendo que todos deveriam ser como ele é, dessa maneira, indiretamente, 

aponta para suas qualidades, despertando no receptor o interesse por conhecê-las. Todo 

caminhão é o identificado e o Novo Volvo VM I-Shift é o identificador. Não há uma 

marca de interação direta com o possível consumidor, não é explícito o público-alvo. 

 

Novo Palio Fire Way 2015. Topa tudo. O carro mais barato produzido no Brasil. 

Agora na versão Way. 

        Fiat. 

O exemplo do Novo Palio apresenta dois verbos que realizam o processo 

material. No primeiro caso, o processo material, expresso pelo verbo topar (topa), 

exprime a ideia de aceitar qualquer desafio, “encarar” qualquer coisa, mostrando a 

versatilidade do veículo. Além disso, pode-se observar a escolha da gíria como um 
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marcador de um público-alvo mais jovem, possível comprador do veículo, de preço 

geralmente mais acessível, portanto, adequado a essa classe que normalmente não está 

no ápice de sua vida profissional. O segundo verbo produzir (produzido), fala sobre o 

processo de confecção do carro e encontra-se na voz passiva, estando o Ator, a empresa 

Fiat, subentendido. O carro é Meta. Destaca-se a circunstância, o local em que foi 

criado, o Brasil, e o fato de ser o carro mais barato produzido no país.  

 

 Veja, 13 de Agosto de 2014 

 

A gente sempre coloca os clientes em primeiro lugar. Desta vez, foram os clientes que 

colocaram a gente lá. 

        Hyundai 

O processo nessa propaganda, realizado nos dois exemplos pelo verbo colocar, é 

material transformativo, pois está ligado a um fazer, a uma mudança de atitude, nos dois 

casos, mas também é possível verificar um processo mental implícito: o de considerar 

os clientes prioridade. Quando se fala sobre os clientes terem colocado a empresa lá, se 

faz uma referência ao prêmio J.D Power (sobre qualidade de veículos). Cabe mencionar 

que essa propaganda não pretende vender um produto, mas promover a marca Hyundai. 

O público-alvo é tomado na terceira pessoa “os clientes”, há, pois, certo distanciamento, 

pois nem todos os leitores são clientes, entretanto, devem saber que os que já são os 

colocaram em primeiro lugar, logo, a marca é de qualidade. 

 

O lado bom do fim do mundo: dirigir seu New Fiesta por onde quiser. O lado ruim: 

ninguém para admirar. Toda a linha New Fiesta com taxa zero. 

        Ford 

 

O anúncio publicitário em questão apresenta o processo material transformativo, 

realizado pelo verbo dirigir, o processo mental desiderativo e o processo mental 

emotivo, realizados pelos verbos quiser e admirar, respectivamente. Os processos 

material e mental estão imbricados a serviço dos objetivos da propaganda. A operação 

de dirigir reflete uma atitude, sugerida como positiva na propaganda, devido ao carro 

que se dirige: um New Fiesta e se relaciona ao desejo, ao interesse do consumidor em 

dirigir o carro, indo a lugares de sua preferência. Ao final, utiliza um processo mental 

emotivo para expressar o que sentem as pessoas ao verem alguém dirigindo um New 
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Fiesta: admiração, o que confirma o valor do carro. A propaganda sugere que o carro e 

o seu condutor permanecerão mesmo depois do fim do mundo, o que atribui qualidade e 

ao carro e segurança a quem o conduz.  

 

 Veja, 20 de Agosto de 2014 

 

O design surpreende. A tecnologia e o conforto impressionam. All New Grand Santa 

Fe. O SUV mais completo da Hyundai. 

        Hyundai 

As escolhas verbais nessa propaganda são um verdadeiro primor, porque ela 

utiliza com muita habilidade os processos. Na primeira frase da propaganda, a 

característica referente à beleza externa do carro desperta emoção (que não se espera 

viver), por isso, escolhe-se um processo mental emotivo, realizado pelo verbo 

surpreender (surpreende). Na segunda frase, características do carro ligadas à sua 

funcionalidade despertam o interesse racional, deseja-se o carro racionalmente, 

portanto, utiliza-se o processo mental cognitivo, por meio da escolha do verbo 

impressionar (impressionam). Ambos os processos corroboram a qualidade do veículo, 

que atende tanto a desejos racionais, quanto a emotivos. 

 

Já era o caminhão líder de vendas. Imagine agora com câmbio V-Tronic e condições 

imperdíveis. 

        Volkswagen 

Há, nesse texto publicitário, um processo relacional identificador, realizado pelo 

verbo ser (era) e um processo mental cognitivo, realizado pelo verbo imaginar 

(imagine). A propaganda elogia o caminhão, identificando-o como líder de vendas e 

convida o consumidor a pensar, a imaginar como ele será vendido, já que oferecerá 

ainda mais benefícios. 

 

 

Luxo não é nada sem resistência. Novo Mitsubishi Pajero Dakar 2015. Para quem 

gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. 

        Mitsubishi Motors 

Há nesse anúncio um processo relacional atributivo e um processo mental 

emotivo, o primeiro, representado pelo verbo ser (é) e o segundo pelos verbos gostar 
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(gosta) e contentar (contenta). Há uma afirmação categórica, como uma premissa 

maior: luxo não é nada sem resistência. Depois se fala sobre o carro, apelando para a 

emoção do interlocutor, por isso, utilizam-se processos mentais emotivos. Traça um 

perfil de consumidor para o carro: pessoas que gostam de luxo, mas que querem algo 

mais, que percebem a necessidade de mais.  

Cabe ressaltar o apoio do texto visual, o qual coloca entre quatro rodas artigos de 

luxo, como vasos e um piano, que, no entanto, são frágeis, ou seja, com pouca 

resistência, sugerindo que esses artigos não são compatíveis com as quatro rodas por 

que estão circundados, reforçando, pois, o que está expresso no texto verbal. 

 

Nem carro-forte cuida tão bem do seu dinheiro. 

        Volvo Caminhões 

O processo em questão é material transformativo (de operação), realizado pelo 

verbo cuidar (cuida).  O cuidado está ligado ao fato de o caminhão fazer jus ao dinheiro 

gasto para adquiri-lo. Os benefícios oferecidos pelo produto anunciado estão em pé de 

igualdade com o valor cobrado por ele, por isso, se diz que ele cuida bem do seu 

dinheiro.  

Há uma comparação com um carro-forte, veículo blindado utilizado para 

transportar dinheiro de um estabelecimento a outro em segurança, a propaganda brinca 

com essa característica do carro-forte que apresenta um cuidado relativo à segurança, 

comparando-o ao cuidado relativo a custo-benefício, oferecido pelo veículo anunciado, 

sendo o último considerado um cuidado maior. O público a que se destina se preocupa 

com os gastos, logo, é quem realmente paga pelo veículo, provavelmente o público 

adulto. 

 

BMW320i. O BMW mais vendido no mundo, agora com um mundo de vantagens. 

        BMW 

Para analisar o processo nessa propaganda é preciso considerar a estrutura verbal 

e não nominal da forma, a qual se encontra na passiva, com um processo material 

transformativo, representado pelo verbo vender (vendido). Refere-se à posse a fim de 

mostrar que o carro já foi muito adquirido, provando, desse modo, a sua qualidade. O 

público-alvo é expandido pelo sintagma nominal “no mundo”, o que revela o interesse 

de uma larga de quantidade de pessoas pelo carro. 
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Novo Mini. O ícone virou uma máquina. 

        Mini Cooper S. BMW Group  

O verbo utilizado na propaganda expressa um processo material transformativo, 

realizado pelo verbo virar (virou), para mostrar uma mudança: um carro já conhecido 

por ser ícone, um modelo da BMW, torna-se, na sua nova versão, uma máquina, no 

sentido tecnológico. Funciona com a agilidade e eficácia de uma máquina, ou seja, o 

modelo novo é ainda superior ao antigo. A descrição não explicita o público-alvo, mas 

espera-se que ele se componha de pessoas que gostam de dirigir e que já conheçam a 

marca. 

 

Jaguar XF Luxury. Se você já acha o preço bom, espere até dirigir um. 

        Jaguar 

Nesse anúncio publicitário, há dois processos: material e mental, o primeiro, 

representado pelo verbo dirigir e o outro processo, realizado pelos verbos esperar 

(espere) e achar (acha). O verbo achar expressa uma opinião, um ponto de vista que o 

enunciador supõe ser do interlocutor e o incita, criando uma expectativa, por meio do 

verbo esperar, que aponta para um fazer, o processo material: a operação de dirigir. O 

processo material é o ápice da propaganda em questão; o processo mental é usado a fim 

de criar uma expectativa para a ação de dirigir. O público a que se destina visualiza o 

ato de dirigir como um esporte, um hobby, não apenas como uma necessidade. 

5. Considerações Finais 

 

Foi possível observar a frequência dos processos material e mental nas propagandas, 

além da presença da combinação entre processos. A ocorrência do material e do mental 

pode ser justificada, em primeiro lugar, pela necessidade do gênero em alcançar seu 

interlocutor: o anunciante tenta despertar a emoção no seu público-alvo, penetrando em 

seu mundo, procurando seus desejos, pensamentos e interesses para, a partir disso, 

oferecer seu produto ou serviço. 

Ao estimular a vontade do público-alvo e adentrar seu pensamento, a propaganda 

transforma o produto oferecido em uma necessidade, o que facilita o processo de 

compra e venda. Isso explica a presença de processos mentais, ligados às experiências 

internas do ser humano, à sua consciência, podendo expressar afeição, cognição, 

percepção, desejo, etc. 
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A incidência de processos materiais, por sua vez, pode ser justificada pelo próprio 

processo sugerido por uma propaganda: compra e venda. Por mais que o texto 

publicitário fale sobre desejos, aspirações do consumidor e ainda caracterize o objeto 

oferecido, seu objetivo principal é vender, é promover o produto, o serviço ou a marca 

anunciados. 

Acrescente-se a isso o fato de o produto oferecido nos textos analisados ser 

automóveis, meio mecânico utilizado para se locomover e/ou carregar pessoas e objetos, 

o qual demanda a operação dirigir, que configura um processo material. Desse modo, 

conduzir um veículo é uma ação, uma tomada de atitude e os textos publicitários 

precisam denotar isso. 

Os processos relacionais também presentes nas propagandas analisadas refletem 

geralmente a intenção de elogiar e promover o produto anunciado e/ou a marca, 

identificam-no como melhor, líder etc ou atribuem características positivas que 

estimulam sua compra. 

Como mencionado anteriormente, não há uma sistematização dos processos, eles 

estão imbricados, sendo impossível separá-los totalmente. O próprio sentido sugerido 

pelas ações verbais pode suscitar mais de um processo, conforme a intenção da própria 

propaganda, que por meio de uma escolha artificiosa dos verbos consegue indicar 

experiências diversas e suscitar reações nos interlocutores convenientes ao seu propósito 

comunicativo.  

A abordagem utilizada neste trabalho torna-se interessante para ser aplicada em sala 

de aula a fim de se ensinar a categoria dos verbos, como sua seleção pode construir os 

sentidos de um texto, bem como permite analisar toda a estrutura oracional. O gênero 

utilizado se revela estratégico porque geralmente desperta o interesse dos alunos devido 

à sua característica criativa e muitas vezes dotada de humor, além de ser um gênero 

comum no cotidiano do alunado, o que possibilita o entendimento acerca da aplicação 

do ensino de língua materna em suas vidas. 
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RESUMO: A importância deste estudo justifica-se em analisar as interfaces 

estabelecidas na construção do discurso, em especial o que se caracteriza o aspecto 

religioso, com ênfase na elaboração escrita dos ladrões de Marabaixo, visto que esta é 

uma manifestação cultural típica do Estado do Amapá. As ideias são articuladas a 

respeito de questões relevantes no tratamento da formação ideológica, na percepção da 

religiosidade, tendo em vista as reflexões crescentes com o papel da cultura africana no 

contexto social, religioso e nas relações de poder. A área de estudo em questão é a 

Análise do Discurso (AD), caracterizada pelo poder explicativo que possui para avaliar 

os contextos nos quais o discurso é produzido. A AD tem a função de fazer embates 

discursivos, mostrando que uma fala, escrita ou oral, é motivada por situações 

específicas e variadas em diferentes eixos. Por isso é preciso considerar os momentos de 

produções discursivas para que haja uma avaliação de forma analítica das intenções e 

dizeres que circundam o discurso. Para fins de análise, o texto apresenta uma análise 

discursiva em duas canções de Marabaixo e o trabalho também se constitui de outras 

seções que se entrelaçam no mesmo foco investigativo, tendo como finalidade a 

abordagem discursiva do objeto de estudo se justifica pela importância de mostrar de 

forma científica as características do discurso por meio de embasamentos teóricos 

diversificados numa trama formada pelas concepções de: Foucault (2008, 2012), 

Pêcheux (2009, 2012); Brait (2009), Fiorin (2007, 2013); Orlandi (2005, 2012) entre 

outros. No decorrer do tecido, serão abordados aspectos de muita relevância e 

embasados pela Análise de Discurso de linha francesa com o objetivo de refletir sobre o 

processo de formação discursiva na religiosidade abordada nos ladrões de Marabaixo, 

considerando as condições de produção, a ideologia que o permeia e o público ao qual 

se destina.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso. Cultura. Marabaixo. Religiosidade. 
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Partindo da premissa de que a etimologia da palavra “discurso” vem do latim 

discursus, originária do particípio passado de discurrere, que segundo o dicionário de 

linguística da enunciação (2009, p.84) significa “correr ao redor”, e dentro de uma 

abordagem semântica e de caráter metafórico quer dizer “lidar com um assunto por 

vários pontos de vista”. Alguns autores como M. Bakhtin (2003), M. Pêcheux (2005), 

M. Foucault (2011) entre outros, com base nesse significado, tais teóricos ratificam 

através das suas exposições que o discurso é aquilo que constitui a partir de uma 

formação ideológica no meio social e essencialmente por meio da linguagem.  

Diante de tal definição, percebe-se que é nesse fazer discursivo que se instaura o 

processo de produção de sentido da linguagem, de forma única e inusitada, onde novos 

elos de significações se formam sobre as mais variadas situações cotidianas. Assim, não 

é difícil perceber que o campo de assuntos que um discurso pode abordar, se torna 

vasto, carregado de conhecimentos e informações que precisam ser considerados para a 

realização da tripartição da linguagem, ou seja, é necessário considerar o conhecimento, 

idiomático, o conhecimento expressivo e principalmente o conhecimento de mundo para 

a efetivação do processo comunicativo. 

De acordo com esse contexto e com a evolução histórica do Estado do Amapá, 

há muito tempo observa-se certa resistência às manifestações do Ciclo do Marabaixo
124

 

por grande parte da sociedade amapaense. Principalmente no que tange a expressão do 

caráter religioso, onde os embates são bem evidenciados entre cristãos e participantes 

do Marabaixo. 

É nesta perspectiva que surgiu o interesse em desenvolver uma pesquisa que 

abordasse a análise do discurso religioso na produção dos versos de Marabaixo, que no 

referido cenário cultural recebem a nomenclatura de “ladrões”, haja vista que tais 

produções (versos) são marcas da oralidade por serem criadas de acordo com a 

descrição dos acontecimentos que caracterizam o cotidiano e a história dos 

afrodescendentes no Estado do Amapá. O uso do termo “ladrões” para designar os 

versos se dá pelo fato destes surgirem muitas vezes do improviso na roda de Marabaixo, 

e ser “roubado” por cantadores, ou seja, repetido em coro pelos participantes da dança, 

até que outro “ladrão” seja criado e roubado sucessivamente.  

A referida festa é marcada no calendário de eventos religiosos pela reverência e 

alusão aos santos católicos, que contempla um complexo ritual de exaltação ao Divino 

Espírito Santo e à Santíssima Trindade, que envolve o aspecto religioso e o lúdico e 

divide-se em dois momentos de devoção: o primeiro envolve as ladainhas (nove para 

cada santo) rezadas em latim popular (marcado pela oralidade), missas, oferendas e 

promessas. E o segundo é formalizado pelas grandes rodas de dança, regidas ao som da 

caixa de marabaixo
125

, onde os participantes da festa podem saborear gengibirra, caldo, 
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no corpo do tocador, pendurada nos ombros e tocada com duas baquetas. 
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comida típica, bem como apreciar queima de fogos e os bailes. E é neste segundo 

momento que em algumas situações o Marabaixo é estigmatizado com outros rituais de 

origem nas religiões de matriz africana, como por exemplo, o rito de macumba, pelo 

fato da utilização de tambores na referida manifestação cultural. Entretanto, vale 

ressaltar que segundo Câmara Cascudo (2003, p.88), a Festa do Divino é comemorada 

em várias regiões do Brasil, a partir do início da colonização, com tradição oriunda de 

Portugal, a diferença é a não utilização dos tambores e sim de instrumentos de corda, 

como por exemplo, a viola. 

Atualmente, o Estado do Amapá possui diferentes manifestações culturais 

praticadas nas comunidades rurais e urbanas, como o Batuque, o Marabaixo, o Sairé, a 

Zimba, o Samba, o Tambor de Crioula, Capoeira, e as Religiões de matriz Africana 

(Umbanda e Candomblé), contudo pode se dizer com poucos estudos realizados, 

limitando-se a alguns trabalhos específicos da área acadêmica. O conhecimento das 

diversas manifestações culturais é um importante passo para estudos que visam a 

ampliar o reconhecimento do valor de identidades sociais e a valorização dos povos que 

contribuíram para tal diversidade. 

 

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O conteúdo teórico discutido neste tópico tem como propósito fundamentar 

primeiramente a discussão teórica sobre o discurso. Com ênfase em alguns aspectos 

gerais sobre a análise do discurso (AD), sua importância enquanto objeto de estudo e 

definição de alguns conceitos relevantes. 

 

1.1 A AD nas perspectivas da vertente francesa: conceitos basilares.  
1.2  

A linguística exerceu o papel de ciência central nos estudos das ciências 

humanas. A linguística Saussureana, fundada sobre a dicotomia língua/fala- a primeira 

concebida como sistêmica, por isso objetivamente apreendida; a segunda, não 

objetivamente apreendida por variar de acordo com os diversos falantes, que selecionam 

parte do sistema da língua para seu uso concreto em determinadas situações de 

comunicação (MUSSALIM; BENTES, 2012). 

 Na conjuntura estruturalista, a autonomia relativa da língua é reconhecida. As 

teorias estruturalistas da linguagem têm como objeto de estudo a língua- “tornando 

possível estudá-la a partir de regularidades e apreendê-la na sua totalidade, já que as 

influências externas, geradoras de irregularidades, não afetam o sistema por não serem 

consideradas como parte da estrutura” (MUSSALIM; BENTES, 2012, p. 114). Nesse 

sentido, percebe-se que no estudo estruturalista da linguagem, a língua não é apreendida 

na sua relação com o mundo, mas na estrutura interna de um sistema autônomo.  

 Nascida da necessidade de superar o quadro teórico de uma linguística 

estruturalista, frasal e imanente que não dava conta do texto em toda sua complexidade, 

a análise do discurso volta-se para o “exterior” linguístico, procurando apreender como 

no linguístico inscrevem-se as contradições sócio históricas de produção (BRANDÃO, 

2012). Consequentemente, a AD surge em um terreno que se relacionam a Linguística e 

as Ciências Sociais. 

 À medida que se pensa em análise do discurso é preciso esclarecer que não há 

apenas uma corrente como aponta Mussalim e Bentes (2012, p. 125) “Como decorrência 

dessa fronteira a qual se situa a análise do discurso e em função da disciplina vizinha 
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com a qual ela privilegia contato, surgem diferentes ‘Análises do Discurso’”, uma delas 

que privilegia uma relação com o histórico, enquanto a outra privilegia a relação com o 

sociológico. A partir disso, surgem duas vertentes: a análise do discurso de origem 

francesa que favorece o contato com a história e a análise do discurso anglo-saxã que 

favorece a sociologia. 

 Segundo o exposto Mussalim e Bentes (2012, p. 125), afirmam que: 

  

[...] o que diferencia a Análise do Discurso de origem francesa 

da Análise do Discurso anglo-saxã, ou comumente chamada de 

americana, é que esta última considera a intenção dos sujeitos 

numa interação verbal como um dos pilares que a sustenta, 

enquanto a Análise do Discurso francesa não considera como 

determinante essa intenção do sujeito; esta considera que esses 

sujeitos são condicionados por uma determinada ideologia que 

predetermina o que poderão ou não dizer em determinadas 

conjunturas históricos-sociais. 

 

 Existe, entretanto, apesar das divergências, um elemento comum entre essas 

vertentes do discurso, as duas priorizam o estudo da discursivização; mas para este 

trabalho será utilizada especificamente a Análise do Discurso de origem francesa, que 

segundo Brandão (2012) é entendida como uma teoria crítica da linguagem, “a análise 

do discurso de orientação francesa luta contra qualquer forma de cristalização do 

conhecimento, contra “a territorialização, o esquadrinhamento, a delimitação dos 

domínios do saber”” (BRANDÃO, 2012, p. 104). 

 

1.1.1 Concepções de discurso  

1.1.2  

Com base nas teorias do discurso, pode-se dizer que o discurso é um instrumento 

de representação social, ele se manifesta nas mais diversas instituições, possuindo desse 

modo peculiaridades distintas que necessitam ser analisadas por meio de embasamentos 

que o aborde de maneira teórica e analítica. Estudá-lo significa contribuir não somente 

para a comunidade científica da área da linguagem, mas principalmente com a própria 

sociedade que o utiliza cotidianamente.  

Neste sentido, a palavra discurso, segundo o dicionário da Língua portuguesa 

Houaiss (2004), é conjunto de enunciados que caracterizam o modo de agir ou de pensar 

de alguém ou de um grupo específico. Com base em outras leituras, observa-se que o 

discurso também é visto como forma de manifestação das expressões e dos sujeitos 

como interlocutores naturais nos processos de construção social. Soma-se as questões 

do contexto sócio histórico, o qual os sujeitos se inserem refletindo a visão do mundo 

que os cerca. Logo, todas as práticas típicas da linguagem se estabelecem por meio de 

um texto que é produto de atividade discursiva. 

 O discurso é visto como uma forma de prática social que se realiza total ou 

parcialmente por intermédio de gêneros textuais específicos. O discurso tem alcance em 

toda sociedade, esse alcance é conseguido devido à inserção do discurso em todas as 

práticas e eventos sociais em que os indivíduos participam.  

Segundo Orlandi, (2009, p. 71): 

 

O discurso, por princípio, não se fecha. É um processo em curso. 

Ele não é um conjunto de textos, mas uma prática. É nesse 

sentido que consideramos o discurso no conjunto das práticas 
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que constituem a sociedade na história, com a diferença de que a 

prática discursiva se especifica por ser uma prática simbólica. 

 

 

 O discurso como objeto de estudo da análise discursiva, é elemento em que se 

pode observar a relação entre língua e ideologia, é, pois um lugar de investimentos 

sociais, históricos, ideológicos, psíquicos, por meio de sujeitos interagindo em situações 

concretas. Pêcheux (1975 apud ORLANDI, 2009, p. 17), “não há discurso sem sujeito e 

não há sujeito sem ideologia”. Pêcheux (1998, apud ORLANDI, 2010, p. 14) diz que “o 

discurso mais do que transmissão de informação (mensagem) é efeito de sentidos entre 

locutores”. Nesse sentido, não há uma relação linear entre enunciador e destinatário, 

tampouco a língua é apenas um código, onde se pautaria a mensagem que seria 

transmitida de um para o outro, ou seja, nesse caso não há apenas transmissão mais 

efeitos de sentidos entre os locutores. 

 Com isso, Brandão (2012) fala da concepção de discurso como jogo estratégico 

e polêmico, no qual o discurso não pode mais ser analisado simplesmente sob seu 

aspecto linguístico, mas como jogo estratégico de ação e de reação, de pergunta e 

resposta, de dominação e de esquiva. 

 Para Maingueneau (2001, p 53), “O discurso se constrói, com efeito, em função 

de uma finalidade, devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar”. Portanto, o ato 

do discurso constitui-se em ação sobre o outro, objetivando modificar o comportamento 

do outro, agir sobre o outro. Com isso, surgi a interatividade, característica fundamental 

do discurso. 

 

1.1.2 Ideologia 

 

 A ideologia é um conceito fundamental nos estudos de um estudioso dos 

processos discursivos, Milkhail Bakhtin, não interpretando-a como algo pronto e já 

dado, ou vivendo apenas na consciência individual do homem, mas insere essa questão 

no conjunto de todas as outras discussões, como a questão da subjetividade. Bakhtin 

(apud Brait, 2013, p. 168), diz: 

 

Bakhtin [...] vai construir o conceito no movimento, sempre se 

dando entre a instabilidade e a estabilidade, e não na 

estabilidade que vem pela aceitação da primazia do sistema e da 

estrutura; vai construir o conceito na concretude do 

acontecimento, e não na perspectiva idealista. 

 

 Esse recorte sugere que a ideologia é materializada por meio dos discursos e 

articulada por sujeitos. Isso pode ser confirmado com a seguinte passagem: "Só há 

ideologia pelo sujeito e para sujeitos". (ORLANDI, 2009, p. 96). Com isso, percebe-se 

que todo dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a ideologia se materializa. 

Nas palavras dos sujeitos, o discurso é lugar do trabalho da língua e da ideologia.  

 Para Chaui, (1980, p. 113 apud BRANDÃO, 2012, p. 22), a ideologia organiza-

se: 

 

[...] como um sistema lógico e coerente de representações 

(ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que 
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indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem 

pensar e como devem pensar, o que devem valorizar, o que 

devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. 

 

 Para a análise do discurso a ideologia é conceito central. O filósofo marxista 

Althusser desenvolve a teoria das ideologias, segundo o autor a ideologia está ligada ao 

inconsciente através da interpelação dos indivíduos em sujeitos. Quando se fala, os 

sujeitos são simultaneamente afetados pelo funcionamento da ideologia e do 

inconsciente, ambos inscritos no funcionamento da linguagem. Esse funcionamento não 

é transparente para o sujeito, ou seja, ele não percebe como é afetado pela ideologia e 

pelo inconsciente (SILVA, 2013). 

  

1.1.3 Sujeito 

 

 O sujeito do discurso é noção necessária para precisar o estatuto, o lugar e a 

posição do sujeito falante com relação a sua atividade linguageira. Quando se fala em 

sujeito leva-se a considerar as relações que o sujeito mantém com os dados da situação 

de comunicação na qual ele se encontra, os procedimentos de discursivização, assim 

como os saberes, opiniões e crenças que possui e que supõe serem compartilhados pelo 

seu interlocutor. Para (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2008, p. 457) a 

competência do sujeito “não é mais simplesmente linguística, ela é ao mesmo tempo 

comunicacional, discursiva e linguística”. 

 A análise do discurso rompe com a concepção de sujeito uno, livre, 

caracterizado pela consciência, isto é, sem inconsciente e sem ideologia, e tomado como 

origem. Sendo assim, para a AD o sujeito é clivado, ou seja, não é uno; o sujeito é 

assujeitado, isto é, não é livre e não está na origem do discurso (MUSSALIM; 

BENTES, 2011).  

 É conveniente considerar que o sujeito do discurso é um sujeito composto de 

várias denominações. Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 458) “Ele é 

polifônico, uma vez que é portador de várias vozes enunciativas. Ele é dividido, pois 

carrega consigo vários tipos de saberes, dos quais uns são consciente, outros são não 

conscientes, outros ainda, inconscientes”. Enfim, ele se desdobra na medida em que é 

levado a desempenhar alternativamente dois papéis de bases diferentes: papel de sujeito 

que produz um ato de linguagem e o coloca em cena, imaginando como poderia ser a 

reação de seu interlocutor, e o papel do sujeito que recebe e deve interpretar um ato de 

linguagem em função do que ele pensa a respeito do sujeito que produziu esse ato. 

  

1.1.4 Formação discursiva/ Formação ideológica. 

 

 O discurso é uma das instâncias em que a materialidade ideológica se concretiza. 

Sendo assim, Brandão (2012) diz que ao analisar a articulação da ideologia com o 

discurso, dois conceitos já tradicionais em AD devem ser colocados: o de formação 

ideológica e o de formação discursiva. 

 Formação ideológica, uma formação social em um momento dado; cada 

formação ideológica constitui um conjunto complexo de atitudes e de representações 

que não são nem individuais nem universais, mas se relacionam a posições de classe em 

conflito umas em relação às outras. Segundo Brandão, 2012, p. 47 “[...] a formação 

ideológica tem necessariamente como um de seus componentes uma ou várias 

formações discursivas interligadas [...]”.  
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 Segundo Pêcheux (apud ORLANDI, 2010, p. 17), “os indivíduos são 

interpelados em sujeitos-falantes pelas formações discursivas que representam na 

linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes”. Assim, não se pode 

pensar o sentido e o sujeito sem pensar em ideologia. 

 As formações discursivas são a projeção, na linguagem, das formações 

ideológicas. As palavras, expressões, proposições adquirem seu sentido em referência às 

posições dos que as empregam, isto é, em referência às formações ideológicas nas quais 

essas posições se inscrevem (ORLANDI, 2010).  

 Entende-se, pois, por formação discursiva, aquilo que numa determinada 

formação ideológica, ou seja, a partir de uma posição numa certa conjuntura, determina 

o que pode e deve ser dito, portanto, as palavras, proposições e expressões recebem seu 

sentido em uma formação discursiva na qual são produzidas. Neste contexto, “É a 

formação discursiva que permite dar conta do fato de que sujeitos falantes, situados 

numa conjuntura histórica, possam concordar ou não sobre o sentido a dar às palavras, 

‘falar diferentemente falando a mesma língua’” (BRANDÃO, 2012, p. 49), sendo 

assim, o entendimento de formação discursiva se torna importante para a determinação 

daquilo que se pode ser dito a partir da posição do sujeito. 

 

1.2 A Cultura do Marabaixo no Estado do Amapá. 

 

 Segundo as pesquisas de Canto (1998) a Festa do Divino Santo e Santíssima 

Trindade em Macapá, capital do atual Estado do Amapá está diretamente ligada aos 

aspectos profanos do Marabaixo, que por sua vez é uma manifestação de origem negra, 

caracterizada pela dança, pela música e rituais próprios. E a festa é dita assim enquanto 

festejo marcado no calendário de eventos religiosos e pela reverência aos santos 

católicos, mas também conhecida por Marabaixo, enquanto complexo ritualístico, ou 

seja, por sua totalidade, desde novenas à quebra da murta, desde as danças ao 

levantamento do mastro. 

 No que tange à etimologia da palavra MARABAIXO, os estudos registrados na 

pesquisa de Videira (2009) afirmam que pouco se sabe a respeito de sua origem, mas de 

acordo com algumas entrevistas de moradores da comunidade pesquisada, eles afirmam 

que este nome faz lembrança à penosa travessia dos africanos nas naus escravistas mar-

a-abaixo, daí observa-se a evolução da língua por intermédio de um processo de 

formação de palavras (composição por aglutinação), originando-se o vocábulo 

Marabaixo. E que o mesmo é uma manifestação cultural de matriz africana que foi 

trazida para o Estado do Amapá pelos africanos escravizados no Brasil, esta 

manifestação cultural tem seu ciclo iniciado logo após a Semana Santa, por isso 

apresenta uma data flexível, como acontece com o Carnaval, que altera-se a cada ano. 

 Videira (2009) ratifica em seu livro que o Festejo do Ciclo do Marabaixo é 

praticado durante dois meses, a partir do domingo de Páscoa, nos bairros do Laguinho e 

Santa Rita. E que mesmo está ramificado em dois: o lado religioso e o lúdico. O 

primeiro envolve as ladainhas - nove para cada santo comemorado (Divino Espírito 

Santo e Santíssima Trindade), rezadas em latim popular, missas, oferendas e promessas. 

O segundo é composto da dança propriamente dita, regado a gengibirra (bebida a base 

de gengibre e cachaça), cozidão (carne cozida com vários legumes), cantigas, dança e 

instrumento de percussão. 

 Entretanto, no que se refere ao lúdico, os participantes seguem num contínuo 

espírito de confraternização. Às vezes, algumas dançadeiras dançam de braços dados 

umas com as outras. Percebe-se que certos comportamentos podem gerar certos 
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conflitos ideológicos no campo da religião, haja vista, que o Marabaixo sendo uma 

manifestação na qual muitos valores foram incorporados através dos anos e até nos dias 

de hoje, traz em seu bojo uma história de conflitos com a ideologia hegemônica da 

igreja católica, a qual se constitui um dos principais obstáculos à sua permanência como 

tradição, havendo, portanto uma situação dicotômica. 

 Neste contexto, os produtores e autores dos ladrões de Marabaixo mesmo tendo 

estado, no momento ciclo, na vivência local da cultura amapaense e teoricamente 

situados na função que possivelmente serviria para propor novas medidas que 

melhorassem os aspectos relacionados ao contexto sócio cultural do Estado, não podem 

ser vistos como sujeitos neutros ou livres das formações políticas que priorizam outros 

aspectos de seu interesse e que não estão de acordo com os interesses e decisões dos 

grupos de Marabaixo.  

 

2 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Inicialmente, é importante enfatizar que foram escolhidas 02 (duas) Canções de 

Marabaixo, por serem bastante conhecidas da população amapaense e consideradas de 

grande representação religiosa no Ciclo do Marabaixo. Nesse contexto, constata-se a 

predominância dos temas “Fé” e “Devoção” na construção dos ladrões aqui analisados. 

 

2.1. Análise da canção n.º 01 

 

Eu acordei de madrugada 

Domínio Público 

                         Eu acordei de madrugada  

Refrão             Pelo cantar da lira 

                         Valei-me Nossa Senhora 

                         Nossa Mãe Santa Maria  

  

Eu acordei de madrugada 

E fui logo à procissão 

Encontrei Nossa Senhora 

Com um ramo de ouro na sua mão 

 

(Refrão) 

 

Valei-me Nossa Senhora 

Valei-me Nosso Senhor 

Nossa Senhora me ajude 

Nosso Senhor me ajudou 

 

(Refrão) 

 

Do campo veio o pastor 

E na minha porta bateu 

Veio trazer a notícia  

Que a minha lira morreu 

 

(Refrão) 
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Belém, Belém, Belém 

Belém da Boa Fé 

Por aqui passou 

Bom Jesus de Nazaré 

 

(Refrão) 

 

Acorda, Maria, acorda 

Acorda que já é dia 

Jesus Cristo é o Rei da Glória 

Filho da Virgem Maria  

 

 

Por meio de um forte apelo ideológico, percebe-se a presença da doutrina da 

igreja católica que baseia-se no ritual de procissão de santos e santas, acompanhados de 

ramos para a devida celebração bem como a ideologia de oposição entre o céu e o 

inferno. 

A ideologia acerca do discurso cristão, por exemplo, é baseada numa oposição: 

plano espiritual versus plano mortal, salvação versus castigo, fé versus pecado. Baseado 

nessa oposição, o transmissor da palavra de Deus (pastor ou padre) articula estratégias 

de convencimento dos fiéis, algumas vezes para manipulá-lo e com isso, percebe-se na 

1ª estrofe que o eu-lírico se manifesta com o ar de cumprimento da missão, pelo fato 

deste já ter acordado de madrugada e participado da procissão, repassa a sensação de 

dever cumprido e por isso pode ser considerado salvo, pois segundo a igreja católica, 

aquele que segue os mandamentos da igreja será salvo. 

Uma das características do discurso religioso apontado por estudiosos do 

discurso é como os sujeitos se constituem no discurso e nesta canção de Marabaixo, 

nota-se a questão da relação entre Jesus e Maria, que é exaltada pelos cristãos enquanto 

que algumas religiões, Maria é vista de maneira mais simplória, ou seja, sem 

importância o que não ocorre com os fieis da igreja católica que exaltam Maria tão 

quanto o Senhor Deus.  

Além disso, observa-se nos versos a presença do interlocutor enquanto pastor e 

guiador do seu rebanho, pois é muito comum em qualquer religião ter alguém que prega 

as doutrinas da mesma, pois segundo a tradição do Marabaixo, o padre é uma figura 

imponente dentro do cortejo religioso, representando o pastor que recebe seus servos na 

casa do pai. 

 Um fato interessante de frisar é a ideia apresentada no refrão da canção, onde se 

ressalta o costume de frequentar a igreja no soar do sino, ou seja, o fiel é chamado para 

a celebração da missa através do sinal sonoro que o desperta para cumprir com a 

obrigação de acompanhar a procissão juntamente coma reza do santo reverenciado no 

momento na expectativa de ser salvo pelo fato de estar em dia com suas tarefas 

enquanto servo fiel da igreja católica. O com o intuito ser abençoado com a graça de 

Deus.   

Além disso, na referida canção, nota-se que o discurso religioso do ponto de 

vista do interlocutor, apresenta-se como um convite para que outros fiéis venham segui-

lo, cumprindo as mesmas ações em busca de dever cumprindo e assim obter a sua 

salvação, pelo fato de estar de acordo com as diretrizes que regem os mandamentos da 

igreja, em especial a católica. 

Entretanto, apesar do foco em aspectos evidenciados nos dogmas da igreja 

católica, percebe-se um sincretismo religioso, onde as religiões de matriz africana são 
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mescladas com os rituais da doutrina que estabelece a relação de poder. Onde, segundo 

Foucault (2012) o discurso deve ser visto e analisado como um jogo estratégico de ação 

e reação, de pergunta e resposta, de dominação e esquiva, inclusive de luta pelo qual 

passa por verdade e que veicula saber, gerando poder. 

Portanto, como se observa a técnica de análise do discurso preocupa-se com 

aspectos da realidade que não podem ser deixados de lado e muitos menos 

quantificados, pois precisam ser centrados na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais que ocorrem no cotidiano dos Grupos de Marabaixo. Neste sentido, 

entende-se que analisar tais cantigas, é importante observar a atividade comunicativa 

produtora de efeitos e sentidos entre os interlocutores de uma maneira contextualizada. 

 

 

2.2 Análise da canção nº 02. 

Maria do Céu 

Domínio Público 

                         Ai viva eu viva minha mãe também (bis)  

Refrão              Ai viva Maria do Céu e mais os seus filhos em Belém 

                         Maria do Céu 

                         Maria do Céu e mais seus filhos em Belém 

 

 

Vou por aqui abaixo como quem vai a um mandado (bis) 

Receber a croa da Santíssima Trindade 

Receber a croa 

Receber a croa da Santíssima Trindade  

 

(Refrão) 

 

Divino Espírito Santo, Divino Consolador (bis) 

Consolai as nossas almas quando desse mundo eu for 

As nossas almas, 

As nossas almas quando desse mundo eu for 

 

(Refrão) 

 

A Pomba do Divino já voou já foi embora (bis) 

Saiu na quarta-feira chegou no dia da hora 

Saiu na quarta-feira 

Na quarta-feira chegou no dia da hora 

 

(Refrão) 

 

Ai no dia da hora quando a missa entrou (bis) 

A Nossa Senhora lá no Céu se alegrou 

A Nossa Senhora 

A Nossa Senhora lá no Céu se alegrou 

 

(Refrão) 

 

Se alegrou com prazer e alegria (bis) 
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Ai Jesus Cristo é o Rei da Glória e Filho da Virgem Maria 

Jesus Cristo é o Rei da Glória 

Filho da Virgem Maria  

 

A primeira característica que se impõe na constituição desta canção é a presença 

marcante de representações simbólicas da igreja católica, tais como: a Santíssima 

Trindade, o Divino Espírito Santo, a Pomba do Divino e a Coroa da Santíssima 

Trindade, que são grafadas com as iniciais maiúsculas, para dar ênfase e destaque na 

canção, bem como forma de respeito significado que cada símbolo representa aos fiéis. 

Segundo os dogmas da igreja católica, a Santíssima Trindade representa a união 

de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto que a Pomba do Divino Espírito 

Santo vem para a anunciação do Espírito Santo. Que tem exaltação na referida religião, 

pois em outras igrejas, tais representações não possuem esta carga significativa que se 

percebe na igreja católica a até mesmo na canção analisada. 

Entretanto, outro aspecto interessante a ser analisado é a constituição da natureza 

frágil e humilde do interlocutor, alguém com problemas emocionais, financeiros, 

familiares e que acredita na vida após a morte: Consolai as nossas almas quando desse 

mundo eu for. 

Mais uma vez Jesus Cristo é glorificado enquanto rei e filho de Maria, que 

também é glorificada de acordo com a doutrina da igreja que a concebe com grande 

representação religiosa na fé dos católicos, que em muitas não concebem Maria com a 

característica de santidade, apenas como uma mera figura na história de Jesus Cristo, o 

Salvador. 

Mais uma vez percebe-se a presença da questão do compromisso do fiel com os 

eventos religiosos como, por exemplo, a participação efetiva da missa: Ai no dia da 

hora quando a missa entrou / A Nossa Senhora lá no Céu se alegrou. Observa-se que o 

discurso apresenta, ou seja, exalta que os santos ficam contentes quando os fiéis 

frequentam e participam das ações religiosas promovidas pela igreja, que evidencia 

certa persuasão no interlocutor para cumprir com suas obrigações regidas pela igreja 

católica. 

Outo aspecto a ser evidenciado através de um contexto histórico, onde se 

estabelece a relação de poder através do discurso, pois observa-se nos versos que o 

negro demonstra pertencer a uma classe social inferior, ou seja, a cultura dominante 

determina as normas sociais quando o negro reconhece  ter que fazer um mandado. Para 

Pêcheux (2009, p. 160) “o sentido de uma palavra, expressão, proposição, não existe 

sem si mesmo (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), 

mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo-sócio-

histórico em que palavras, expressões, proposições são produzidas”. 

Ao fazer análise nestas 02 (duas) canções de Marabaixo nota-se que, uma vez 

seguindo os dogmas da igreja católica, o fiel pode crer na sua salvação e que Deus 

estará sempre ao seu lado, pelo fato deste estar de acordo com o que prega o discurso e, 

além disso, que religiosidade afro-brasileira foi e continua sendo um tema de grande 

polêmica na sociedade amapaense, pelo fato de não serem considerados aspectos 

importantes na construção do discurso. 

. 
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Após analisar as canções de Marabaixo, percebe-se que persuadir é mais do que 

convencer, pois a convicção não passa da primeira fase. A persuasão leva à ação, ou 

seja, participação assídua aos cultos da missa, doações à igreja, mudança de atitudes 

como parar de frequentar as atividades da igreja, exaltar os santos e santas, etc. O 

desafio que se impõe aos religiosos é criar uma rede discursiva entre Deus, o padre e os 

fiéis. Visto que tudo provém da fé. E é essa fé que motiva as pessoas a acreditarem no 

que está sendo transmitido por Deus. Como diz Orlandi (1987), a fé é a possibilidade 

que o homem tem de alcançar a graça e a salvação da alma. Ela reforça a assimetria 

entre Deus e os homens. 

A persuasão e a sedução estão presentes em todo o discurso religioso. Quem 

afinal de contas não quer que Deus abençoe sua residência, sua família, seu trabalho. A 

compensação para isso é que o fiel acredite, tenha fé, deixe contagiar e glorifique a 

Deus. Claro está, ainda, que outros artifícios também são usados com o poder da 

persuasão: a intimidação, por exemplo, normalmente com a figura do inferno. 

No que se refere ao Culto do Marabaixo, percebe-se grande relação entre os 

dogmas da igreja católica e o ritual do festejo cultural, havendo perfeito sincretismo 

religioso, ou até mesmo se igualando com os mesmos nomes dos santos exaltados na 

igreja. O que traz reflexão que ambos os ritos fazem parte da mesma ordem do discurso 

face ao fato de uma parte da sociedade amapaense agir com certo preconceito aos 

grupos de Marabaixo no Estado do Amapá.  

Nota-se que a resistência desses grupos em continuar com os ritos dos festejos 

do Marabaixo é uma forma de exercer o seu direito de cultuar suas divindades religiosas 

e também de preservar a cultura de matriz africana ao longo das décadas. 

Enfim, atualmente, pode se dizer que quadro das relações sociais, religiosas e 

ideológicas entre os participantes do Marabaixo e os padres apresenta significativas 

mudanças, face ao fato do comando e de administração de algumas paróquias de 

Macapá ser realizadas por padres amapaenses, que são mais conscientes da importância 

da história e da cultura dentro de uma dada comunidade, ainda por reconhecerem, 

valorizarem e respeitarem sua herança étnica e cultural afrodescendente.   
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CONSTITUIÇÃO DE CORPORA COMPARÁVEIS (PORTUGUÊS-ESPANHOL-

INGLÊS) PARA ELABORAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO TRILÍNGUE DE 

TURISMO DE AVENTURA 

Ivanir Azevedo Delvizio

 

 

 

RESUMO: O projeto Terminologia do Turismo de Aventura, desenvolvido no âmbito 

do curso de Turismo da Unesp, tem como objetivo a elaboração de um glossário 

trilíngue (português-espanhol-inglês) de termos relativos ao Turismo de Aventura (TA). 

O projeto conta com a participação de alunos de graduação do curso de Turismo, sendo 

cada um responsável pela busca dos equivalentes de um subconjunto de termos em um 

par de línguas (português→espanhol ou português→inglês). Para o levantamento do 

conjunto terminológico que compõem o glossário, criamos um corpus composto por 

textos redigidos em língua portuguesa especializados na área de Turismo de Aventura, 

denominado CTAP (Corpus de Turismo de Aventura em Português). Para a busca dos 

termos equivalentes em espanhol e inglês, foram criados dois corpora comparáveis 

compostos por textos especializados na área de Turismo de Aventura originalmente 

escritos nessas duas línguas, denominados CTAE (Corpus de Turismo de Aventura em 

Espanhol) e CTAI (Corpus de Turismo de Aventura em Inglês). A análise dos corpora 

para seleção dos termos em português, extração de contextos e busca dos termos 

equivalentes foi realizada com o auxílio do programa de análise lexical WordSmith 

Tools. Como corpus de referência, também foram usadas obras complementares como 

dicionários de língua geral e especializados. Todos os termos e contextos extraídos dos 

corpora, bem como todas as informações obtidas nas fontes complementares, foram 

registrados em fichas terminológicas trilíngues. O objetivo desta comunicação é 

apresentar as etapas de constituição dos corpora de Turismo de Aventura, os critérios de 

seleção adotados e os desafios em relação às variantes da língua inglesa e espanhola. A 

pesquisa insere-se nas áreas da Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2004; 

TAGNIN, 2010), Terminologia e Terminologia Bilíngue, alinhando-se aos princípios da 

Teoria Comunicativa da Terminologia (CABRÉ, 1999). 

 

Palavras-chave: Linguística de corpus; Corpus comparável; Turismo de aventura. 

 

 

1. Introdução 

No âmbito do curso de Turismo da Unesp, desenvolvemos o projeto 

Terminologia do Turismo de Aventura, que tem como objetivo a elaboração de um 

glossário trilíngue (português-inglês-espanhol) de termos relativos ao turismo de 

aventura. O turismo de aventura pode ser definido como: 

 

o segmento do mercado turístico que promove a 

prática de atividades de aventura e esporte 

recreacional, em ambientes naturais e espaços 

urbanos (...), que envolvam emoções e riscos 

controlados, exigindo o uso de técnicas e 

equipamentos específicos, a adoção de 

procedimentos para garantir a segurança pessoal e 

de terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e 

                                                           
 Universidade Estadual Paulista – Câmpus Experimental de Rosana – ivanir@rosana.unesp.br 



 

 

 
2689 

sócio-cultural. (BRASIL, 2005, p. 9) 

 

A proposta deste trabalho é apresentar as etapas de constituição dos corpora 

comparáveis de Turismo de Aventura dos quais foram extraídos os termos e 

equivalentes do glossário. A língua de partida da pesquisa foi o português, e as línguas 

de chegada, o espanhol e o inglês. A escolha dessas línguas estrangeiras justificou-se 

pela sua grande importância no cenário internacional, pelo grande número de turistas 

recebidos no Brasil provenientes de países de língua espanhola e inglesa e também por 

serem as línguas oferecidas no curso de Turismo da Unesp.  

A pesquisa insere-se nos campos da Terminologia, Terminologia Bilíngue e 

Línguística de Corpus e no domínio especializado do Turismo de Aventura. Em relação 

aos pressupostos teóricos, especialmente no que se refere ao nosso objeto de estudo, o 

termo, alinhamo-nos às concepções da Teoria Comunicativa da Terminologia (CABRÉ, 

1999), concebendo-o como uma unidade linguística que possui as mesmas 

características e propriedades dos signos de uma língua, levando em consideração os 

casos de variação conceitual e denominativa, sinonímia, homonímia, polissemia e a 

dimensão textual e discursiva dos termos. Em relação à metodologia, seguimos a 

proposta de Barros (2004) apresentada na obra Curso Básico de Terminologia. 

 

2. Terminologia, Terminologia Bilíngue e Linguística de Corpus 

Nas pesquisas terminológicas atuais, os termos e conceitos são identificados, 

delimitados e estudados com base em contextos extraídos de corpus, metodologia 

adotada em nossa pesquisa. Por corpus compreendemos um “conjunto de enunciados 

escritos ou orais relativos ao domínio estudado e que são utilizados em um trabalho 

terminológico” (BOUTIN-QUESNEL, 1985, p. 26). Com os recursos tecnológicos 

disponíveis, os corpus podem ser “armazenados em meio eletrônico e (...) analisados de 

forma automática ou semiautomática” (BAKER, 1995, p. 225). 

Barros (2004, p. 9) explica que “o trabalho de análise do corpus consiste, 

fundamentalmente, na recolha das unidades terminológicas que devem constituir a 

nomenclatura e no levantamento dos dados relativos a elas”. Barros (2004, p. 202) 

distingue corpus de análise de corpus de referência, explicando que “o primeiro 

compõe-se dos textos dos quais serão recolhidas as unidades terminológicas que 

constituirão a nomenclatura, e o segundo, de textos de apoio, que servem para a 

complementação de informações.”  

O estudo comparado de termos pertencentes a duas ou mais línguas para 

identificação de equivalentes é chamado Terminologia Bilíngue, Multilíngue ou 

Comparada (RONDEAU, 1984, p. 32). No caso da pesquisa terminológica bilíngue, 

também é necessário criar um corpus na língua alvo, equiparável ao corpus na língua de 

partida em relação à quantidade, qualidade e representatividade. Na pesquisa 

terminológica bilíngue, pode-se trabalhar com corpora paralelos, formados pelos textos 

na língua de partida e suas traduções para a língua de chegada, ou corpora comparáveis, 

compostos por textos originais na língua de partida e de chegada que possuam o mesmo 

nível e natureza. 

Atualmente, com os recursos tecnológicos existentes, predominam os trabalhos 

baseados em corpus digitalizados, ou seja, um conjunto de textos “armazenados em 

meio eletrônico e passíveis de serem analisados de forma automática ou 

semiautomática” (BAKER, 1995, p. 225). A pesquisa baseada em corpus possibilita a 

observação do uso real de cada termo, seus contextos e concordâncias, e o uso de 

programas computacionais potencializam essas análises.  
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Dentre os programas computacionais que podem ser utilizados na pesquisa 

terminológica, destacamos o WordSmith Tools, programa de análise lexical 

desenvolvido por Mike Scott, composto por três ferramentas principais: WordList, que 

gera listas de palavras individuais por ordem alfabética, de freqüência e estatística; 

KeyWords, que seleciona itens de uma lista de palavras individuais por meio da 

comparação de sua frequência  com uma lista gerada a partir de um corpus de 

referência; Concord, que gera listagens das ocorrências de uma palavra de busca 

acompanhada do cotexto ao seu redor, ou de colocados (palavras recorrentes à esquerda 

ou direita) e listas de agrupamento lexicais (clusters), que são expressões fixas ou 

semifixas extraídas a partir das listas de sequências fixas de palavras recorrentes na 

concordância (CAMARGO, 2007). 

Os termos, contextos e demais informações recolhidos dos corpora com auxílio 

dos programas computacionais são registrados em fichas terminológicas. A ficha 

terminológica:  

 

É um registro organizado e multidimensional de um 

conjunto de informações sobre um dado termo. Esse termo 

tem ocorrência em um corpus textual, de onde é coletado. 

Faz-se, assim, nessa ficha um verdadeiro dossiê sobre o 

termo, registrando-se todas as informações que sejam 

úteis, quer para a equipe de trabalho, quer para o futuro 

usuário dessas informações. (KRIEGER; FINATTO, 

2004, p. 154) 

 

Com todos os dados recolhidos e organizados nas fichas terminológicas bi- ou 

multilíngues, o terminólogo realiza um trabalho de comparação dos dados (definições, 

contextos e outras informações) a respeito da unidade terminológica na língua de partida 

com os dados da unidade terminológica na língua alvo, buscando identificar os 

descritores comuns e estabelecer a relação de equivalência. 

 

 

2.1 Criação do corpus de turismo de aventura em português (CTAP) 

Os termos do turismo de aventura que compõem o glossário foram extraídos de 

um Corpus de Turismo de Aventura em Português (CTAP) composto por 46 textos, 

todos em formato digital, nomeados de CTAP 1 a CTAP 46, incluindo normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), manuais do Ministério do Turismo, 

publicações da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de 

Aventura (ABETA) e trabalhos acadêmicos. Os textos foram convertidos para o formato 

texto sem formatação (txt.) e armazenados no programa de análise lexical WordSmith 

Tools. Em seguida, por meio da ferramenta WordList, criamos uma lista com todas as 

palavras dos textos armazenados em ordem de frequência. A partir dessa primeira lista e 

por meio da ferramenta Keywords, criamos uma lista com as palavras-chave do corpus. 

Para isso, foi necessário utilizar um corpus de referência (Lácio-Ref, disponível 

gratuitamente no site do NILC), com o qual o programa compara o corpus de análise e 

extrai as palavras mais características e representativas, orientando a seleção dos 

termos. O software também permite a criação de linhas de concordância (Concord), que 

oferece a visualização de todas as linhas nas quais um determinado termo ocorre, uma 

abaixo da outra, permitindo a visualização de cotextos e colocados, auxiliando na 

identificação de termos complexos, como no caso dos termos mergulho autônomo e 

mergulho autônomo recreativo, a seguir: 
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Fig. 1 – Linhas de concordância do termo mergulho 

 

Ao clicarmos em uma linha de concordância, o programa exibe o trecho do texto 

de sua ocorrência: 

 

 
Fig. 2 – Contexto do termo mergulho autônomo 

 

Os termos selecionados desse corpus foram organizados em um sistema 

conceitual e divididos em dois campos principais: 1. Atividades de Turismo de 

Aventura, subdividido em atividades de aventura na água, ar e terra, e 2. Equipamentos 

e dispositivos de segurança. Para a busca dos termos e contextos em espanhol e inglês, 

foram criados os corpora de turismo de aventura comparáveis nesses idiomas. 

 

2.2 Criação do corpus de turismo de aventura em espanhol (CTAE)  
A variedade do espanhol contemplada pela pesquisa refere-se ao espanhol da 

Espanha. O Corpus de Turismo de Aventura em Espanhol (CTAE) é composto por 45 

textos, em formato digital, que versam sobre turismo e atividades de aventura, 

abrangendo os mesmos gêneros textuais que o CTAP. Além disso, como textos de apoio, 

utilizamos a versão online do Diccionario de la Lengua Española da Real Academia 

Española (RAE) e dois dicionários especializados, o Diccionario terminológico del 

deporte (CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, 2004) e o Diccionario de términos de turismo y 

ocio (ALCARAZ VARÓ et al., 2000). 

As informações sobre o uso de variantes em diferentes países foram coletadas, 

principalmente, do dicionário da Real Academia Española (RAE). Além disso, também 

criamos dois corpora compostos por normas técnicas e publicações sobre turismo de 

aventura provenientes do Chile (30 textos) e do Equador (11). A escolha desses dois 

países deveu-se à existência e disponibilidade de normas técnicas em seus sites oficiais 

de turismo, comparáveis às normas técnicas existentes no Brasil, que nos auxiliaram a 

detectar a existência de variantes terminológicas. 

O corpus em espanhol também foi processado e analisado com o programa 
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WordSmith Tools. Abaixo, por meio das linhas de concordância, podemos identificar o 

termo buceo recreativo: 

 

 
FIG. 3 – Linhas de concordância do termo buceo 

 

2.3 Criação do corpus de turismo de aventura em inglês (CTAI) 

A principal variedade do inglês contemplada pela pesquisa foi o inglês 

australiano. Essa escolha se deu em decorrência da grande disponibilidade de textos 

sobre atividades de turismo de aventura provenientes da Austrália, país com destaque 

mundial na área de turismo de aventura e que disponibiliza vasta documentação em 

rede. O Corpus de Turismo de Aventura em Inglês (CTAI) é composto por 60 textos da 

Austrália, em formato digital, que versam sobre turismo e atividades de aventura, 

abrangendo os mesmos gêneros textuais que o CTAP, que foram nomeados de CTAI AU 

1 a CTAI AU 60. A título de observação de variantes, também coletamos textos dos 

Estados Unidos (7), Reino Unido (5), Canadá (4) e Nova Zelândia (2), conforme 

disponibilidade na rede e gratuidade, que foram nomeados CTAI EUA, CTAI RU, CTAI 

CA, CTAI NZ e numerados também de modo sequencial. Além disso, como textos de 

apoio, utilizamos dois dicionários de língua inglesa: Merriam-Webster Online 

Dictionary (2014) e Macmillan English Dictionary (2007). O corpus em inglês também 

foi processado e analisado com o programa WordSmith Tools. Abaixo, por meio das 

linhas de concordância, podemos identificar os termos complexos scuba diving e 

recreational scuba diving: 

 

 
FIG. 4 – Linhas de concordância do termo diving 

 

3. Ficha terminológica trilíngue 

Para registro dos termos e contextos coletados do CTAP, CTAE, CTAI e 

dicionários, criamos um modelo de ficha terminológica trilíngue. Cada ficha contém 

campos para o registro dos termos, variantes, definições, contextos e notas para os 

dados em português, espanhol e inglês, como o exemplo adiante: 
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PORTUGUÊS 

Termo: canoagem  

Outros 

termos: 

- 

Campo: atividade de aventura na água 

 

 

Definições/ 

Contextos: 

“Canoagem - percurso aquaviário utilizando canoas, caiaques, 

ducks e remos.” (CTAP 16). 

“3.2 Canoagem É definida como sendo uma atividade praticada 

em canoas e caiaques, em mar, rio, lago, águas abrigadas ou 

abertas. A canoa pode ser aberta ou fechada com remo de uma só 

pá. O caiaque, que significa Barco de Caçador, é uma embarcação, 

geralmente fechada, que utiliza remo de duas pás; o turista 

permanece sentado na cabine.” (CTAP 15) 

“Apesar de a canoagem ser popular na Europa, é uma atividade 

recente no Brasil, principalmente se considerada como produto 

turístico. A primeira empresa a explorar comercialmente a 

canoagem no Brasil foi a Canoar, em São Paulo, seguida da 

Opium, que fica em Santos.” (CTAP 15) 

Nota: - 

ESPANHOL 

Termo: piragüismo 

Outros 

termos: 

canotaje Chl. Equ. 

 

 

 

 

 

 

Definições/ 

Contextos: 

“piragüismo.1.m.Deporte consistente en la competición de dos o 

más piraguas, movidas a remo por sendos piragüistas, que pueden 

ir sentados o de rodillas.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 

“piraguismo (i. canoeing) deporte olímpico de verano que 

consiste en recorrer una distancia sobre el agua en una piragua o 

en una canoa impulsada por remos. Lo inventó John Mc Gregor en 

1860 en Gran Bretaña, fundándose el Canoe Club en 1866 y su 

federación internacional en 1924. Sus especialidades son: piragua 

y canoa. Se llevan a cabo competiciones en aguas tranquilas 

(fondo y velocidade) y en aguas bravas (descenso, travesía y 

eslalon).” (CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, p. 205, 2004) 

“piragüismo:Actividad basada em la progresión en cauces de ríos 

y otras láminas de agua. Se utilizan piraguas, kayak o canoas. Se 

emplean las técnicas y materiales específicos de estas 

especialidades.” (CTAE 1) 

“3.4 Canotaje: actividad cuyo fin es la navegación por cuerpos de 

aguas naturales o artificales mediante el uso de embarcaciones 

(canoas y kayak), guiadas, maniobradas y propulsadas por acción 

humana a través de remos.”(CTAE CHL 6) 

“Canotaje: actividad cuyo fin es la navegación por cuerpos de 

aguas naturales u artificiales, mediante el uso de embarcaciones 

tipo canoas, sin otro medio de propulsión y control de la 

embarcación que el generado por los mismos navegantes con el 

empleo de remos.” (CTAE EQU 8) 

Nota: O termo canotaje não consta no dicionário RAE. Na América do 
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Sul, é mais usado canotaje, constando no nome de várias 

federações.  

INGLÊS 

Termo canoeing 

Outros termos - 

 

Definições/ 

Contextos 

 

“Canoeing: Use of a canoe or kayak for recreation or competition. 

Both types of boat are used in water touring, in speed 

competitions, and in white-water sport, or navigation through 

rapids (which includes, in the case of kayaks, ocean surf). The 

Scottish philanthropist John MacGregor (1825–1892) is 

traditionally credited with establishing the modern outdoor activity 

of canoeing in the 1860s.” (Dictionary Merriam Webster/ 

Encyclopædia Britannica Concise) 

“The term ‘canoeing’ encompasses a wide variety of activities 

undertaken in canoes or kayaks, ranging from white-water racing 

on rivers to surfing on the sea and sea kayaking. For example: 

Canoeing involves single blade paddling of water craft (typically 

open craft) in flat or open water environments (e.g. Canadian 

canoes). (…)” (CTAI AU 11) 

“Outdoor activities with the greatest appeal to these tourists are 

those pursued during the warm weather months – mountain biking, 

hiking/backpacking, wildlife viewing, fishing, canoeing or 

kayaking, rock climbing and scuba diving. About half of these 

outdoor adventurers are, however, on the alpine slopes in the 

winter.” (CTAI CA 2) 

“Canoeing and kayaking are common activities in lakes and 

streams, enabling participants to have close contact with natural 

environments. The traditional distinction between canoeing and 

kayaking is: 

> Canoeing involves open boats, with the canoeist kneeling and 

using a single-bladed paddle. 

> Kayaking involves sit-on-tops and closed boats, with the 

kayaker seated and using a double-bladed paddle.” (CTAI NZ 1) 

Nota Em inglês, o termo canoeing pode ser usado genericamente, 

englobando a prática em canoa ou caiaque, ou pode ser usado de 

forma específica, referindo-se apenas à prática em canoa. 

 

Uma vez coletados os dados do corpus e preenchidas as fichas terminológicas, 

procedemos à leitura e análise do conteúdo de cada ficha, comparando os contextos e 

definições em português e espanhol e em português e inglês, buscando confirmar a 

relação de equivalência entre os termos ou identificar os casos de equivalência parcial e 

ausência de equivalência, além da existência de variantes terminológicas. Após essa 

etapa, iniciamos a elaboração dos verbetes do glossário. 

 

5. Modelo de verbete do glossário 

O verbete do glossário trilíngue português-espanhol-inglês baseia-se na seguinte 

proposta: termo principal e termos variantes em português, termo principal e termos 

variantes em espanhol, termo principal e termos variantes em inglês, contextos dos 

termos principais extraídos do corpus de análise com indicação da fonte, procedência e 
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numeração do texto (CTAP, CTAE e CTAI), conforme o exemplo a seguir: 

 

canoagem 

var.: - 

piragüismo 

var.:canotaje (Chl./ Equ.) 

canoeing 

var.: - 

 “3.2 Canoagem É definida como sendo uma atividade praticada em canoas e caiaques, 

em mar, rio, lago, águas abrigadas ou abertas. A canoa pode ser aberta ou fechada com 

remo de uma só pá. O caiaque, que significa Barco de Caçador, é uma embarcação, 

geralmente fechada, que utiliza remo de duas pás; o turista permanece sentado na 

cabine.” (CTAP 15). 

“piragüismo:Actividad basada em la progresión en cauces de ríos y otras láminas de 

agua. Se utilizan piraguas, kayak o canoas. Se emplean las técnicas y materiales 

específicas de estas especialidades.” (CTAE ESP 1) 

“The term ‘canoeing’ encompasses a wide variety of activities undertaken in canoes or 

kayaks, ranging from white-water racing on rivers to surfing on the sea and sea 

kayaking.” (CTAI AU 11) 

 

 

6. Discussão e análise dos dados 

 Ao criarmos os corpora de turismo de aventura em espanhol e inglês, um dos 

primeiros questionamentos referiu-se às variedades da língua espanhola e inglesa a 

serem adotadas. Devido aos limites da pesquisa e diante da impossibilidade de 

trabalharmos com as variantes de cada país, optamos por trabalhar com textos 

majoritariamente provenientes da Espanha e da Austrália. Principalmente no caso da 

língua inglesa, o que nos motivou essa escolha foi a grande quantidade de material e 

documentos oficiais sobre turismo de aventura produzidos nesses países. Sendo assim, 

um dos critérios delimitadores para seleção dos textos foi a disponibilidade dos textos 

em rede de forma gratuita. Ainda assim, como forma de suprir o material de pesquisa, 

arquivamos alguns textos que representassem as variantes de outros países para que 

pudéssemos verificar e confirmar alguns casos de variação geográfica, que foram 

separados e classificados de acordo com a procedência. Além disso, como já colocamos 

anteriormente, esses casos também foram confirmados por meio de informações 

registradas em dicionários de língua geral e especializados. 

 A principal dificuldade encontrada na composição dos corpora referiu-se ao seu 

balanceamento no que diz respeito à quantidade de textos, visto que alguns países 

possuem maior produção de normas e regulamentações na área de turismo de aventura 

do que outros, havendo países que disponibilizam normas técnicas de forma gratuita e 

outros não, ou que possuem mais tradição na prática e oferta de atividades de aventura. 

 A despeito dessa dificuldade, os corpora utilizados na pesquisa, descritos nos 

tópicos anteriores, mostraram-se suficientes para a observação e registro de variantes 

geográficas.  

 Em relação aos termos em inglês, pudemos identificar as seguintes variantes:  
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Português Inglês 

boia-cross tubing (Nz.) 

caminhada (de longo 

curso) 

trekking 

trekking 

≅bushwalking (Au.) 

≅tramping (Nz.) 

hidrospeed river boarding 

river sledging (Br.) 

river sledding (Am.) 

rapel rappelling 

abseiling (Br., Au.) 

snorkeling snorkelling (Br.) 

snorkeling (Am.) 

tirolesa zip line  

zip wire  

≅flying fox (Nz.) 

cavalgada horse trail riding 

horse riding (Br.) 

horseback riding (Am.) 

 

 No quadro acima, o símbolo ≅ (aproximadamente) foi utilizado para indicar que 

se trata de um equivalente parcial. Os termos sem indicação de procedência não 

possuem uso restrito a um país.  

Em relação à língua espanhola, foi encontrada uma variante de ordem 

geográfica. 

 

 

Português Espanhol 

canoagem piragüismo (Esp.) 

canotaje (Chl. / Equ.) 

 

Conclusão 

 O objetivo deste artigo foi mostrar a metodologia utilizada para elaboração da 

parte trilíngue (português-espanhol-inglês) de um glossário na área do Turismo de 

Aventura, apresentando as etapas de constituição dos corpora de Turismo de Aventura 

nas três línguas. Apesar das limitações dos corpora, foi possível observar e coletar 

variantes terminológicas usadas em diferentes países, sendo os dicionários de língua 

geral uma importante fonte para confirmação da procedência dessas variantes.       
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LETRAMENTOS DIGITAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

GERAÇÃO CONECTADA 

Janaina da Silva Cardoso 

 

Resumo: Letramentos digitais como “práticas contextualizadas de ensino que levam em 

conta aspectos cognitivos e sócio-emocionais envolvidos no trabalho em ambiente 

digital“ (NASCIMENTO 2014, mencionando LANKSHEAR & KNOBEL (2008). Não 

se trata apenas do saber utilizar as mídias digitais, mas aplicá-las de forma crítica.  A 

discussão não é nova Paulo Freire (1998) já chamava atenção para o fato de que a 

tecnologia por si só não é suficiente para uma melhor prática educativa: ... ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.   

 

Enquanto a escola continua linear, mecânica, reducionista, o mundo está cada dia mais 

complexo, aberto, interdisciplinar, colaborativo, e hipertextual. Desta forma, o aluno ao 

sair da escola tem que saber lidar e sobreviver no mundo, e a escola deveria facilitar 

esse processo. A formação de professores deve focar na abordagem colaborativa. No 

entanto, para o professor criar condições de adotar uma prática mais colaborativa, ele 

tem que vivenciar esta mesma prática (SANTOS 2011; SILVA 2011), sendo que as 

“práticas pedagógicas que se apresentaram libertadoras no passado não precisam ser 

esquecidas em nome da novidade, mas renovadas“. (FREIRE, W. 2011, p. 58).  

 

Buscando conhecer melhor os futuros professores e otimizar a utilização de mídias 

móveis no processo de aprendizagem de idiomas, foi desenvolvida uma pesquisa para 

desenhar o perfil de um grupo de alunos de licenciatura em Letras. Procurou-se verificar 

se as mídias móveis são utilizadas por eles unicamente no processo de comunicação ou 

se são também empregadas no ensino/aprendizagem de idiomas. Para tanto, foi aplicado 

um questionário em diferentes grupos do curso Inglês-Literaturas. A apresentação 

consiste da análise dos resultados obtidos e da apresentação de uma proposta de 

atualização dos cursos de licenciatura atuais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramentos digitais; formação de professores; mídias móveis; 

geração conectada; aprendizagem com mobilidade 

 

1. Introdução 

Em um vôo, um garoto de cerca de quatro anos sentado ao meu lado utiliza um 

aplicativo em inglês para jogar. O que me surpreende é que ele lê os comandos em 

inglês e consegue seguir as instruções e passar para os níveis seguintes normalmente. 

Ao conversar com sua mãe, ela menciona que ele nunca teve aulas de inglês, nem 

visitou países onde se fala inglês, e na realidade, ele não é alfabetizado nem em 

português. Acrescenta que pensa em matriculá-lo em um curso de inglês, logo depois 

que tiver aprendido a ler em português, quando tiver com uns seis anos, mais ou menos. 

Para não atrapalhar o aprendizado de português. O que sua mãe não percebeu é que o 

menino já lê em inglês.  

Outra passagem também em uma viagem, um casal bem jovem em um resort 

maravilhoso do nordeste, possivelmente em lua de mel ou de férias, cada um com seu 

celular. Não se olham, e tem dificuldades para largar o aparelho. Parecia que eles não 
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tinham vida além do aparelho de celular. Todos em volta se divertindo e eles apenas 

lendo e enviando mensagens em uma rede social. 

O que as histórias têm em comum? As mídias móveis (celulares e tablets) tão 

presente nas nossas vidas atualmente, que para aqueles que já tem uma dessas mídias, se 

torna difícil viver sem elas. No entanto, em que as duas situações se diferem. Utilizei o 

exemplo do menino, para mostrar como as mídias móveis, podem proporcionar 

aprendizagem, e neste caso, de informalmente. Já o segundo caso, temos um típico 

exemplo da fuga para um mundo quase que virtual
126

 e a dificuldade que pode surgir de 

interação sem a utilização da mídia.  

Essa discussão não é nova Paulo Freire (1998) já chamava atenção para o fato de 

que a tecnologia por si só não é suficiente para uma melhor prática educativa. Paulo 

Freire afirma que a tecnologia não é boa ou ruim, sua utilização dependerá do uso que 

se faz dela: “Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente 

negativa e perigosa de pensar errado.... Pensar certo é fazer certo (p. 38).”  

Portugal & Tarcia (2014) informam que “no Brasil são mais de 275 milhões de 

assinantes de telefonia móvel, conforme informações da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Junho/2014).” Fichard (2014) afirma que há uma previsão que 

haverá mais conexões de celulares que pessoas no mundo em 2015. Portugal & Tarcia 

(2014) discutem a importância e popularidade dessas mídias, e como elas representam 

uma ferramenta de inclusão social. Dada a sua popularidade, seria de se esperar que 

estas tecnologias estivessem sendo muito bem aplicadas na educação, mas, 

infelizmente, muito há de ser feito antes que as mídias móveis sejam aceitas e bem 

aplicadas no ambiente educacional. 

 

2. Tecnologia como Suporte no Novo Cenário Educacional  

... ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

(Paulo Freire, 1998, p. 25) 

Ao descrever o  “pensar certo”, citado no bloco anterior, Freire menciona que o 

professor não pode se considerar o dono do saber, aquele que se julga sempre o detentor 

das certezas. “Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado 

certos de nossas certezas”(p. 30), diz ele. 

Morin (2002) ao descrever o professor do futuro também menciona a 

importância de se conviver com a incerteza: “é preciso aprender a navegar em um 

oceano de incertezas em meio a arquipélagos de certeza.” Não só o professor precisa 

conviver com as incertezas, mas precisa preparar os alunos para essas incertezas. Morin 

(2002) afirma que a educação que visa a transmitir conhecimentos é cega “quanto ao 

que é o conhecimento humano no, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, e 

tendências ao erro e à ilusão.” O educador que visa auxiliar na formação de cidadãos 

preparados para o futuro necessita desenvolver uma educação comprometida com a 

ética, com o planeta em que vivemos, com a compreensão mútua entre os seres 

humanos e que entenda o ser humano como um ser complexo, ao mesmo tempo físico, 

biológico, psíquico, cultural, social, e histórico. Segundo Morin (2002), é necessário 
                                                           
126

 Usei as aspas porque na realidade não é um mundo virtual, já que você se comunica com outros 
seres reais.  
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apreender conhecimentos globais para aplicá-los a conhecimentos parciais e locais 

(CARDOSO 2012). 

Os futuros professores têm que estar conscientes do papel deles. Saber como 

utilizar os recursos disponíveis para melhor desempenhar este papel. Estarem 

conscientes de que habilidades devem ser desenvolvidas, seja a distância, de forma 

presencial ou híbrida (que possivelmente a modalidade mais utilizada no futuro). Mas o 

futuro é agora! 

Enquanto a escola continua linear, mecânica, reducionista, o mundo está cada 

dia mais complexo, aberto, interdisciplinar, colaborativo, e hipertextual. Desta forma, o 

aluno ao sair da escola tem que saber lidar e sobreviver no mundo, e a escola deveria 

facilitar esse processo, e não se manter distante dele. 

Sendo que o passado não deve ser esquecido, mas renovado. Como bem 

menciona Wendel Freire (2011, p. 58): “As práticas pedagógicas que se apresentaram 

libertadoras no passado não precisam ser esquecidas em nome da novidade, mas 

renovadas nesses ares. ”  

Há um novo cenário comunicacional. Passou-se da lógica da distribuição de 

informação (transmissão), para a lógica da comunicação (interatividade). A escola 

também tem que alterar o cenário educacional, passando da educação bancária, de 

recepção passiva da informação (conteúdo), ou seja de pura transmissão de informação, 

para uma situação de interatividade. Como afirma Marco Silva, precisamos adotar a 

Pedagogia do Parangolé. O Parangolé criado por Oiticica representa a interatividade 

total com a arte. A arte só passa a existir quando o espectador passa a ser parte da obra 

de arte, ao invés de simplesmente admirá-la, onde emissor e receptor da mensagem se 

misturam, para a construção de uma informação conjunta. É preciso que haja interação 

entre diferentes professores, entre alunos e professor, e principalmente entre os alunos 

(Silva 2011). 

 

 

Figura 1: Novo cenário comunicacional => alteração no cenário educacional 

Edméa Santos (2011, p. 126) apresenta a importância da formação de 

professores que propiciem uma aprendizagem mais colaborativa. No entanto, para o 

professor criar condições de adotar uma prática mais colaborativa, ele tem que vivenciar 

esta mesma prática, saber compartilhar com colegas. 

Formar professores que compartilhem informações e conhecimentos de 

forma colaborativa é, sem dúvida, um dos grandes desafios para as 

práticas educativas. Quanto maior for a flexibilidade para a produção e a 

publicação de autorias individuais e coletivas, melhores serão os 

processos de ensino e aprendizagem na educação online.(SANTOS 2011, 

p. 126) 

Lógica da Distribuição 

(Transmissão) 

Lógica da Comunicação 

(Interatividade) 

Pedagogia do Parangolé 
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3. Aprendizagem com Mobilidade ou Mobile Learning 

Realmente, as tecnologias de informação e comunicação  facilitam a 

democratização do conhecimento e podem facilitar a aplicação de uma abordagem 

educacional mais colaborativa, por poder desempenhar um papel fortemente 

interacional. 

Se considerarmos as mídias móveis, além de se conseguir chegar muito mais 

distante, ter contato e aprender com o outro no outro lado do mundo, ainda poderá 

aprender a qualquer momento.  

Geralmente, utilizamos o termo aprendizagem com mobilidade (Mobile 

learning), para a processo de aprendizagem apoiado pelo uso de tecnologias móveis, tais 

como telefones celulares, tablets, laptops, etc. No entanto, no documento da UNESCO 

fica claro que as situações híbridas, ou seja em que as mídias móveis servem de apoio 

ao aprendizado de sala de aula também são consideradas como aprendizagem com 

mobilidade. 

O’Malley et al. (2003 apud PORTUGAL & TARCIA, 2014) se refere a 

aprendizagem com mobilidade como: “Qualquer tipo de aprendizagem que acontece 

quando o aluno não está em um local fixo ou pré-determinado, ou quando o aluno tira 

proveito das oportunidades de aprendizagem oferecidas pelas tecnologias móveis.” 

Dá a possibilidade não só de um maior alcance geográfico, e de maior 

mobilidade, ou seja a  escolha de quando, quanto e como aprender. A escola deixa de 

ser vista como apenas um espaço físico,  para ganhar o papel de espaço de 

aprendizagem, espaço de troca, para o desenvolvimento de uma postura mais autônoma 

do educando.  

As Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel (KRAUT, 

2014) apresentam os seguintes benefícios para a utilização das mídias móveis na 

educação: 

 Expandir o alcance e a equidade da educação;  

 Facilitar a aprendizagem individualizada;  

 Fornecer retorno e avaliação imediatos;  

 Permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar;  

 Assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula;  

 Criar novas comunidades de estudantes;  

 Apoiar a aprendizagem fora da sala de aula;  

 Potencializar a aprendizagem sem solução de continuidade;  

 Criar uma ponte entre a aprendizagem formal e a não formal;  

 Minimizar a interrupção educacional em áreas de conflito e desastre;  

 Auxiliar estudantes com deficiências;  

 Melhorar a comunicação e a administração;  

 Melhorar a relação custo-eficiência.  

 

No entanto, deixa claro que para que estes benefícios sejam alcançados, serão 

necessários algumas medidas terão que ser tomadas, e uma delas é a capacitação dos 

professores, diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel:  

 Criar ou atualizar políticas referentes à aprendizagem móvel;  

 Treinar professores sobre como fazer avançar a aprendizagem por meio de 

tecnologias móveis;  

 Fornecer apoio e formação a professores por meio de tecnologias móveis; 
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 Criar e aperfeiçoar conteúdos educacionais para uso em aparelhos móveis;  

 Assegurar a igualdade de gênero para estudantes móveis;  

 Ampliar e melhorar as opções de conectividade, assegurando também a 

equidade;  

 Desenvolver estratégias para fornecer acesso igual a todos;  

 Promover o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias móveis;  

 Usar as tecnologias móveis para melhorar a comunicação e a gestão 

educacional;  

 Aumentar a conscientização sobre a aprendizagem móvel por meio de advocacy, 

liderança e diálogo.  

 

A aprendizagem utilizando mídias móveis não é novidade. No entanto, dado o 

grande desenvolvimento dos equipamentos disponíveis e da crescente quantidade de 

aplicativos disponíveis para este tipo de equipamentos, aumenta cada vez mais o 

interesse pela vinculação destas mídias ao ensino-aprendizagem, em especial de idiomas 

(CARDOSO  2014 a,b; CHINNERY 2006;  GODWIN-JONES, 2011; KUKULSKA-

HUME, AGNES & SHIELD, LESLEY 2008;  PORTUGAL & TARCIA, 2014; 

XAVIER, 2013). 

4. Letramentos digitais e formação de professores 

Letramentos digitais como “práticas contextualizadas de ensino que levam em 

conta aspectos cognitivos e sócio-emocionais envolvidos no trabalho em ambiente 

digital“ (NASCIMENTO 2014, mencionando LANKSHEAR & KNOBEL (2008). Não 

se trata apenas do saber utilizar as mídias digitais, mas aplicá-las de forma crítica.  A 

discussão não é nova Paulo Freire (1998) já chamava atenção para o fato de que a 

tecnologia por si só não é suficiente para uma melhor prática educativa: ... ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.   

Nos dias atuais, há muita informação disponível. Os alunos já têm acesso a essas 

informações diretamente através da Internet. No entanto, informação não garante 

conhecimento. E deveria ser exatamente este o papel da educação. Além é claro de 

auxiliar no processo de seleção das informações realmente significativas e transformá-

las em conhecimento produtivo (CIMINO, 2007, p.55). 

Um dos grandes desafios do educador é ajudar a tornar a informação 

significativa, a escolher as informações verdadeiramente importantes 

entre tantas possibilidades, e compreende-las de forma cada vez mais 

abrangente e profunda e a torná-las parte do nosso referencial. (MORAN, 

2000, p. 23) 

O que continua sendo o mais importante é a preparação de educadores capazes 

de se utilizar de todos os recursos disponíveis, sejam eles tecnológicos ou não. Não 

basta o acesso, é necessário usar o que está acessível na busca pelo conhecimento e a 

criatividade (Fig.2). É bem verdade que os recursos tecnológicos não garantem o 

conhecimento ou a criatividade, mas por que não utilizarmos como aliados, pelo menos 

quando eles estiverem disponíveis?  
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Figura 2 - Processo de Conscientização Tecnológica 

 

As Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel apresentam 

algumas considerações sobre a importância de preparação dos professores para o uso 

dessas novas tecnologias: 

Para capitalizar as vantagens das tecnologias móveis, os professores 

devem receber formação sobre como incorporá-las com sucesso na 

prática pedagógica. 

Em muitos casos, o investimento governamental na formação de 

professores é mais importante que o investimento na própria tecnologia. 

Pesquisas da UNESCO mostraram que, sem orientação e capacitação, os 

professores frequentemente utilizam a tecnologia para “fazer coisas 

velhas de formas novas”, ao invés de transformar e melhorar abordagens 

de ensino e aprendizagem. (KRAUT, 2014). 

 

Se considerarmos a tecnologia como ferramenta, e as pessoas como a parte mais 

importante no processo educacional, é necessário, então, preparar estas pessoas (em 

especial os professores) para descobrirem oportunidades em cada desafio que 

encontram. No entanto, devemos nos perguntar: será que estes professores estão sendo 

preparados desta forma? Será que conhecemos bem estes futuros professores?  

5. Objetivo e Questões do Estudo  

Buscando conhecer melhor os futuros professores e otimizar a utilização de 

mídias móveis no processo de aprendizagem de idiomas, a presente pesquisa vem 

desenhar o perfil de um grupo de alunos de licenciatura em Letras. Procurou-se verificar 

se as mídias móveis são utilizadas por eles unicamente no processo de comunicação ou 

se são também empregadas no ensino/aprendizagem de idiomas. As principais questões 

do estudo são: 

 As mídias móveis são utilizadas por estes (futuros) professores unicamente no 

processo de comunicação ou são também empregadas no ensino/aprendizagem 

de idiomas?  

 As mídias móveis estão sendo utilizadas para promover um estudo colaborativo? 

 Estes (futuros) professores conseguirão transferir suas habilidades e 

familiaridade com as tecnologias modernas para a educação de forma eficaz? 

 

6. Metodologia: Instrumento e Participantes 

Acesso Uso Conhecimento Criatividade 
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Esta pesquisa de caráter qualitativo, pode ser considerada uma pesquisa ação, 

pois a reflexão surge a partir da sala de aula (ação) e esperamos que seus resultados 

venham a influenciar mudanças e futuras ações educacionais. O questionário aplicado 

em 7 grupos do curso de Inglês-Literaturas.  De 106 questionários entregues, 100 foram 

respondidos, mas somente 80 foram utilizados no estudo. A seleção dos participantes foi 

baseada em suas idades, somente os nascidos após 1980 (Geração Y – CARDOSO 2013 

a, b) tiveram os dados analisados.  O presente estudo consiste da análise dos resultados 

obtidos e da apresentação de uma proposta de atualização dos cursos de licenciatura 

atuais. 

 

7. Resultados: Perfil dos participantes 

Todos os  participantes da pesquisa pertencem à Geração Y(Cardoso 2013 a,b), 

nascidos depois de 1980. Um pouco mais da metade (52%) já trabalha como professor, 

sendo que a maioria leciona inglês (82%). Deste grupo, 55% trabalham em cursos de 

inglês, somente 28% em escolas, 4% trabalham em universidades e 7% são professores 

particulares. Todos possuem computadores e/ou celulares ligados a Internet, muitos 

inclusive com mais de um equipamento.   Não só esses professores e futuros professores 

têm acesso à tecnologia, como a utilizam com frequência, mas a maioria (83%) acessa a 

Internet todos os dias os outros acessam pelo menos uma vez por semana. 

Quando questionados quanto ao uso que fazem dos celulares e tablets, como 

podemos observar pelo gráfico a seguir (Fig. 3),  grande parte (49%) utilizam somente 

para comunicação (o que já era de se esperar). Dos 80 participantes, 36% afirmaram 

utilizar essas mídias móveis para estudos. No entanto, somente 11% deles mencionaram 

o uso destas mídias para ensino. Este fato mostra que eles não se sentem confortáveis 

recomendar aplicativos, até mesmo os que eles já utilizam para estudar.  

 

 

Figura 3- Utilização de celulares e tablets 
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8. Resultados: Aplicativos – Favoritos e Sugestões 

 

Quanto aos aplicativos, o questionário pode ser dividido em duas partes: 

favoritos e sugestões. Sendo que cada um desses grupos pode ser dividido em três 

subgrupos: diversão/lazer, estudos, e ensino. Todas as indicações foram dadas 

diretamente pelo sujeitos, pois eram questões abertas. Para este estudo focaremos nas 

sugestões apresentadas por eles. Os resultados podem ser observados a seguir. A Figura 

4 apresenta a quantidade de perguntas respondidas para cada categoria.  É interessante 

que a indicação de aplicativos favoritos é sempre bem maior do que as sugestões. Fica 

uma dúvida: por que não sugerem os aplicativos que gostam? 

 

 

Figura 4 - Quantidade de perguntas respondidas 

 

Em relação às sugestões de aplicativos para lazer, a quantidade de respostas não 

dadas foi muito grande (cerca de 70%) (Fig.4).  Dos respondidos, a maioria (46%) 

indicou jogos, seguido pelo Facebook (20%), Whatsapp (9%) e Twitter (8%) (Fig. 5).  

Sendo que 11% dos entrevistados apresentaram sugestões diferentes (com apenas 1 voto 

por sugestão).   
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Figura 5 - Sugestões de aplicativos por diversão  Figura 6 - Sugestão de aplicativos 

para estudos 

 

Cerca de 73% dos participantes da pesquisa não mencionaram nenhuma 

sugestão de aplicativos para estudos (Fig. 4). Considerando apenas os indicados, os 

dicionários (27%) foram os mais mencionados, seguidos pelo Google (19%), e-books 

(15%) e o Youtube (12%) (Fig. 6). Os outros 27% apresentaram diferentes aplicativos 

para estudos que não tiveram mais de 1 voto cada.  

Cerca de 90% dos participantes da pesquisa não apresentaram sugestões para 

ensino (Fig. 4). Os únicos destaques seriam o Facebook (20%) e o Techweb com 10%. 

O Techweb é um wikispace elaborado por mim, para utilização com os alunos do curso 

de Uso de Tecnologia para o ensino de inglês.  A maioria dos entrevistados (70%) 

sugeriram aplicativos que não conseguiram mais do que 1 voto. (Fig. 7) 

 

Figura 7 - Sugestões de aplicativos para ensino 

Como pode ser observado pelos gráficos anteriores e confirmado pelo gráfico 

seguinte, o número de sujeitos que deixaram de responder às perguntas relacionadas à 

aplicativos usados para entretenimento, estudos e ensino foi muito grande. Se 

compararmos os três grupos, de forma geral, é possível notar que quase não houve 

indicações de aplicativos para o ensino de idiomas (apenas 25% mencionaram seus 

favoritos e 10% apresentaram sugestões). Em todos os três casos a quantidade de 

sugestões é sempre menor do que a indicação de favoritos.  

Interessante notar que embora eles tenham tido tanta dificuldade em sugerir 

aplicativos, quando questionados quanto à utilidade de mídias móveis, os aplicativos e 

sites específicos são os mais cotados (19%) seguidos pelos vídeos (15%), pesquisa 

(13%), e dicionários (12%). A utilização como meio de comunicação entre professores e 

alunos, ou entre colegas aparece em quinto lugar, mencionado apenas por cerca de 10% 

dos sujeitos (Fig. 8). 
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Figura 8 - Mídias móveis na educação - Quantidade de sugestões 

9. Resultados: As vozes dos alunos – nem sempre sugestões  

Uma das partes mais interessantes da pesquisa foi a última questão do questionário, 

onde podemos ouvir as vozes dos alunos, por se tratar de uma questão totalmente 

aberta. Alguns exemplos de respostas são apresentadas a seguir. 

O primeiro grupo consiste de sentenças que deixam claro a dificuldade que é para 

muitos deles darem sugestões. Notem como as palavras sublinhadas mostram 

claramente que embora eles reconheçam a utilidade, não sabem exatamente como 

utilizar estes aplicativos para o ensino. Observem as orações negativas e com forte uso 

de modalidade. 

• I can’t think of a way in which mobiles can be used for teaching, but I think 

they are useful to practice the language you’re studying. 

• I wish I’d known better how to use it. That is the reason I believe this subject is 

important. 

• I am not very skillful at this kind of technology.’ 

• Honestly, I have no idea. It’s been 3 weeks since I got a smartphone and I’m 

still not very familiar with its tools and resources. 

 

Dois outros reconhecem a importância, mas não mencionam exatamente como usar 

as mídias móveis em sala. 

• Using during the class, I believe it can help a lot. 

 

Abaixo veja como são apresentados fatos, mais não exatamente sugestões: 
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• The number of apps available for this purpose is increasing and the number of 

youngers who use the phone to get informed is increasing too. 

 

Houve até um que acha que os celulares não deveriam ser utilizados em sala. 

• It is an easy way to access information, so social networks and e-mails can be 

used to share material. But I don’t think they should be used. 

 

Não foram muitas sugestões, mas as apresentadas eram bem interessantes. O 

problema é que, mais uma vez, apresentam somente ideias sem mencionar os 

aplicativos, ou como realizá-las. 

• Watching videos with tips, hearing pronunciation, audio to improve and 

dictionary apps. 

• Maybe with fun apps, like games, based on language learning – guessing 

word meanings, improving vocabulary etc.  

• Using mobiles you can post videos on websites, and post explanations on 

social pages, or on a blog. With the mobiles you can teach using a lot of 

visual and dynamic tools. 

• Mobiles can be used as a way to make class more dynamic and interactive, as 

in SMS polls, dictations, or to check the meaning of words online. 

 

Alguns demonstraram familiaridade com a tecnologia, e mencionaram como já 

utilizam as mídias móveis em sala.  

• I usually recommend my students on-line dictionaries because they are able 

to listen to the correct pronunciation.  

• They are useful to keep songs, music videos which help student improving 

their method to learn better.  

• Mobiles are very useful to look up for some information or an image to 

illustrate the work done in class.  

• By using apps of dictionaries, taking images from websites, taking exercises 

from websites, bringing songs and curiosities to the students. 

• Using chats and apps to explore vocabulary and so on. 

 

Outro grupo de alunos não mencionou exatamente atividades, mas as funções que 

as mídias móveis podem ter: motivar os alunos, substituir outros equipamentos, ou 

mesmo aprender outras línguas pedindo.  

• Maybe it can be used as example in some situations. It can help to catch 

people’s attention. 

• This kind of mobiles usually catch the students’ attention better than the 

‘visual whiteboard’ and makes the classes more dynamic and funny. 

• They can help make learning fun, but they are not able to substitute 

classroom experience. 

• Some mobiles may be used like a ‘data show projector’. It’s an interesting 

function. So you don’t need to use a netbook or a laptop. 

• A good mobile can replace a computer in almost all situations. So if you want 

to play a song, show a site, make a research, all you need to have is a 

smartphone. 
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• You could switch the mobile’s language to the one you want to learn and 

expand your vocabulary. 

• People could use the camera to record speeches in order to improve their 

usage of language. 

 

O uso frequente dos modais   “can, could, may” significa que o procedimento não 

é realizado, mas que a mídia poderia ser usada assim.  

10. Avaliação geral dos resultados 

Embora os participantes desta pesquisa tenham acesso às tecnologias e utilizam 

muitos aplicativos, encontram muita dificuldade em fazer sugestões de aplicativos para 

o ensino de idiomas. Provavelmente, por não reconheceram, ou pelo menos não 

conseguiram criar um elo entre o ensino e aprendizagem. Aplicativos para diversão e 

estudos são sugeridos com mais frequência, quando comparados com sugestões de 

aplicativos para ensino. No entanto, é interessante notar que alguns desses (futuros) 

professores são capazes de reconhecer a utilidade dessas mídias móveis na educação, 

mas não conseguem fazer sugestões de aplicativos. Raramente mencionaram a 

comunicação como forma de aprendizagem colaborativa. Além disso, não foram 

mencionados os usos mais frequentes do celular em sala de aula, por exemplo, para tirar 

fotos do quadro e de atividades para enviar para colegas ou para substituir materiais 

impressos (handouts). Muito embora seja um único estudo, seu resultado deixa claro 

que o uso e a familiaridade com tecnologias modernas, para esses (futuros) professores, 

não garantem seu melhor aproveitamento para o ensino/aprendizagem de idiomas, ou 

pelo menos, um uso consciente destas mídias com fins educacionais. Fica clara a 

importância que cursos como os que oferecemos na UERJ, que discutem o uso de 

tecnologia para o ensino de idiomas abordem também o uso das mídias móveis na 

educação. É necessário demonstrar a estes (futuros) professores que não basta ter acesso 

e familiaridade com novas tecnologias, mas saber como aplicá-las para garantir 

conhecimento, de forma crítica e criativa. 

Após este estudo, resolvemos acrescentar o módulo sobre mídias móveis no 

curso Uso de Tecnologia para o Ensino de Idiomas Para compartilhamento dos 

resultados e aprofundamento da discussão, parte deste estudo também foi apresentado, 

em Maceió, na conferêrencia internacional da ABRAPUI (CARDOSO 2014b)e ,em 

Madri, no congresso internacional The Humanities 2014 (CARDOSO 2014a). Neste 

último congresso, uma professora que vive na China demonstrou interesse em aplicar o 

mesmo questionário em Macau, para podermos comparar os resultados. 

 

11. Considerações Finais   

 

As novas tecnologias facilitam a aquisição de conhecimentos de forma 

interativa. No entanto, mas do que simplesmente facilitar a comunicação, essas 

tecnologias podem propiciar a construção conjunta de conhecimento no processo de 

aprendizagem. Não podemos esquecer que a questão de uma educação ser ou não ser 

inclusiva, democrática, aberta e libertadora dependerá do processo ensino/aprendizagem 

desenvolvido e não, necessariamente, da tecnologia utilizada. Sendo assim, precisamos 

repensar a formação de futuros professores, procurando englobar nos currículos de 

professores de todas as áreas questionamentos e práticas relacionados à aplicação de 

novas tecnologias na educação, sempre que possível, através de atividades de aplicação 

imediata. Mesmo quando os alunos (futuros professores) já estão familiarizados com o 
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uso de modernas tecnologias, os ditos “nativos digitais”, nada garante que eles saibam 

utilizar destas tecnologias para o ensino (CARDOSO 2012). 

O simples uso de novas tecnologias não garante aprendizagem ou 

autonomia. Entretanto, os recursos tecnológicos, quando bem 

empregados, podem ser tornar ferramentas muito úteis no contexto 

educacional. (CARDOSO 2012)  
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LEITURA E ESCRITA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS/INSTITUCIONAIS: 

EFEITOS DE SENTIDOS PARA OS SUJEITOS ESCOLARES 

Joil Antonio da Silva  

Sulemi Fabiano Campos  

 

RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa que desenvolvemos sobre os 

documentos oficiais/institucionais que se propõem a orientar o ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa no âmbito nacional e no Estado de Mato Grosso. O eixo dessa 

discussão no ensino fundamental centra-se, principalmente, no domínio da leitura e da 

escrita pelos alunos. Desta forma, nesta pesquisa buscamos compreender as dificuldades 

do ensino-aprendizagem de leitura e escrita, ao trazer para o centro da análise as noções 

de leitura e escrita, tomadas como objetos deste ensino. Nosso objetivo é pesquisar 

concepções de leitura e escrita nos documentos oficiais: PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), OC/MT (Orientações Curriculares de Língua Portuguesa para Mato 

Grosso); e, nos documentos institucionais Planos de Ensino dos Formadores do 

CEFAPRO (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores em MT) e Planos 

de Ensino dos Professores em Sala de Aula, e os efeitos de sentidos produzidos nesses 

discursos para os sujeitos construídos nessas formulações. Temos a seguinte pergunta: 

Como os sujeitos envolvidos nas práticas escolares re(significam) os conceitos de 

Leitura e Escrita presentes nos documentos oficiais/institucionais de Língua 

Portuguesa? Nossa hipótese é de que algo falha, há equívocos, deslocamentos dos 

próprios conceitos quando tomados como objetos de ensino nos documentos 

oficiais/institucionais em relação aos fundamentos epistemológicos dos quais foram 

tomados. Tomamos como referencial teórico a Análise de Discurso Francesa (AD), 

fundada nos trabalhos de Michel Pêcheux, e como referencial metodológico os 

procedimentos de leitura de arquivo, entendido no sentido amplo de “campo de 

documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”, Pêcheux (2010, p. 51).  As 

categorias lingüísticas para a análise dos dados são as condições de produção e 

interdiscurso que podem nos auxiliar a compreender como os conceitos de leitura e 

escrita significaram/resignificam para os sujeitos-escolares.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Portuguesa. leitura; Escrita. Documentos oficiais. 

Formação Discursiva. 

1. INTRODUÇÃO 

A publicação de textos oficiais visando servir de parâmetros para a educação vem 

despertando meu interesse há algum tempo. Iniciei na profissão de professor em 1997, 

lecionando Língua Portuguesa e Literatura para o ensino médio como professor 

“interino”, em uma escola estadual em Mato Grosso. Nessa época, discutia-se a 

implementação nas escolas do PDE, (Plano de Desenvolvimento da Escola). O PDE é 

projeto do MEC – Ministério da Educação – para auxiliar no gerenciamento das escolas. 
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Nos dois anos seguintes, na esteira desse projeto inicia-se uma discussão sobre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A discussão e a consideração dos PCN nos 

planos de ensino tornaram-se, nessa época, numa “obrigação”; era um critério para a 

participação e integração da escola no PDE.  

Os PCN constituíam-se de um conjunto de livros: um de introdução, um livro dedicado 

a cada uma das áreas de conhecimento e um que discutia os temas transversais. No livro 

introdutório temos os objetivos desses documentos:  

 

Construir uma referência curricular nacional para o ensino fundamental que possa ser 

discutida e traduzida em propostas regionais no diferentes estados e municípios 

brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas salas de aula. (BRASIL. SEF, 

1988a, p. 9).    

 

Houve, por esse tempo, várias reuniões de área para a discussão desses documentos e 

cursos de aperfeiçoamento com especialistas. Distribuiu-se um conjunto daqueles livros 

para cada professor, enfim, os PCN haviam chegado à escola.  

Em 2006, eu deixara o ensino fundamental para atuar como professor universitário na 

UNEMAT – Universidade Estadual de Mato Grosso. E, como professor de Estágio na 

disciplina de Língua Portuguesa, tomei conhecimento em 2008 das discussões sobre a 

elaboração das OC/MT – Orientações Curriculares para o Estado de Mato Grosso. Esses 

documentos seguem, de alguma forma, a mesma organização dos PCN, ou seja, trata-se 

de um conjunto de livros, sendo um introdutório com o título: “Orientações 

Curriculares: Concepções para a Educação Básica”, e os demais destinados às suas 

respectivas áreas de conhecimento. 

Minha inquietação, agora, como professor de um curso de Letras de uma universidade 

pública, é a de compreender como os conceitos teóricos de leitura e escrita nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, (BRASIL. SEF, 1998b) e nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Básico em Mato Grosso, OC/MT, (MATO GROSSO, 

SEDUC, 2008) afetaram/afetam as práticas discursivas daqueles que estão diretamente 

envolvidos com o ensino de Língua Portuguesa na escola pública em Mato Grosso. 

 Assim, busco, neste trabalho, analisar o processo de apropriação desses conceitos pela 

escola, especialmente, pelos professores de Língua Portuguesa. Para isso, analiso os 

discursos sobre leitura e escrita nesses documentos que objetivam servir de 

parâmetros/orientações e nos planos de ensino e relatórios avaliativos dos formadores 

dos CEFAPROs (Centros de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de Mato 

Grosso) e, nos planos de ensino e relatórios avaliativos dos professores, em sala de aula, 

das escolas públicas, do ensino fundamental em Mato Grosso, estabelecendo relações 

entre esses discursos.  
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 O CEFAPRO é o órgão responsável pela política de formação dos professores e 

pela execução de projetos e programas da SEDUC – MT. Este órgão foi criado em 1997 

e ganha corpo com a criação de três centros no ano de 2003, nas cidades de Cuiabá, 

Rondonópolis e Diamantino. Atualmente  conta com quinze unidades espalhadas em 

cidades polo no Estado.  

   Os formadores dos CEFAPROS são professores da própria rede estadual e são 

escolhidos por meio de Edital para concurso interno. Os professores precisam preencher 

alguns requisitos para a participação no concurso como ter formação específica na área 

do concurso e estar atuando como docente efetivo na rede a pelo menos cinco anos.  

A leitura e escrita são os objetos principais de ensino na disciplina de Língua 

Portuguesa a partir do desencadeamento de um processo de inovação e busca de 

mudanças para a disciplina, a partir dos anos 70. (PIETRI, 2003), em sua tese de 

doutoramento, discute as características de um discurso que se constitui a partir dessa 

década; o autor denomina esse processo de discurso da mudança. Esse discurso de 

mudança vai estar presentes tanto nos PCN como nas OC/MT. Veja o que diz os PCN: 

  

O ensino de Língua Portuguesa tem sido, desde os anos 70, o centro da discussão acerca 

da necessidade de melhorar a qualidade de ensino no país. O eixo dessa discussão no 

ensino fundamental centra-se, principalmente, no domínio da leitura e da escrita pelos 

alunos. (BRASIL – SEF, 1988b, p. 9, grifos nossos) 

    

Tenho como pressuposto que é preciso compreender o discurso da mudança como um 

acontecimento discursivo que permite formular a leitura e a escrita como essenciais para 

o ensino de Língua Portuguesa num processo de inovação para a disciplina. Trabalho 

aqui com a noção de acontecimento discursivo de (FOUCAULT, 2000, p. 28) para 

quem: 

 

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de 

acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que lhe 

permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos menores traços, 

escondido bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros. 

 

 Problematizo, então, a “apropriação social”  desse discurso pelos sujeitos construídos 

nessas formulações, especificamente professores dos CEFAPROS, responsáveis diretos 

pelos  cursos de formação continuada para os docentes da rede estadual de Mato Grosso  

e professores em atividade de sala de aula. Desta forma, faço a seguinte pergunta para 

nortear este trabalho: como os sujeitos envolvidos nas práticas escolares re(significam) 
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os conceitos de leitura e escrita presentes nos documentos oficiais/institucionais de 

Língua Portuguesa? 

Assim, inicialmente farei uma retomada histórica sucinta do contexto discursivo e 

político que levam a publicação dos PCN e das OC/MT, em seguida apresentamos a 

fundamentação teórica que adoto para este trabalho e a metodologia de análise para em 

seguida proceder à análise de parte do corpus com o qual trabalho nesta pesquisa. 

 

1. RECORTES METODOLÓGICOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO 

CORPUS 

 

O aparecimento dos PCN e das OC/MT são partes de processos discursivos de 

ordem teórico-metodológicos que emergem de uma conjuntura sócio-política de crise da 

Escola. Para Soares, (1980) Essa crise se dá a partir da década de 70, devido à chegada 

na escola de um contingente de alunos oriundos das camadas menos favorecidas, ou 

seja, pela democratização do acesso à escola. Nesse contexto a linguagem assume o 

estatuto de um instrumento de exclusão para esses alunos que não possuiriam a 

linguagem da escola, ainda segundo Soares, uma linguagem própria das camadas mais 

privilegiadas socialmente. Novos desafios sociais e políticos são colocados para a 

escola, mas o enfrentamento foi relegado. Como resposta foi-se construindo pelo 

discurso a crise da escola. O embate entre o desencontro da linguagem da escola e dos 

alunos e por ele se constrói o discurso de crise da linguagem,que logo passou a ser a 

face mais visível da crise da escola e com ela se confundindo, assim o discurso de crise 

da linguagem se torna o principal argumento para afirmar o discurso de crise da escola. 

 São dessa mesma época também as discussões de muitos linguistas brasileiros 

sobre o escopo da linguística frente aos problemas sociais. O cerne desse debate vai ser 

a relevância e as possibilidades da linguística para o ensino de língua. 

As discussões quanto a se ensinar ou não gramática, quanto à necessidade de 

desfazer as condições em que emerge o preconceito linguístico, quanto a se fazer da 

escola um espaço transformador da realidade social através do respeito pela linguagem 

do aluno, o que possibilitaria levá-lo a se apropriar da variedade social de prestígio, são 

discussões que se fortaleceram no Brasil, no transcorrer da década de 70 do século XX, 

e que se fazem atuais, [...].(PIETRI, 2003, p. 9).  

 Um dos desdobramentos desse embate foi a publicação de documentos oficiais 

de orientação para as escolas sobre o ensino de língua materna, com base na ciência 

linguística. Segundo Angelo  (2002, p. 39) foram textos dirigidos, à época, aos 

professores do estado de São Paulo: os Guias curriculares para o ensino de 1º grau – 

Língua Portuguesa, publicado em 1975, e a proposta curricular para o ensino de Língua 

Portuguesa – 1º grau, publicado em 1988. 
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Como se pode notar, o desejo e a necessidade de mudança para o ensino estão já 

algum tempo em discussão quando são publicados, em 1988, os PCN. Vejo, assim, os 

PCN como uma ação política que busca responder às demandas colocadas pela 

sociedade. E no caso especificamente dos parâmetros para a área de Língua Portuguesa 

diretamente relacionados aos estudos linguísticos.  

A associação entre Linguística e questões sociais e políticas relacionadas ao 

ensino de língua materna, somadas à polêmica que se estabelece com a tradição 

gramatical, no país, e aliadas ao fato de a Linguística ter que “dizer a que veio” junto 

aos meios letrados nacionais, possuiriam uma função interna à própria disciplina, em 

sua constituição como ciência no Brasil. (PIETRI, 2003, p. 189). 

Diversas publicações discutem o ensino de Língua Portuguesa antes e após a 

publicação dos PCN: (GERALDI, 1984; 1996; 1997), (POSSENTI, 1996), (BRITTO, 

1997), (ROJO, 2000), (ANTUNES, 2003), dentre muitas outras. São discursos que 

circulam no meio acadêmico e entre os professores do ensino básico em atividade pelos 

cursos de formação inicial e também pelos cursos de formação continuada. Os discursos 

que constroem a crise do ensino de Língua Portuguesa se disseminam e em sua esteira 

surgem também propostas teórico-metodológicas para a sua superação. Os PCN 

explicitam essa necessidade:  

 

A finalidade dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa é 

constituir-se em referência para as discussões curriculares da área – em curso há vários 

anos em muitos estados e municípios – e contribuir com técnicos e professores no 

processo de revisão e elaboração de propostas didáticas. (BRASIL, SEF, 1988b, p, 9) 

 

 As Orientações Curriculares para a Educação Básica do Estado de Mato Grosso 

(OC/MT) nascem sob a égide das mesmas práticas discursivas  dos documentos oficiais, 

ou seja, são publicados com o objetivo de propor mudanças, melhorar a qualidade e 

respeitar as especificidades locais. As discussões para a produção desses documentos 

iniciam-se em 2008 e levaram cerca de três anos para que fossem publicados e 

chegassem de fato “ao chão da escola” para usar um termo próprio desses documentos.  

 Segundo os organizadores das OC trata-se de “uma histórica solicitação das 

escolas”, isso porque “os documentos produzidos na esfera nacional, apesar de bem 

fundamentados, não respondem ao cotidiano da escola mato-grossense, não se 

constituindo como referência suficiente para a elaboração da proposta curricular da 

Educação Básica no Estado”. (MATO GROSSO, SEDUC, 2012, p. 9). As OC/MT 

foram elaboradas com a colaboração das universidades públicas, sindicatos dos 

professores, Conselho Estadual de Educação e os CEFAPROS. E, passariam, então, a se 

constituir numa referência para os formadores dos CEFAPROS nos cursos de formação 

continuada para os professores da rede estadual.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Fundamento este trabalho nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de 

Discurso Francesa (AD), fundada nos trabalhos de Michel Pêcheux, nos anos 60. 

Assim, para analisar os efeitos de sentidos dos discursos institucionalizados sobre 

leitura e escrita presentes nos PCN, OC/MT e suas relações com os sentidos produzidos 

nos Planos de Ensino dos formadores dos CEFAPROS e dos professores em sala de 

aula apóio-me na noção de Formação Discursiva, (FD) e de Condições de Produção de 

Pêcheux (1997).  

 Pêcheux (1997) ao discutir sobre o caráter material do sentido enuncia duas 

teses. A primeira de forma resumida afirma que “as palavras, expressões, proposições, 

etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam. 

(p. 160) e, em seguida, expõe o conceito de Formação Discursiva, doravante (FD): é 

aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e 

deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de 

uma exposição, etc.). (p. 160) 

 Os sentidos se dão, portanto, no interior de uma FD; Isto é, os sentidos são 

constituídos em relação às FDs e não na literariedade entre o significante e o que ele 

designa. O discurso é compreendido pela AD a partir de uma dada exterioridade, 

situado em um lugar social, histórico e ideológico em que o sujeito está inserido. O 

discurso é apreendido em sua materialidade linguística (língua) nas práticas sociais 

empreendidas pelos sujeitos falantes. 

 Para melhor compreender a noção de FD é preciso ver o que Pêcheux (1997, p. 

160) chama de Formação Ideológica:  

Compreende-se, por que em sua materialidade concreta, a instância ideológica existe 

sob a forma de formações ideológicas (referidas aos aparelhos ideológicos de Estado), 

que, ao mesmo tempo, possuem um caráter “regional” e comportam posições de classe: 

os “objetos” ideológicos são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a “maneira de se 

servir deles” – seu “sentido”,  isto é, sua orientação, ou seja, os interesses de classes aos 

quais eles servem -. (grifos do autor) 

 

 Ao reconhecer que a FD é o lugar da constituição do sentido, o autor, então 

elabora sua segunda tese em relação ao caráter material do sentido, encaminhando para 

a noção de interdiscurso, Pêcheux (1997, p. 160): 
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Toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que nela se 

constitui, sua dependência com respeito ao “todo complexo como dominante” das 

formações discursivas, intrincado no complexo das formações ideológicas definido mais 

acima. (grifos do autor).  

 O autor afirma que o interdiscurso é esse todo complexo com dominante. 

Portanto, os sentidos no interior das FDs são dependentes do interdiscurso. O 

interdiscurso é, assim, o lugar em que se constituem os objetos de uma sequência 

discursiva dominada por uma FD. Por meio da articulação desses objetos, o enunciador 

dará coerência a seu propósito no interior do intra-discurso.  

Ao passar a considerar o interdiscurso como constituinte de um FD, o autor 

desloca esse conceito na medida em que incorpora a instabilidade e a dispersão dos 

sentidos.  Para Pêcheux (1997, p. 162): o próprio de toda formação discursiva é 

dissimular, na transparência do sentido que nela se forma, a objetividade material 

contraditória do interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal, 

objetividade material essa que reside no fato de que “algo fala” (ça parle) sempre 

“antes, em outro lugar e independentemente”; Isto é, sob a dominação do complexo das 

formações ideológicas.  (grifos do autor). 

 E, assim, pela articulação dos já-ditos, dos pré-construídos que os efeitos dos 

sentidos são construídos: deslizantes, dispersos.     

Assim, com base na definição de FD e de Condições de produção de Pêcheux, 

efetuarei as análises dos discursos presentes nos enunciados dos documentos oficiais 

sobre leitura e escrita, pensados aqui como acontecimentos discursivos. Para Pêcheux 

(1969) as condições de produção permitem pensar um conjunto de elementos 

envolvidos nos processos discursivos, como os sujeitos: destinador, destinatário, o 

referente e as condições históricas sejam as de longo alcance e ou as mais imediatas. 

Trabalho, ainda, neste trabalho, com a noção de Acontecimento Discursivo como a 

entende Foucault (2000, p.30): “conjunto de todos os enunciados efetivos (que tenham 

sido falados ou escritos), em sua dispersão de acontecimentos e na instância própria de 

cada um”.  

 

4. ANÁLISE DE DADOS  

 Neste primeiro quadro apresento discursos presentes nos PCN que se 

referem às definições de linguagem e Língua.  Começo a análise por essas definições, 

pois esses conceitos mais abrangentes de linguagem e língua darão suporte aos 

discursos que discutirão/proporão objetos e objetivos para o ensino de Língua 

Portuguesa, bem como a definição de objetos e processos de ensino como discurso, 

texto, produção textual e leitura dentro de novos paradigmas teórico-metodológicos. 

Assim, o apoio em aportes teóricos próprios das discussões científicas da linguística 
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dará sustentação às orientações para os professores que atuam no ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

QUADRO 01 

PCN – EXCERTO 01 

Em síntese, pela linguagem se expressam ideias, pensamentos e intenções, se 

estabelecem relações interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro, 

alterando suas representações da realidade e da sociedade e o rumo de suas (re)ações. 

(p, 20, grifos nossos) 

Língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. (p, 20 grifos nossos)    

Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer 

alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico 

e em determinadas circunstâncias de interlocução. (p, 20, grifos nossos) 

 

EXCERTO 01 

 A definição de linguagem acima baseia-se na perspectiva interacionista. 

A linguagem assim colocada serve não só para a comunicação, mas tem também um 

valor performativo, pode influenciar e mudar relações, envolvendo necessariamente o 

outro.  Essa definição estabelece de início que o trabalho de ensino da disciplina de 

Língua Portuguesa terá necessariamente de considerar a intervenção social dos sujeitos 

envolvidos.  

 As condições de produção desse enunciado estão diretamente ligadas às 

pesquisas linguísticas. Assim, penso ser possível referir aos enunciados que definem 

linguagem a uma Formação Discursiva (FD) própria dos estudos acadêmicos sobre a 

linguagem. Os efeitos de sentidos e as associações com os discursos que propõem 

mudanças para o ensino de Língua vão se estabelecer no interior desta formação 

discursiva. Cito como exemplo, o livro O texto na Sala de Aula, organizado por Geraldi 

e publicado em 1984.  Nessa obra o autor se refere às três concepções de linguagem: a 

primeira como sendo “a linguagem é a expressão do pensamento”; a segunda “a 

linguagem é instrumento de comunicação” e a terceira “a linguagem é uma forma de 

interação”. (GERALDI, 2003, p. 41). O autor relaciona a primeira concepção à 

gramática tradicional, a segunda ao estruturalismo e o transformacionalismo e a terceira 

a linguística da enunciação. É tomando a terceira concepção como base que Geraldi e os 

demais autores da obra O texto na sala de aula vão discutir e propor mudanças para o 

ensino Língua Portuguesa. Objetivo declarado pelo autor organizador na apresentação 



 

 

 
2720 

da obra: “o objetivo é um convite à reflexão e a um (re)dimensionamento das atividades 

de sala de aula”.  

 Ao definir língua como “um sistema de signos específico, histórico e 

social, que possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a sociedade”, os PCN 

fazem também uma referência à linguística. É de Saussure (2010, pp. 20-25) a definição 

de língua como um sistema de signos, sendo língua considerada a parte social da 

linguagem. É ainda de Saussure a afirmação de que a língua, não menos que a fala, é um 

objeto de natureza concreta.  O autor também afirma que a língua é um sistema de 

signos que exprimem idéias, como muitos outros, mas sendo o principal desses 

sistemas. Pode-se ver, então, que parte da definição de língua é de Saussure: “sistema de 

signos”, “específico = natureza concreta”, e social. Fica por fazer o inventário da 

afirmação de que “a língua possibilita significar o mundo e a sociedade”. Arrisco-me a 

fazer uma referência a Freire (1990) para quem “A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente”. Em seguida, os 

PCN definem a palavra “interagir” da seguinte forma: 

 

Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer 

alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico 

e em determinadas circunstâncias de interlocução. 

  

Vou aproximar esta definição a dois autores: Bakhtin e Geraldi. Relaciono, 

então, à definição aos excertos abaixo:  

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal. [...] A 

interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 1999, 

p. 123). 

 

as interações não se dão fora de um contexto social e histórico mais amplo; na 

verdade, elas se tornam possíveis enquanto acontecimentos singulares, no interior e nos 

limites de determinada formação social, sofrendo as interferências, os controles e as 

seleções impostas por esta.” (GERALDI, 1997, p. 6). 

 

Como podemos notar há uma relação entre os termos utilizados nos PCN e os 

usados por Bakhtin, bem como com os de Geraldi, que se apropria dos estudos 

Bakhtinianos, vindo a ser um dos primeiros e mais importantes pesquisadores do 
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interacionismo no Brasil. Estas pesquisas influenciaram significativamente os estudos 

linguísticos, no Brasil, principalmente a partir dos anos 80. 

 Para fazer deslizar os sentidos, os textos acionam redes de memória: no texto 

que define linguagem no excerto 01, o enunciado “alterando suas representações da 

realidade e da sociedade e o rumo de suas (re)ações”, se afasta de uma posição 

comunicacional da linguagem ao tirar o interlocutor de uma posição passiva e colocá-lo 

como participante do jogo interlocutivo, além de assumir, mesmo que de forma indireta, 

a noção de performatividade no uso da fala. No entanto, o faz apenas em uma direção – 

eu influencio o outro. Sumiu a ideia de sujeito constituído/interpelado pelo outro. 

Prevalece uma noção mais instrumental da linguagem. A noção principal de linguagem 

para sustentar a noção de interação se perde, esquece-se algo fundamental apontado por 

Geraldi (1997, p. 51) “não só a linguagem se constitui pelo trabalho dos sujeitos; 

também estes se constituem pelo trabalho lingüístico, participando de processos 

interacionais”.    

Também para a definição de língua, no excerto 01, ocorre uma referência aos 

estudos linguísticos, mas a exemplo do que ocorreu na definição de linguagem, parece 

que a definição se dá por bricolagem, sem a citação de autores ou referência aos lugares 

epistemológicos. O mesmo se dá na definição de “interagir”, não há citação de nenhum 

autor de referência, ainda que aqui possamos ver em Bakhtin e Geraldi as fontes do 

enunciado, Mais uma vez o significado de “interação” está em uma só direção: “dizer 

alguma coisa a alguém”, a interação, bem como a linguagem e a língua se resume 

basicamente a uma ferramenta para influenciar o outro, deixando de fora a idéia de 

trabalho e de construção recíproca de identidades, valores e de modificação da 

realidade.   

As formulações dos PCN sobre linguagem, língua, interação são discursos já 

proferidos. Há, assim, redes de memória sobre os quais o enunciado se constitui. No 

entanto, como afirma Pêcheux (1997, p. 160) “as palavras, expressões, proposições, 

etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam. 

Desta forma, Os PCN naturaliza e apaga a conceito de interação, sobretudo as 

afirmações de Geraldi (1997) que se utiliza dos conceitos do interacionismo para pensar 

em práticas de ensino de língua portuguesa como um momento de “negociações de 

sentido”, em que se possa devolver a palavra a quem foi silenciado, segundo o autor, 

não por uma opção ideológica, mas sim por ser “uma necessidade linguística ouvi-la se 

se quiser compreender a atividade com textos como uma atividade de produção de 

sentidos”. (p. 113). Desta forma, a FD dos PCN se distancia da FD dos estudos 

interacionais mesmo que repetindo muitos de seus termos.  

EXCERTO 02 

 Neste segundo quadro, analiso os enunciados presentes nas OC/MT que 

também definem linguagem.  

QUADRO 02 
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OC/MT – EXCERTO 02 

As linguagens são construídas historicamente na interação social, portanto 

mediadas pelas relações dinâmicas inerentes a toda produção humana, rica em sistemas 

semióticos expressos e registrados ligados intrinsecamente ao modo como o ser humano 

produz, (re)constrói, (re)significa e sustenta as práticas sociais. Dessa maneira, o ser 

humano define-se na e pela linguagem, desvela-se, modifica sua realidade e cria novos 

sentidos ou ressignifica suas práticas ao longo de sua história. (p,11, grifos dos autores). 

 A definição de linguagem presente nas OC/MT está em relação de 

paráfrase com a dos PCN. No entanto, ocorrem acréscimos importantes como a 

referência a linguagem no plural, o que permite trabalhar com outros “sistemas 

semióticos”.  O lugar epistemológico é o mesmo dos PCN: o interacionismo relacionado 

aos trabalhos de Bakhtin que deram sustentação à vertente sócio-interacionista da 

linguagem. É de Bakhtin a afirmação de que a interação é a verdadeira substância da 

língua. Pode-se também comparar com a afirmação de Geraldi, para quem as interações 

não se dão fora de um contexto social e histórico mais amplo. 

Para Foucault (2000), os enunciados relacionam com outros enunciados, sejam 

retomando os que já foram ditos, sejam projetando novos enunciados, assim pode-se ver 

na definição das linguagens uma relação com o interacionismo. A definição das OC/MT 

é uma definição mais abrangente que a dos PCN. Acrescenta noções como “produção”, 

“práticas sociais” e “história”. Essas definições apareceram num quadro teórico dos 

estudos linguísticos, um acontecimento discursivo aqui considerado como o 

aparecimento do interacionismo. Baseado neste acontecimento, vários professores 

pesquisadores de universidades brasileiras, por uma opção teórico-medologógica, e, 

penso eu, principalmente ideológica, propuseram novos caminhos para o ensino de 

língua portuguesa sob orientação desses estudos. Propõe-se, então uma mudança de 

objetos e das práticas de ensino.      

Outro acontecimento discursivo é o aparecimento dos PCN e na sua esteira as 

OC/MT. Ainda que essas propostas se baseiem em autores e pesquisadores do 

interacionismo há um rompimento com os pressupostos teóricos e com aquelas 

propostas. Esse rompimento se dá, a meu ver, por vários fatores: um deles é o processo 

de juntar vários conceitos como se eles fossem um só. Outro aspecto é a naturalização 

dos conceitos como se eles já fossem conhecidos do público alvo, seus autores não são 

citados, assim essa teoria se transforma em instrumento e não em suporte teórico.  

Pretendo aprofundar essa discussão, o que não é possível neste texto, mas se a 

definição de linguagem é o ponto de partida para a elaboração de métodos e para a 

construção de objetos de ensino, já podemos ver aí um processo de desconstrução e de 

apagamento tanto da teoria como de suas possíveis contribuições para o ensino de 

língua portuguesa.  

EXCERTO 03 
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 No quadro 03, analiso os enunciados de um plano de ensino elaborado 

por uma professora formadora do CEFAPRO em Pontes e Lacerda-MT. Os enunciados 

abaixo foram colhidos da justificativa deste plano.  

 

QUADRO 03 

PLANO DE ENSINO – FORMADOR DO CEFAPRO – EXCERTO 03 

Analisando os aspectos de ensino da Língua Portuguesa, percebemos o grande 

fosso que há entre a formação inicial do professor das Letras e o que rezam as 

Orientações, tanto Nacional quanto Estadual. [..] Então, propus que @as professo@s 

fizessem uma formação com estudos teóricos de pesquisadores do ensino de línguas, 

especificamente da Língua Portuguesa, com foco nas práticas pedagógicas e nas 

propostas de ensino a partir do texto, o que se justifica porque, segundo Irandé Antunes, 

“[...] a compreensão do fenômeno lingüístico como atividade da língua para a 

consideração das intenções sociocomunicativas que põem os interlocutores em 

interação; acendeu, além disso, o interesse pelos efeitos de sentido que os interlocutores 

pretendem conseguir com as palavras em atividades de interlocução; trouxe para a cena 

dos estudos mais relevantes o discurso e o texto, desdobrados nas suas relações com os 

sujeitos atuantes, com as práticas sociais e com as diferentes propriedades que 

asseguram seu estatuto de macrounidade da interação verbal. (ANTUNES, P, 20, 

2009)” (1) 

 

 Os enunciados acima, do excerto 03 são parte da justificativa de um 

plano de ensino elaborado como proposta para um trabalho de formação orientado pela 

professora responsável da área de linguagem. Nota-se que o plano de ensino em questão 

não traz uma referência ao conceito de língua/linguagem. O que me leva a pensar que 

essas noções já são dadas como conhecidas ou desnecessárias para o que se vai propor 

como ensino. 

 Volto também minha atenção para o uso das palavras “fosso” e “rezam”. 

Pelo uso da palavra fosso, a formadora estabelece de início que há um grande 

distanciamento entre o que pretende trabalhar em seu curso e “o que rezam as 

orientações” dos documentos oficiais. A palavra “rezam” mostra, por sua vez, que há 

algo que precisa ser acatado, repetido de forma literal, ou seja, a docente se alia às 

orientações de forma inquestionável, como procuro mostrar mais a frente.   

A professora procura se colocar no lugar, junto daqueles com quem vai 

trabalhar, ou seja, dos professores em atividade de sala de aula, seus interlocutores no 

curso em que irá ministrar. Isso de duas formas: a primeira no uso do verbo 

“percebemos”. Com o uso do verbo na primeira pessoa do plural a docente busca se 

aproximar de seus interlocutores. A outra por se referir aos professores em formação 
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inicial, ou seja, professores graduados, que ainda não fizeram mestrado ou doutorado, 

assim como ela.  

A palavra “fosso” aponta, assim, para os relacionamentos entre a universidade e 

a escola e também para as teorias linguísticas discutidas, ensinadas na academia; penso 

que mais propriamente para a apropriação ou não dessas teorias. A palavra significa 

nesse contexto um grande distanciamento. A formadora deixa claro desde o início que 

não houve durante a graduação a apropriação dos conceitos trabalhados nos documentos 

oficiais.  

 Além disso, o uso do termo “rezam”, se referindo aos documentos 

oficiais que propõem as teorias para o trabalho com o ensino da língua portuguesa joga 

necessariamente com as condições de produção desses documentos. Muitos são os 

significados de rezar, mas de forma geral estão relacionados com repetição de coisas já 

ditas, com busca de apoio em algo maior, divino, com obrigações que devem ser 

cumpridas. Desta forma, a docente se coloca como o sujeito sem escolha, que precisa 

acatar uma norma, uma conduta ditada por alguém que está além, fora do mundo da 

escola. O termo “rezam” também pertence ao mundo jurídico, “como reza a lei”; É 

assim que esses documentos oficiais são tomados neste discurso. Penso que tanto as 

instituições, como as secretarias de educação, também os professores pesquisadores são 

vistos como estranhos ao mundo da escola. Mais uma vez, aparece o distanciamento, o 

fosso, e assim, busca-se apoio em alguém que supostamente entende, participa dos 

saberes que precisam ser apreendidos, por isso a justifica para a proposta de ensino ser 

de Irandé Antunes e não da docente responsável pela formação. 

 

Então, propus que @as professo@s fizessem uma formação com estudos 

teóricos de pesquisadores do ensino de línguas, especificamente da Língua Portuguesa, 

com foco nas práticas pedagógicas e nas propostas de ensino a partir do texto, o que se 

justifica porque, segundo Irandé Antunes. (EXCERTO 03). 

 

A professora busca se aproximar das teorias com as quais precisa trabalhar 

através de Irandé Antunes. Isso mostra um distanciamento dos autores que 

fundamentaram os documentos que pretende discutir, os PCN e as OC/MT. A 

pesquisadora Antunes é uma reconhecida professora e atuante na área da educação e 

discute a aplicação do interacionismo como nova forma teórica e metodológica para o 

ensino de Língua Portuguesa. Antunes se apropria dos conceitos formulados no interior 

dos estudos interacionistas e propõe aplicá-los como teoria e método para o ensino da 

língua, mas isso não permite compreender o estatuto teórico da interação, ou seja, de 

onde veio? Como se difundiu? Por que o trabalho com a noção de interação pode 

melhorar a qualidade do ensino? Para compreender esse processo seria preciso conhecer 

os autores de base, tanto teórica como aqueles que se propuseram a trabalhar com 

teorias linguísticas fundamentando o trabalho com o ensino de língua. 



 

 

 
2725 

    Mas este excerto não mostra muita coisa de como a teoria é apropriada pelo 

formador. Ela mostra como a teoria entra na constituição do sujeito “professor” – é o 

que falta nele. Professor é um sujeito que se define por ter que “correr atrás” da teoria. 

Como afirma Geraldi (1997, 88) “Neste sentido, o professor emerge como categoria sob 

o signo da desatualização”.  

 

EXCERTO 04 

  

 O excerto 04 é parte de um plano de ensino anual elaborado por 

professores de uma Escola Estadual, em Pontes e Lacerda, MT.  

 

QUADRO 04 

PLANO DE ENSINO – PROFESSORES DA ÁREA DE LINGUAGEM DA 

ESCOLA ESTUADUAL DORMEVIL FARIAS – EXCERTO 03 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Ampliar o domínio do discurso, tanto direto quanto indireto, nas diversas 

situações comunicativas; 

CONTEÚDOS 

- Leitura (compreensão, interpretação e intertextualidade); 

- Diálogo; 

- Interpretação; 

- Gêneros textuais; 

- Produção oral e escrita; 

- Fonemas e letras; 

 

 

 Começo analisando o enunciado abaixo, tendo sempre em mente que 

mesmo de forma indireta, penso esses enunciados em relação aos anteriores. Há termos 

presentes neste plano de ensino que podem nos remeter aos estudos da interação, mas ao 

analisá-los vai se descobrindo que a relação entre eles é complexa, mas bastante 

significativa.  
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Ampliar o domínio do discurso, tanto direto quanto indireto, nas diversas 

situações comunicativas. (EXCERTO 04). 

  

Trata-se de um objetivo específico presente no plano de ensino. A proposta de 

“ampliar o domínio do discurso” permite que se pense numa apropriação das teorias que 

propõem o trabalho com as atividades discursivas, assim poderia se esperar um trabalho 

com discursos diversos, com textos em que esses discursos aparecem, se materializam. 

Pois há também a referência “às diversas situações comunicativas.” Mas o encaixe na 

proposição de “tanto direto quanto indireto” mostra que o entendimento de interação é 

diferente daqueles propostos nos documentos oficiais. A intenção é a de trabalhar 

aspectos pontuais de formas de manifestação dos discursos, um trabalho gramatical. Ao 

elencar os conteúdos que serão trabalhados essa confusão vai sendo explicitada. Isso 

mostra que o professor tenta se apropriar pela homofonia dos discursos oficiais. Os 

sentidos das palavras se constituem em relação a uma FD e mantém relação com as 

palavras dessa mesma FD e mudam de sentido ao mudar de uma FD à outra. Isso 

explica, então, o uso de expressões como “domínio discursivo”, “situações 

comunicativas”, “diálogo” que não significam o mesmo para a FD do interacionismo e 

sim, a nosso ver, para a FD dos documentos oficiais, ou seja da mesma forma que os 

documentos oficiais se apropriaram dos estudos interacionais, sem contudo considerar 

as suas especificidades, seus deslocamentos e consequências pedagógicas, também os 

professores assim se apropriaram desses conceitos. 

Os professores que elaboraram o plano tomam “leitura” como um conteúdo a ser 

ensinado, e, para tanto, é preciso trabalhar a compreensão e a interpretação que seriam 

formas de levar o aluno ao domínio da leitura, mas na mesma sequência aparece o termo 

“intertextualidade”; o que mostra uma confusão desse conceito, elencado como um  

procedimento para o ensino da leitura. Da mesma forma, “diálogo” como está colocado 

parece remeter ao que foi dito no Objetivo Específico, ou seja, entendido como 

trabalhar o discurso direto e indireto, o diálogo face a face, a alternância de falas 

marcadas pelo uso do travessão, não tendo, portanto relação com a noção de dialogismo 

num sentido mais amplo. A repetição do termo “interpretação” sugere separação com a 

leitura. Em seguida tem-se “gêneros textuais” e de forma direta passa-se a “fonemas e 

letras”, mostrando que haverá um trabalho em separado com as formas abstratas da 

língua.  

Os termos próprios da FD acadêmica na qual esses conceitos emergem e 

significam são retomados, mas assumem no dizer dos professores em sala de aula outros 

significados. O discurso se propaga por homofonia. Os significados de domínio 

discursivo, atividade discursiva, diálogo postos em funcionamento na escola se 

contrapõem a noção de interação. São tomadas como mais um conteúdo a ser trabalhado 

como, por exemplo, os fonemas e as letras e não como um lugar teórico que pudesse 

embasar o trabalho com a língua. Ou seja: neste dado, a chave é mesmo a questão da 
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sonoridade, do “tatibitate acadêmico”., de uma circularidade, repetição automática que 

vai silenciando, apagando até os menores traços a FD dos discursos linguísticos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Procurei descrever e analisar enunciados presentes em um domínio 

discursivo próprio da área de educação, mais precisamente do ensino de Língua 

Portuguesa. Para isso parti dos PCN e das OC/MT e relacionei com enunciados de 

documentos que se servem desses documentos oficiais como base para suas práticas de 

ensino, como os planos de ensino de uma formadora do CEFAPRO e um plano de 

ensino de um grupo de professores responsáveis pela área de linguagens em uma escola 

pública de ensino básico. Buscamos mostrar esses enunciados como acontecimentos 

discursivos. 

Pode-se também reafirmar Foucault (2000, p.113) sobre os enunciados: “De 

início, desde sua raiz, ele [enunciado] se delineia em um campo enunciativo onde tem 

lugar e status, que lhe apresenta relações possíveis com o passado e que lhe abre um 

futuro eventual”. Os professores, tanto os formadores dos CEFAPROPOS como os que 

estão atuando em sala de aula lutam para se apropriar daquilo que lhes é imposto pelas 

instituições, mas nesse caminho há desencontros, confrontos, enfim há o jogo com os 

sentidos e com o poder. Desta forma, os enunciados são repetidos, se dispersam e se 

transformam. O que mostra a característica própria da linguagem, lugar de equívocos, 

de falha, como disse Pêcheux um jogo de força na memória, sob o choque do 

acontecimento.   
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LEITURA E ESCRITA DO PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA: A 

EXPERIÊNCIA DE UM PROFESSOR SURDO COM UM ALUNO SURDO NO 

CONTEXTO ACADÊMICO 

José Carlos de Oliveira
127

 

 

 

Resumo: Considerando que a maioria dos surdos ao ingressarem na universidade, não 

está preparada para o desafio que as atividades de leitura e escrita representam nessa 

etapa da vida acadêmica, a presente pesquisa buscou desenvolver estratégias e 

atividades com o intuito de desenvolver habilidades de leitura e escrita em Português 

como segunda língua por surdos através da Abordagem Comunicativa e Interativa de 

Ensino de Línguas. Por meio de um processo educativo interativo entre professor e 

aluno surdo, optou-se por focar o processo nos interesses reais do aluno participante 

desse estudo. Os dados utilizados como instrumentos para a análise foram: atividades de 

leitura filmadas em libras, produções escritas de resumos e produções livres, 

desenvolvidas com um acadêmico surdo do Curso de Licenciatura em Letras Libras da 

Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC, sendo utilizadas diversas estratégias 

de leitura e escrita (EDWARDS E MERCER, 1988; COLL, 1990; SOLÉ, 1998; 

PALINCSAR e BROWN, 1984; VAN DIJK, 1983). A análise das atividades de leitura 

mostra o uso de diversas estratégias para a compreensão e, explorando a Libras de 

diversas maneiras na compreensão do texto. A análise das produções escritas mostrou o 

uso criativo de estratégias para a produção de um texto que se aproxime aos textos 

produzidos por seus pares ouvintes. A análise geral do projeto de pesquisa mostra 

benefícios tanto para o sujeito, quanto para o professor, evidenciando ainda que a 

Abordagem Comunicativa e Interativa de ensino de línguas mediada por uma língua 

compartilhada em que se considera a realidade e as necessidades do aluno e do meio 

social pode ser útil à aquisição e ao desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita 

por surdos da mesma forma que para alunos ouvintes, bem como para às interações 

entre professor e aluno surdo. 

 

Palavra-chave: Leitura e escrita. Português como segunda língua. Surdez. Libras. 

Ensino comunicativo e interativo de línguas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, voltado ao ensino e aprendizagem de segunda língua (L2), 

visa a construir um processo de ensino interativo com um acadêmico surdo que permita 

a identificação das características da leitura e da escrita do Português como L2 por 

surdos universitários, bem como a implementação de intervenções pedagógicas para o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita. Tendo como ponto de partida, 

algumas motivações pessoais tais como: necessidade em refletir sobre minha prática 

docente, necessidade de compreender os fatores que dificultam a aquisição do Português 
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por surdos e a necessidade de trazer contribuições para a área do ensino de línguas, com 

considerações teórico-metodológicas e estratégias na área de ensino e aprendizagem de 

português para surdos. 

Poucas são as pesquisas desenvolvidas sobre o ensino da leitura e da escrita do 

português com enfoque na educação de surdos, sendo as mais significativas: Quadros 

(1997), Karnopp (2005), Guarinello (2007) e Souza (2008) que enfocam surdos com 

nível de escolaridade fundamental e médio. Nesse sentido, o presente estudo se 

diferencia por enfocar a compreensão de leitura e a produção escrita para fins 

acadêmicos com surdos de nível universitário. 

No campo da educação dos surdos, há a necessidade de metodologias, 

estratégias e didáticas que focalizem o ensino da leitura e da escrita e o 

desenvolvimento de habilidades comunicativas por meio da interação entre professor e 

aluno surdo, que melhorem a compreensão leitora e a produção escrita dos surdos em 

português, pois o que se observa é que mesmo depois de anos de escolaridade esses 

sujeitos ao ingressarem na universidade carecem dessas habilidades, sendo essas, 

imprescindíveis nessa etapa da escolarização para a elaboração de trabalhos científicos e 

a maioria desses sujeitos não está preparada para executar essas atividades, sendo que 

na maioria das vezes, as atividades de leitura e de escrita são realizadas com 

dificuldades e de modo inadequado. 

Assim, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de propor e desenvolver 

estratégias de ensino e aprendizagem, para a leitura e a escrita que possibilitem aos 

surdos um aprendizado do português, que se aproxime de seus pares ouvintes, bem 

como estratégias de intervenção que possibilitem a esses sujeitos uma interação 

significativa, uma expressão de seus conhecimentos de forma adequada a cada situação 

em suas interações sociais, buscando desenvolver de forma crítica e reflexiva um jeito 

surdo de ensinar e um jeito surdo de aprender de forma colaborativa junto com o aluno. 

Para isso, foram aplicadas atividades de diagnóstico para identificar dificuldades de 

compreensão leitora e de produção escrita, a partir das quais foram desenvolvidas 

atividades interventivas mediante a utilização de estratégias de leitura e escrita, sendo 

esse processo, mediado pela língua brasileira de sinais – Libras
128

. 

  

2. LEITURA E ESCRI7TA COMO UM FENÔMENO INTERATIVO E 

SOCIAL 

 

Em todos os níveis de ensino da língua portuguesa escrita para surdos, a leitura e 

escrita são as habilidades que mais se fazem necessárias para a realização de estudos, 

tendo em vista a necessidade de aprimoramentos teóricos, específicos e profissionais. 

Segundo Alderson (1984, p. 1), a habilidade ou a capacidade de compreender e de 

produzir textos escritos é comumente utilizada para avaliar o conhecimento adquirido 

pelo aprendiz no contexto educacional em todos os níveis, considerando assim a 

importância social que a leitura e a escrita desempenha na vida cotidiana. Dessa forma, 

a compreensão em leitura e a capacidade de produção escrita ocupam uma posição 

privilegiada no contexto educacional enquanto instrumento para a avaliação do 

desempenho acadêmico. 

No caso das pessoas surdas, em que a leitura e a escrita em língua portuguesa 

envolve uma L2, essa formação se torna ainda mais crítica. Por esse motivo, nesta 

pesquisa o meio de interação e comunicação entre o participante e o professor-
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pesquisador foi a língua de sinais. A língua portuguesa, alvo desse estudo, esteve 

presente na modalidade escrita durante a realização das atividades, nas quais o 

participante, necessariamente, se via exposto à leitura e escrita em língua portuguesa de 

forma mediada pelo professor-pesquisador através da Libras. 

Dessa forma, no presente trabalho, o ato de ler é visto como um processo que 

envolve tanto a informação encontrada na página impressa, um processo perceptivo de 

decodificação, como a informação que o leitor traz para o texto, seu pré-

conhecimento
129

, um processo cognitivo e social (MOITA LOPES, 1986, p.140). 

Ler é um ato de conhecimento, que significa perceber e compreender as relações 

existentes no mundo, cujo processo não se restringe à mera decodificação de signos 

impressos, exigindo também do sujeito leitor a capacidade de interação com o mundo 

que o cerca, atribuindo sentido aos textos que lê, relacionando-os com o contexto e com 

as suas experiências prévias. Constituindo-se em um processo que se evidencia por 

meio da interação entre os diversos níveis de conhecimento do leitor, a saber: seu 

conhecimento linguístico, conhecimento textual e conhecimento de mundo, 

caracterizando-se como um processo interativo. Dessa forma a, a informação flui nas 

duas direções, do texto para o leitor e do leitor para o texto, constituindo um processo 

perceptivo, cognitivo e social, também chamado sociointeracionista
130

 

(CAVALCANTI, 1989, p. 48). 

A escrita por sua vez, é uma representação gráfica da linguagem, uma expressão 

do pensamento e uma representação simbólica da realidade, que medeia a relação dos 

homens com o mundo (VYGOTSKY, 1987). Para Vygotsky, a escrita vai além da 

grafia das palavras, envolvendo também o domínio de regras da língua, de 

conhecimentos textuais e conhecimentos de mundo, que são adquiridos por meio de 

interações sociais enriquecidas pela prática de leitura compreensível. Essa leitura 

compreensível, por sua vez, constitui a base fundamental para a escrita. 

Para Ferreiro (1995), a escrita é vista como um objeto cultural, concebendo sua 

aprendizagem como a apropriação de um novo objeto de conhecimento, com 

propriedades específicas, para serem usadas como suporte de ações e de interações 

sociais. Para a autora, não faz sentido diferenciar o ensino da leitura do ensino da 

escrita, considerando que, para compreender o sistema da escrita, o sujeito realiza tanto 

atividade de interpretação como de produção, estabelecendo um processo de inter-

relação entre as duas habilidades. 

No caso dos surdos brasileiros, o português se coloca como uma segunda língua. 

O aprendizado “da leitura e da escrita” dessa língua se torna imprescindível, para que se 

tenha acessibilidade no país: aos documentos oficiais, às informações e aquisição do 

saber, entre outros objetivos (SOUZA, 2008). 

Segundo Souza (2008, p. 50), escrever em uma segunda língua não é uma tarefa 

fácil. Esse processo é bem mais complexo do que escrever em uma primeira língua. 

Entre os fatores que dificultam a aquisição de leitura e da escrita em uma segunda 

língua, destaca-se: pouca fluência na segunda língua, fatores culturais e sociais que 

permeiam os usos da segunda língua — e que os aprendizes muitas vezes desconhecem 

— e fatores afetivos (ansiedade e a apreensão). Segundo Tedesco & Abreu (2001 apud 

ALBRES, 2010, p. 161), a produção textual de adultos surdos apresenta, na sua 

estrutura argumental, maior dificuldade com relação ao uso de palavras de ligação, tais 

como: verbos, conjunções, alguns pronomes e preposições. Silva (2001) aponta que a 

escrita dos surdos em sua estrutura superficial linear apresenta interferência da língua de 

sinais, resultando em desvios de uso de conectivos, preposições, tempo verbal, 
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concordância verbal e nominal. Tais ocorrências surgem quando as pessoas surdas estão 

em estágios intermediários do processo de aprendizagem de segunda língua. Há que se 

considerar que tais ocorrências na produção textual dos surdos não são exclusivas 

desses sujeitos, uma vez que pessoas ouvintes bilíngues podem apresentar dificuldades 

similares com relação à escrita de uma segunda língua. 

 Há que se considerar ainda, que, para os surdos, as línguas envolvidas no 

processo de ensino e aprendizagem são diferentes não apenas em termos de gramática e 

vocabulário, mas também na modalidade: a Libras utiliza exclusivamente o canal viso-

espacial, enquanto o português se apoia fortemente no canal oral-auditivo. Além disso, a 

Libras não possui um sistema escrito altamente difundido no Brasil e no mundo e, por 

esse motivo, os surdos se expressam apenas por meio da língua de sinais no âmbito da 

(corp)oralidade, e da língua portuguesa, sua segunda língua, na modalidade escrita. 

 

3. A AQUISIÇÃO DO PORTUGUÊS POR SURDOS 

 

Ao contrário do que ocorre com as crianças ouvintes, a grande maioria das 

crianças surdas, ao ingressar na escola, não possui o domínio de uma língua de sinais, 

que deveria ser a sua língua materna (doravante L1), adquirida de forma natural e 

espontânea. 

Com a ausência de uma língua natural que lhes serviria de base para o seu 

desenvolvimento como um todo. Essas crianças se deparam com a impossibilidade de 

construírem significações para o que as rodeiam. Ao mesmo tempo, são 

impossibilitadas de desenvolver sua subjetividade, sendo expostas a um contexto 

educacional que apresenta um currículo todo direcionado à crianças ouvintes, 

dificultando a sua aprendizagem em igualdade com as demais crianças. 

A maioria das instituições escolares, para lidar com essas dificuldades, busca 

trabalhar a leitura, usando o processo de decifração,
131

 sem interação comunicativa e 

argumentativa
132

 (KARNOPP, 2002-2005). Da mesma forma, o trabalho com a escrita 

é, frequentemente, baseado em palavras e frases curtas, e descontextualizadas da 

realidade de vida desses alunos, constituindo praticas repetitivas — como se a repetição 

pudesse fazer esses alunos aprender a ler e escrever, como se a língua estivesse pronta e 

acabada. Nesse sentido, a criança escreve para atender a um simples pedido externo, o 

dos professores, que, muitas vezes, assumem o papel de mero avaliador do desempenho 

do aluno na leitura e na escrita, em vez de assumir o papel de real interlocutor e leitor 

das produções (SILVA & NAMBI, 2008). 

Embora, o processo de decodificação seja comum no início do aprendizado da 

leitura e da escrita. a ausência de uma língua comum entre aluno e o texto escrito, e 

também entre professores ouvintes e alunos surdos, esse processo acaba tornando-se um 

obstáculo. Segundo Almeida (2011), a significação da leitura envolve jogos de 

linguagem dos sujeitos com a língua-alvo, e, no caso do texto escrito em português para 

surdos, essas condições adversas excluem esses sujeitos da participação desses jogos, 

submetendo-os a um aprendizado monológico
133

 e tornando-os incapazes de construir o 

sentido do texto. Como consequência, há uma falta de domínio generalizada da escrita 
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por surdos, que não conseguem se expressar adequadamente diante da ausência de 

práticas discursivas e argumentativas tanto na L1, como na L2. 

Nesse contexto, é comum observar pessoas surdas, mesmo quando adultas, depois 

de vários anos escolares, buscando uma compreensão literal do significado das palavras 

contidas no texto. Apresentam grandes dificuldades na interpretação da linguagem 

figurada e de palavras com uso distante do sentido literal. Por não terem sido, 

adequadamente, expostos a uma leitura significativa durante a sua fase escolar, elas 

costumam apresentar dificuldade ao utilizarem o seu conhecimento de mundo para 

inferir o sentido do texto a partir de suas experiências, o que lhes dificulta construir 

significados do que lê e de expressar de forma clara a sua compreensão da leitura. 

Segundo Karnopp (2005, p. 65–66), as atividades de leitura, a análise e a 

produção textual se constituem como tarefas árduas ao surdo, tanto em sua vida 

acadêmica quanto profissional. Segundo a autora, estudantes surdos relatam que tais 

atividades não se estabelecem como uma prática cotidiana no contexto escolar e que a 

língua de sinais nem sempre é aceita ou considerada pelo interlocutor no processo de 

leitura, de tradução e de construção de sentidos dos textos. Tal fato também ocorre no 

que tange a produção de textos escritos, em que a Libras é um mero suporte, uma 

ferramenta a serviço da língua majoritária. 

Ainda conforme Karnopp, muitos estudantes surdos ao ingressarem na graduação 

se sentem diante de um grande desafio, pois nesta fase de escolaridade, estão se 

deparando com seus primeiros livros, e por esse motivo precisam buscar estratégias 

diversas para ler os livros e traduzi-los para a Libras, tal como compartilhar as ideias 

dos livros com outros colegas em Libras, na tentativa de reconstruir o sentido dos 

textos, coletivamente, sem a mediação de um professor. Isso revela um processo 

educativo no qual as atividades de leitura e escrita são subestimadas e negligenciadas, 

sendo substituídas pelo ensino do vocabulário, da gramática e da estruturação de frases 

em pequenos textos. Desse modo, compromete-se a capacidade e a habilidade do 

aprendiz surdo, impossibilitando-o de atingir uma aprendizagem significativa
134

. 

 

4. A LEITURA E A ESCRITA NA ÓTICA DO ENSINO COMUNICATIVO E 

INTERATIVO DE LÍNGUAS – ECIL 

 

Considerando que a aprendizagem significativa da leitura e da escrita passa por 

um fenômeno social decorrente da interação autor-texto-leitor envolvendo fatores 

cognitivos por parte do leitor que por sua vez se resulta em novas interações através da 

ampliação dos conhecimentos, constituindo-se em atos comunicativos. Pois os novos 

conhecimentos se exteriorizam nas interações comunicativas dos sujeitos. 

No que tange a aquisição e ao aprendizado e ao uso da linguagem “de modo 

formal”, destaca-se a habilidade para a aquisição e o aprendizado da leitura e da escrita. 

Sendo assim, uma abordagem comunicativa seria um ideal para se ensinar uma segunda 

língua, no presente estudo denominado de “Ensino Comunicativo de Línguas”. Essa 

abordagem, consiste em um conjunto de pressupostos teóricos, de princípios, e até de 

crenças, ainda que só implícitas, sobre o que é uma língua natural, o que é aprender e o 

que é ensinar outras línguas.”, tratando da adoção de princípios de como se ensina e de 

como se aprende uma língua (ALMEIDA FILHO, 2011). 

Essa abordagem tem como característica, o foco no sentido, no significado e na 

interação entre os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensinar e de aprender 
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uma nova língua. O ensino comunicativo organiza as experiências de aprender em 

termos de atividades/tarefas de real interesse e/ou necessidade do aluno para que ele se 

capacite a usar a língua-alvo para realizar ações autênticas na interação com outros 

falantes dessa língua. Além disso, este ensino não toma as formas da língua descritas 

nas gramáticas como modelo suficiente para organizar as experiências de aprender outra 

língua, embora não descarte a possibilidade de criar na sala de aula momentos de 

explicitação de regras e de prática da gramatica, dos pronomes e das terminações de 

verbos, entre outras (ALMEIDA FILHO, 2010). 

Nela, o aluno é visto como um parceiro ativo, que deve ser motivado para 

descobrir e aprender de forma consciente e criativa a L2. Assim, o professor não é um 

mero transmissor de conhecimentos, mas assume a função de mediador interativo no 

processo de ensino e aprendizagem, levando o aluno a se interessar pelo aprendizado 

por prazer e não por obrigação. 

Assim, o ensino comunicativo busca viabilizar o ensino das quatro habilidades 

(ouvir, falar, ler e escrever) e levar o aprendiz a interagir e adquirir competência 

comunicativa na língua alvo. No entanto, no caso das pessoas surdas, cabe destacar que 

na modalidade de educação bilingue, as habilidades orais (falar e ouvir) talvez não são 

trabalhadas no contexto escolar, já que o uso da Libras nas interações comunicativas dos 

surdos substituem o uso da língua oral falada, enfatizando o uso da Libras para a 

aquisição e o desenvolvimento da L2 na modalidade escrita. Cabe destacar que, 

trabalhar sem o uso da L1 do aluno no ensino de L2 não favorece a interação entre essas 

línguas (L1 e L2), não parece ainda propiciar a aprendizagem significativa da L2. 

Portanto, no caso de alunos surdos, é necessário que o ensino da L2 seja mediado pela 

L1, como sustenta Souza, (2008, p. 205). Além disso, no ensino comunicativo, a 

tradução para a língua materna é considerada uma atividade comunicativa, conforme 

sustenta Widdowson (1981, p. 216), sendo assim, necessário o uso da L1. 

 Segundo Salles et al. (2007, p. 103), o ensino interativo, que engloba os 

princípios do ensino comunicativo, redireciona o foco da aprendizagem para o próprio 

processo interativo. A aprendizagem se dá por meio da construção do discurso baseado 

em trocas e interações, fazendo com que o aluno vivencie a interação na sala de aula (no 

ambiente de ensino), transformando esse ambiente em realidade discursiva, 

aproximando-o da realidade. Nesse contexto, o texto escrito e o diálogo tem o papel de 

fornecer não só a contextualização da língua, mas também o de apresentar a realidade 

sociocultural ao aluno, envolvendo-o com o tema, provocando reações e permitindo que 

manifeste suas opiniões, enfatizando a prática da comunicação por meio de conversas 

reais e espontâneas, levando o aluno a se comunicar na língua alvo, tendo a capacidade 

de usá-la em situações reais ao interagir com outros falantes da língua, incluindo aqui, a 

compreensão leitora e a produção escrita. 

 

5. METODOLOGIA 

 

O presente estudo se caracteriza como um estudo de caso, que, segundo 

Santaella (2001, p. 145), “[…] se volta para indivíduos, grupos ou situações particulares 

para se realizar uma indagação em profundidade que possa ser tomada como exemplar”, 

definido também por Nunan (1992) como “um exemplo singular de uma classe de 

objetos ou entidades, sendo o estudo de caso, a investigação e análise desse exemplo 

singular no contexto em que ele ocorre”. 

Norteado pela pesquisa-ação participante e emancipatória, cujas caraterísticas se 

fundamentam na tentativa continuada, sistemática e fundamentada no aprimoramento da 

prática do professor, e em decorrência, no aprendizado de seus alunos, associando uma 
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ação a resolução de um problema. Assim tendo como meta mudar o status do 

“professor” e do “aluno” por meio de um processo participativo-colaborativo em que 

ambos produzem, conjuntamente, novos conhecimentos por meio da interação (TRIPP 

2005; GIL 2006; CARR & KEMMIS 1986). 

Segundo Rojo (1997), a pesquisa-ação, por ser interativa, se assemelha a uma 

ação comunicativa, que nasce do coletivo, de forma dialógica, vitalista — ou seja, 

emerge do mundo vivido — constituindo-se numa ação que nasce da situação e oferece 

saídas. Assim, no presente estudo, a ação é direcionada pela necessidade e reação do 

sujeito da pesquisa frente ao processo de intervenção. Sendo assim, no presente estudo 

não foi possível aplicar um projeto de ensino pré-determinado e, sim, uma intervenção 

que se construiu a partir da interação do pesquisador com Breno, que atuou também 

como mediador cooperativo.  

As reflexões surgiram a partir de estudos preexistentes (TILOTSON, 2000 apud 

TRIPP, 2005), indo ao encontro do que sugere Elliot (1994 apud TRIPP, 2005), ao 

afirmar que os práticos não devem adotar simplesmente uma teoria “como sendo pronta 

e acabada”, mas devemos problematizá-la pela aplicação. Complementamos aqui, que 

tal problematização prática tem como objetivo fazer frente a uma necessidade de 

aprendizagem ou interesse específico de um aprendiz acadêmico surdo, sendo por essa 

natureza, o presente estudo foi desenvolvido de forma mais cíclica e menos linear. 

O estudo foi realizado com um aluno surdo, Breno
135

, do curso de licenciatura em 

Letras Libras da UFSC, cujos instrumentos de coleta de dados utilizados para esta 

pesquisa foram: um conjunto de atividades de leitura e produção de resumos — 

atividades avaliativas e atividades interventivas; anotações sobre os encontros 

realizados e observações-participativas e entrevistas. 

Para a realização da s atividades de leitura e de escrita foi realizado um total de 40 

encontros com carga horária que variaram entre 2 e 4 horas, cada, abrangendo um 

período de aproximadamente 15 meses. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: um conjunto de atividades 

de leitura e de produção de resumos — atividades avaliativas:
136

 , sendo 3 atividades de 

leitura e 5 atividades de escrita (4 resumos, 1 redação); atividades interventivas, 

constituída por 3 atividades de leitura e 3 atividades de escrita (resumos) e, atividades 

expositivas e atividades de completar lacunas. 

O esquema apresentado na Figura 1 mostra a sequência do desenvolvimento de 

atividades desenvolvidas no processo interventivo com Breno no presente estudo. 

 

Figura 7: Sequência de atividades
137
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 Pseudônimo adotado para identificar o colaborador do presente estudo. Breno, com idade de 21 anos, 

apresenta grau de surdez moderada bilateral, detectada aos 11 meses de idade, aproximadamente, e 

ausência de visão periférica, provocada por “rubéola neonatal”. Pertence a uma família de ouvintes, cuja 

língua falada é o português, sendo por meio dessa língua e por gestos que Breno se comunicava com a 

família, portanto sendo considerada como a sua L1. 
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137

 Essa sequência é uma esquematização genérica, pois muitas dessas etapas se intercruzam de diferentes 

maneiras. Devido ao fato de o trabalho focar as necessidades e os interesses do aluno colaborador, tudo pode 

ser visto como formas de intervenção, ou análise. 



 

 

 
2736 

 

Para as atividades interventivas de leitura, foram usadas estratégias propostas por 

Edwards, Mercer (1988) e Palincsar e Brown (1984) que consiste em formular previsões 

sobre o texto a ser lido; formular perguntas sobre o texto que foi lido; esclarecer dúvidas 

sobre o texto; e resumir o texto, construindo um sentido para o que se lê. Já para as 

atividades de produção escrita de resumos, foram utilizadas as estratégias propostas por 

Van Dijk (1983), como: selecionar e omitir partes redundantes e ou desnecessárias à 

compreensão do texto, deduzir elementos novos a partir dos elementos presentes no 

texto, integrar elementos semelhantes e elabora ou construir. Ressalto aqui que, em 

todas as atividades foram utilizados textos acadêmicos escolhidos por Breno, conforme 

suas necessidades nas disciplinas que ele estava cursando.  

Como as atividades avaliativas de leitura foram realizadas em Libras, Sendo essa 

uma língua viso-espacial, para facilitar a análise da compreensão e da produção de 

Breno, as leituras foram filmadas e posteriormente transcritas em glosas. Para isso foi 

utilizado o software ELAN — Eudico Linguistic Annotation
138

. Essa transcrição foi 

realizada com o intuito de se obter registro gráfico dos dados de leitura que foram 

realizadas em Libras pelo fato de não pode mostrar imagens dessas atividades
139.

 

 

6. ANÁLISE 

 

Optei pelo método de análise qualitativa por se tratar de um estudo de caso, e por 

se mostrar um método mais satisfatório para o escopo desta pesquisa pelo fato de o 

desdobramento desta ter sido determinado pelo sujeito, em que o resultado da análise de 

uma ação determina os procedimentos e os conteúdos da ação seguinte sendo descrita 

de forma cíclica e não em ordem cronológica. 

A análise dos dados referentes às atividades de leitura, buscou verificar a 

compreensão: do vocabulário, das relações existentes entre as partes do texto, e da 

relação existente entre o texto e a realidade, considerando a interação com os textos 

lidos, conforme Moita Lopes (1986) e Cavalcanti (1989). A análise das leituras foi 

realizada a partir de glosas das leituras, no entanto, não se refere a uma comparação 

entre a Libras e o português e, sim, à análise da compreensão do texto em português 

lido por Breno por meio da Libras. 

A análise dos dados referentes às atividades escrita, buscou identificar as 

características do texto escrito por Breno, além de identificar um aspecto linguístico e 

estratégias de compreensão e de produção escrita a serem trabalhada com ele. A partir 

desse momento, a análise buscou identificar aspectos como: influência do texto original 
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 Ferramenta de anotação que possibilita criar, editar e visualizar anotações de dados de vídeo e áudio, 

desenvolvido na Holanda pelo Instituto de Psicolinguística Max Planck, projetado especificamente, para 

análise de línguas e da língua de sinais e de gestos, com a finalidade de fazer anotação, análise e 

documentação de dados (QUADROS; PIZZIO, 2009). 
139

 A transcrição dos dados foi realizada por uma contratada, cujo nome não será divulgado por motivos 

éticos. Ressaltando que os serviços foram custeados pelo próprio pesquisador. 
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na escrita pelo surdo; repetição de elementos anteriormente mencionados ou paralelos; e 

o uso de conectivos, elementos essenciais na construção do sentido do texto resumido. 

Nas leituras realizadas por Breno, observou-se a sua compreensão e identificação 

das palavras em português e o estabelecimento de possíveis equivalentes na Libras, 

usando a expressão corporal de maneira bem definida para determinar os sujeitos do 

discurso e para localizar os referentes nos espaços e, incorporando objetos em verbos de 

concordância além de marcar corporalmente, sentimentos e inferências através de 

expressões faciais e corporais, incorporando ainda o uso de classificadores,
140

 um 

recurso linguístico da Libras extensamente usado para realizar descrição visual de 

referentes e suas ações no mundo. 

Embora apresentasse dificuldades para compreender ideias mais abstratas dos 

textos, ele se utilizou de diferentes recursos para acessar um significado e um sentido 

para os textos
141

, como sinais sinônimos ou equivalentes para acessar o significado de 

uma palavra que expresse seu conceito no contexto do enunciado, o uso da soletração 

manual para acessar o significado das palavras, designar nomes dos países e termos 

científicos, suprir o desconhecimento do sinal equivalente em sinais e, expressões 

explicativas para explicitar, complementar ou reforçar palavras ou expressões dos textos 

originais. Esse ultimo recurso utilizado por Breno, dá à sua leitura a característica de 

uma leitura comentada
142

, talvez uma característica peculiar de seu modo de ler, pois 

ainda carecemos de pesquisas que comprovam, de fato, como os surdos lê. 

No entanto, em alguns casos, percebe-se o uso inadequado de sinais que não se 

conformam à situação do texto, o que pode ser decorrente da semelhança na grafia das 

palavras e também do desconhecimento do conceito das palavras ou expressões, 

apresentando ainda, dificuldade em estabelecer relações semânticas entre elementos 

presentes nos textos, dificuldades em compreender palavras e expressões de sentido 

figurado e dificuldade para estabelecer as relações de sentido das palavras de ligação e 

de coesão (preposições, conectivos, conjunções e advérbios) presente nos textos. 

Em análise global das leituras, percebe-se que Breno demonstrou ser capaz de 

relacionar o conteúdo do texto com seu conhecimento prévio e linguístico por meio da 

Libras, realizando as leitura com foco no sentido e não exclusivamente uma leitura 

literal, como se estivesse apresentando o tema, expondo as ideias principais do texto e 

acrescentando itens explicativos, o que dá, em alguns casos, à suas leitura uma 

característica de leituras comentadas, ou seja, uma paráfrase resumida dos textos. 

 Nas produções escritas de resumo, constata-se a cópia excessiva do texto 

original, redundância de informações e expressões, uso por vezes inadequado de 

elementos de ligação (principalmente preposições e conectivos). Sendo este ultimo 

fator, uma das implicações que dificultam a produção de resumo argumentativo usando 

palavras próprias. Da mesma forma que ocorre nas atividades de leitura, Breno mantém-

se preso ao uso de preposições e conectivos também nas atividades de produção escrita, 

o que evidencia que a dificuldade em compreender um texto envolvendo todos os 
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 Recurso muito usado nas línguas de sinais, principalmente em narrativas. São configurações de mão 

em que as mãos do sinalizador assumem para representar formas, pessoas, animais ou objetos, 

incorporando movimentos iconicamente associados a esses referentes. O estatuto gramatical enquanto 

“classificador” desses elementos tem sido fonte de amplo debate na linguística das línguas de sinais 

(ver, por exemplo, Emmorey, 2003). 

141 Cada leitor interage o texto (compreensão) conforme o nível de seu conhecimento prévio e 

conhecimento linguístico. Em razão disso, há muitas possibilidades de significação e sentidos para um 

mesmo texto, alguns mais amplos outros mais restritos. 

142 Uso de expressões explicativas, de modo a explicitar, complementar ou reforçar palavras ou 

expressões do texto original. 
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elementos nele contido pode interferir no resultado da produção escrita. Através da 

análise das produções de resumos, percebe-se que Breno compreendeu as ideias 

principais dos textos e estabelecer um sentido ao que leu, porém, apresenta dificuldades 

em expor em palavras escritas a sua compreensão. 

Buscando minimizar o excesso de cópias dos textos originais nos resumos 

produzidos por Breno, foi realizado um resumo a partir de glosa da leitura de um texto. 

Para isso, a leitura foi realizada e gravada em Libras e posteriormente transcrita em 

glosa, para que o resumo fosse elaborado a partir desta, sem o apoio do texto original. 

Essa estratégia exigiu de Breno esforço redobrado para a elaboração do resumo, no 

entanto, o resultado foi um texto bem estruturado, com características peculiares. Além 

disso, foi adotada a estratégia de re-escrita do resumo, o que possibilitou à Breno 

perceber as suas próprias falhas na elaboração do texto. 

Embora essas atividades tivessem caráter avaliativo, todas sofreram algum tipo de 

intervenção por solicitação de Breno, o que com certeza enriqueceu o seu conhecimento 

linguístico e a suas experiências estratégicas. 

Nas atividades de intervenção, todo o processo de ensino e aprendizagem foi 

mediado pela Libras e considerando o caráter interativo e comunicativo desenvolvido 

durante a pesquisa, foi ´possível  construir um trabalho conjunto (ensino reciproco)  

(EDWARDS; MERCER, 1988), por meio do qual, pesquisador e Breno puderam 

compartilhar significados e conhecimentos mais amplos e complexos, discutindo os 

conceitos das palavras e pesquisando, no dicionário, quando necessário. Em alguns 

momentos, também tive dúvidas no momento de esclarecer o conteúdo e construir um 

sentido para o texto, precisando, tal como Breno, recorrer ao dicionário. 

Para a realização das atividades de compreensão (leitura e produção escrita), 

adotamos as estratégias apontadas por Palincsar e Brown (1984) e Van Dijk (1983) 

seguindo as regras estabelecidas pelos autores, seguindo o modelo de ensino reciproco 

(EDWARDS; MERCER, 1988) e mediado por uma língua comum. 

O processo interventivo interativo se desenvolveu a partir da discussão sobre os 

texto a ser lido, leitura silenciosa e posteriormente discussão entre pesquisador e Breno 

sobre as dúvidas, as ideias principais do texto, suprimindo os conceitos triviais, 

substituindo ou agrupando conceitos e fatos semelhantes, selecionando ou criando 

frases-tema ou sínteses das partes mais interessantes do texto, buscando construir um 

sentido ao texto, (PALINCSAR e BROWN, 1984), considerando ainda, o uso e a 

função dos conectivos identificados no texto e também explorando o sentido de palavras 

e expressões de sentido figurado em um processo de leitura ativa e compartilhada 

(SOLÉ, 1998), buscando envolver o tema do texto às experiências e conhecimentos que 

Breno já possuía sobre o assunto. 

Após a análise do primeiro resumo produzido por Breno, elaborei um texto 

expositivo sobre os conectivos e outros elementos de ligação, discutimos sobre esses 

elementos e iniciamos as atividades de produção escrita de resumos seguindo as 

orientações de Van Dijk (1983) envolvendo a a leitura silenciosa e a re-leitura 

compartilhada com o pesquisador, seleção das ideias principais, omissão das ideias 

triviais, agrupando elementos e fatos semelhantes e integrando ou construindo inserindo 

conectivos e outros elementos argumentativos  quando conveniente, sendo esse 

processo estendido por optarmos pela re-escrita dos resumos após a leitura dos mesmos, 

possibilitando a reconstrução do texto eliminando elementos desnecessários e 

acrescentando argumentos convenientes. 

As produções de resumos, da mesma forma que as atividades de leitura foram 

mediadas pela Libras e trabalhadas de modo compartilhado em um processo de 

construção conjunta. 
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O que se observa nesse processo foi o interesse de Breno por um trabalho 

conjunto e areação positiva dele frente as interações no processo de ensino e 

aprendizagem demonstrando interesse pelos conteúdos e apropriação de novos 

conhecimentos.  

 

7. CONCLUSÃO 

 

Como sustenta Karnopp (2005), os surdos pouco se beneficiam do ensino da 

leitura e da escrita na escola regular. Segundo a autora, as atividades de leitura e escrita 

são realizadas, minimamente, pelo fato de os professores considerarem que os surdos 

apresentam uma dificuldade intrínseca de ler e escrever. Para sanar essa dificuldade, 

seria necessário, inicialmente, o estudo do vocabulário, a gramática e a estruturação das 

frases em pequenos textos para que depois os surdos possam realizar a leitura de livros. 

Em consequência, os surdos pesquisados pela autora, ao ingressarem na universidade, 

estavam lendo seus primeiros livros. 

Fato semelhante ocorre com Breno: inserido na escola regular ao longo de sua 

trajetória, sendo o único surdo em sala e sem acompanhamento de profissional tradutor-

intérprete de Libras, sem a experiência de ter tido atividades de leitura e escrita como 

uma prática cotidiana no contexto escolar e, mesmo quando envolvido em atividades 

discursivas em sala de aula, carente de uma língua compartilhada para esclarecer suas 

dúvidas com professores e colegas (BOTELHO, 2010, p. 68), Breno chegou à 

universidade com dificuldades e insegurança para desenvolver atividades de leitura e 

escrita. 

Percebe-se, assim, que o ingresso de Breno, bem como o da grande maioria dos 

surdos em escolas regulares, evidencia que a proposta de inclusão, da forma como vem 

sendo realizada nas escolas constitui-se um dificultador na aprendizagem do português, 

no que se refere ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. 

Ao longo da presente pesquisa, o processo de ensino e aprendizagem, mediado 

por meio de uma língua compartilhada (comum), mediado pela abordagem 

comunicativa e interativa, por meio de um processo de construção conjunta entre 

professor-pesquisador e aluno, parecem ter alcançado ótimos resultados, tendo sido bem 

aproveitados por Breno, que demonstra ter se apropriado tanto de aspectos linguísticos e 

discursivos específicos do português quanto da dimensão motivacional no tocante à 

compreensão e ao uso dessa língua. 

Na medida em que essa abordagem possibilitou a Breno interagir com situações 

significativas de leitura e escrita, o projeto o induziu à busca de estratégias de leitura e 

escrita, de tal modo que essa tarefa desafiadora parece ter-lhe possibilitado melhor 

apropriação do português, juntamente com o pesquisador (EDWARDS; MERCER, 

1988). 

Embora os elementos gramaticais tenham sido trabalhados durante o processo de 

intervenção, a prática de estruturação dos textos não se caracterizou como uma 

preocupação com a estrutura propriamente dita, mas sim, com a construção de um 

sentido, compreensível, coeso e coerente aos textos de Breno, na tentativa de aproximar 

seus textos ao padrão do português (BROWN, 2000). A partir dessa experiência com 

Breno, considero correta a afirmação de Guarinello (2007, p. 17), que diz: “o surdo é 

capaz de compreender textos igualmente a um ouvinte e de escrever e aproximar seu 

texto do Português padrão, desde que lhe sejam dados oportunidades de interagir com 

“a leitura e a escrita” por meio de atividades significativas e haja um trabalho de 

parceria e atribuição de sentidos pelo interlocutor e pelo leitor”. 
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Os erros, que chamo apenas de “situações inadequadas de escrita”, não foram 

considerados um defeito, mas um ponto de partida para o acerto e para a interação, 

fatores necessários ao aprendizado (SILVA; NAMBI, 2008). Além disso, os textos 

produzidos tinham um objetivo prático claro para principalmente para Breno, que 

consistia na realização de atividades discursivas em sala de aula para as disciplinas que 

ele cursava. Assim, todo o processo se caracterizou como uma situação real de ensino e 

aprendizagem, um processo de compreensão e de produção que constrói na interação 

com o outro, como sugere Vygotsky (1984) e Kroll (1990). 

Como professor-pesquisador me deparei diante de um desafio, uma vez que a 

maioria dos conteúdos trabalhados foi escolha de Breno, muitas vezes, apresentados 

diretamente nos encontros. Assim, por essa razão, muitas vezes precisei pesquisar, 

juntamente com Breno, para encontrar uma resposta adequada às suas necessidades. 

Dessa forma, construímos junto um processo educativo que atendesse às suas 

necessidades e no qual, eu como professor, me apoiava menos em teorias prontas e mais 

no próprio percurso metodológico construído, colaborativamente, com Breno (CARR; 

KEMMIS, 1986; ROJO, 1997; ROCHA, 2004). 

Pelo fato de o processo de investigação ter sido conduzido segundo as 

necessidades e reações de Breno, algumas estratégias emergiram de cada situação, como 

a estratégia de análise das atividades avaliativas de leitura a partir de glosas, que, por 

dificuldades técnicas, pela demanda de tempo e pelo sistema de convenção adotado pela 

transcritora, não foi possível uma transcrição rigorosa de todos os elementos 

linguísticos da Libras, sendo registrados apenas os aspectos mais relevantes para a 

análise. Tal fato exigiu a consulta e análise das imagens originais dos vídeos para se 

obter uma análise mais precisa acerca da compreensão de Breno. 

Esse cenário também se verificou no que diz respeito às estratégias usadas por 

Breno nas atividades de leitura e na produção escrita, mais precisamente a estratégia de 

elaboração de resumo a partir de glosa da leitura e da (re)estruturação dos resumos, que, 

inicialmente, não estavam previstas na metodologia. Essa flexibilidade só foi possível 

graças à metodologia adotada, na qual tanto o estudo de caso quanto a pesquisa-ação 

permitiram tratar tanto o aluno quanto o professor como objeto de avaliação, colocando 

o próprio percurso da pesquisa como foco de reflexão, captando dimensões mais 

subjetivas do processo, as quais passam despercebidas numa abordagem mais geral, na 

tentativa da resolução de um problema (TRIPP, 2005; GIL, 2006). 

Os resultados obtidos, e aqui apresentados, evidenciam que com mais exposição à 

língua portuguesa, em um ambiente bilíngue, mediado por uma língua compartilhada e 

por um processo de ensino comunicativo interativo significativo, o aluno surdo pode se 

tornar mais independente em suas atividades de leitura e produção escrita. Esse foi o 

caso de Breno. 

No entanto, por se tratar de um estudo de caso, as conclusões da presente pesquisa 

não podem ser generalizadas a outras situações e/ou a outros surdos. Considerando que 

os aspectos comentados na presente pesquisa caracterizam o caso — que por ser 

desenvolvido com um único sujeito com singularidades especificas e únicas, e 

considerando a heterogeneidade identitária dos sujeitos de sua comunidade —, seria 

necessário mais pesquisas com diferentes sujeitos e em diferentes situações contextuais 

para se ter conclusões mais gerais sobre as formas mais adequadas de se otimizar a 

aprendizagem do português como L2 por surdos acadêmicos. 

Espero que, os resultados obtidos, no presente estudo, reforcem a importância do 

aprendizado do português escrito como L2 pelos surdos, tendo em vista as diversas 

motivações citadas nesse trabalho, reconhecendo a necessidade, quase que urgente, que 
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esses sujeitos têm em se apropriarem dessa língua como forma de inclusão efetiva e 

com êxito nos espaços acadêmicos e sociais. 

Acredito que a interação comunicativa e reciproca entre professor e aluno surdo 

mediada pela Libras proporcionaram benefícios ao aprendizado, ao desenvolvimento 

das habilidades de leitura e de escrita, evidenciando que a abordagem, métodos e 

estratégias empregadas na pesquisa, são importantes e eficazes também no ensino aos 

surdos e principalmente a importância da presença, da mediação e interação do 

professor surdo com o aluno surdo nesse processo por meio de uma língua comum. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBRES, N. de Aquino. Surdos e Inclusão Educacional. Rio de Janeiro; EDDITORA 

Arara Azul, 2010. 

 

ALDERSON, J. C. Reading in a foreign language: a reading problem or a language 

program? In: ALDERSON, J.C. & URQUHART, A.H. (Eds.) Reading in a foreign 

language. London: Longman, 1984. p. 1-24. 

 

ALMEIDA, E. O. C. Leitura e surdez: um estudo com adultos não-oralizados. 2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Revinter, 2011. 

 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no ensino de 

línguas. 6ª edição. Campinas: Pontes Editores, 2010. 

 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Linguística Aplicada: Ensino de línguas e 

comunicação. 4ª edição. Campinas: Pontes Editores, 2011. 

 

AUSUBEL, D. P. The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune and 

Stratton, 1963. 

 

BOTELHO, P. Linguagem e letramento da educação de surdos: ideologias e práticas 

pedagógicas. 3ª edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

BROWN, H. Douglas. Principles of language learning and teaching. 4. ed. New York: 

Longman, 2000. 

 

CARR, W.; KEMMIS, S. Becoming critical: knowing through action research. 

Londres: Falmer Press, 1986. 

 

CAVALCANTI, Marilda do Couto. Interação Leitor-texto: aspectos de interpretação 

pragmática. Campinas, Editora UNICAMP, 1989. 

 

COLL, C. Um marco de referência psicológico para La educación escolar: La 

concepsión construtivista Del aprendizie y de La ensenanza. In: COLL, C; PALACIOS, 

j; MARCHESI, A. (org.) Desarrolo psicológico y educación II. Psicologia de La 

educación. Madrid; Alianza, 1990. 

 

EDWARDS, D.; MERCER, N. El comocimiento compartido. El desarrolo de La 

compreención em El aula. Barcelona, Paidós/MEC, 1988. 

 



 

 

 
2742 

EMMOREY, K. Perspectives on classifier constructions in sign languages. Mahwah, 

NJ: Mahwah, NJ: Erlbaum, 2003. . 

 

FERREIRO, F. Reflexões sobre a alfabetização. 24ª Ed. São Paulo, Cortez Editora, 

1995. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social 5. ed. São Paulo:Atlas, 

2006. 

 

GUARINELLO, Ana Cristina. O papel do outro na escrita dos sujeitos surdos. São 

Paulo: Plexus, 2007. 

 

KARNOPP, Lodenir Becker. Concepções de leitura e de escrita e educação de surdos. 

In: LODI, A. C. Balieiro; HARRISON, K. M. Pacheco; CAMPOS, S. R. Leite de. (org). 

Leitura e escrita no contexto da diversidade. Porto Alegre; Mediação, 2002. 

 

______. Pratica de leitura e escrita em escolas de surdos. In: FERNANDES, Eulalia 

(org). Surdez e bilinguísmo. Porto Alegre; Mediação, 2005. 

 

KROLL, Barbara. Second language writing: research insights for the classroom. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Oficina de Linguística Aplicada: A natureza social e 

educacional dos processos de ensino /aprendizagem de línguas. Campinas, Mercado 

das Letras, 1986. 

 

NUNAN, David. Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992. 

 

PALINCSAR, A. S.; BROWN, A. L. Reciprocal teaching of comprehension-fostering 

and comprehension-monitoring activites. Cognition and instruction, 1, (2). 1984, p. 117 

– 175. 

 

QUADROS, Ronice M. de: Educação de Surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre, 

Artes Medic, 1997. 

 

QUADROS, R. M. de. PIZZIO A. L. Língua Brasileira de Sinais IV. UFSC, 

Florianópolis, 2009. In: 

http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/linguaBrasileira

DeSinaisIV/assets/619/TEXTO_BASE_-_LIBRAS_VIn.pdf. Acesso em 16 de outubro 

de 2013. 

 

ROCHA, Eliza E. R. Bernardo. A pesquisa participante e seus desdobramentos: 

experiências em organizações populares. Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária Belo Horizonte – 12 a 15 de setembro de 2004 

 

ROJO, M. R. Hacia una didáctica crítica. Madri: Editorial La Muralla, 1997. 

 

SALLES, Heloisa M. M. Lima. et. al... Ensino de língua portuguesa para surdos: 

Caminhos para a prática pedagógica Vol. 1 2ª edição. Brasília, MEC, SEESP. 2007. 



 

 

 
2743 

 

SANTAELLA, Lucia. Comunicação e pesquisa: projetos para mestrado e doutorado. 

São Paulo: Hacker Editores, 2001. 

 

SILVA, Marília da Piedade Marinho. A construção de sentidos na escrita do aluno 

surdo. São Paulo; Plexus Editora, 2001. 

 

SILVA, A. C. da; NAMBRI, A. G. Ouvindo o silêncio: educação, linguagem e surdez. 

Porto Alegre; Mediação, 2008. 

 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Trad. De Cláudia Shilling – 6.ed. – Porto Alegre,; 

Artmed, 1998. 

 

SOUZA, A. N. Surdos brasileiros escrevendo em inglês: uma experiência com o ensino 

comunicativo de línguas. Dissertação de mestrado. Disponível em: 

http://www.uece.br/posla/dmdocuments/alinenunesdesousa.pdf. Pesquisa realizada em 

28 de abril de 2012. 

 

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Tradução de Lólio 

Lourenço de Oliveira.Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 

2005. 

 

VAN DIK, T. A. La ciência Del texto. Barcelona: Paidós, (ed. original, 1978), 1983. 

 

VYGOTSKY, L. S. Formação social da mente. São Paulo; Martins Fontes, 1984. 

 

______. Pensamento e Linguagem. Tradução de Jéferson Luiz Camargo. 1. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1987. 

 

WIDDOWSON, H. G. O ensino de línguas para a comunicação. Tradução de José 

Carlos P. de Almeida Filho. Campinas: Pontes, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2744 

O JORNAL ESCOLAR COMO PROJETO DE LETRAMENTO 

 

Juliene Kely Zanardi
143

 

 

 

RESUMO: Consoante os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), é dever da escola 

garantir aos alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários ao pleno exercício da 

cidadania. Tendo em vista esse objetivo, cabe, pois, à escola proporcionar práticas de 

leitura e escrita que possibilitem ao público discente o desenvolvimento de sua 

competência linguística para além da mera decodificação de signos. Como sinaliza o 

documento, essa responsabilidade se torna maior em contextos em que o acesso a 

práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia é mais limitado. 

Assim, considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio de seu alunado, 

compete ao professor, como mediador do processo de aprendizagem, planejar seu 

trabalho não em função de um aluno ideal para o ano, mas tendo em vista as 

possibilidades e as potencialidades de seus alunos reais. A partir desse panorama, a 

proposta do presente trabalho é apontar as vantagens do jornal escolar como uma 

ferramenta pedagógica capaz de proporcionar ao público discente não só o contato com 

diferentes gêneros textuais da esfera jornalística, cuja relevância social é evidente, mas 

também a possibilidade de participar efetivamente de diferentes práticas sociais que 

envolvem o contexto escolar. Para tal, apresentaremos uma experiência de projeto de 

letramento pautada na criação de um jornal escolar que foi desenvolvida em uma 

unidade da rede municipal do Rio de Janeiro. Pretende-se demonstrar como o jornal, 

considerando os diferentes níveis de letramento dos alunos envolvidos no projeto, 

propiciou a estes a possibilidade de participar de práticas sociais significativas 

envolvendo o uso da escrita, permitindo-lhes não só ampliar seus conhecimentos 

linguísticos, mas também atuar efetivamente como cidadãos. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Ensino. Letramento. Jornal escolar. 

 

1. Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância dos projetos de 

letramento para o desenvolvimento da competência linguística de indivíduos em idade 

escolar. A fim de atender a este propósito, apresentaremos uma experiência de projeto 

de letramento desenvolvida por meio da criação de um jornal escolar com alunos do 8º 

ano do Ensino Fundamental da rede municipal do Rio de Janeiro.  

Tendo isso em vista, o artigo será divido em quatro seções. Na primeira delas, 

discutiremos o conceito de letramento a partir dos estudos de especialistas como Magda 

Soares (2012), Roxane Rojo (2009) e Angela Kleiman (1995). O objetivo desta seção é 

não só apresentar o conceito de letramento como também estabelecer a distinção entre 

este e o termo alfabetização. 

Na segunda seção, apresentaremos um breve panorama das orientações dadas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais no que tange ao ensino de Língua Portuguesa. 
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Buscaremos demonstrar como a proposta de ensino apresentada pelo documento aponta 

para a importância do letramento na formação dos aprendizes como cidadãos. 

Na terceira seção, a partir dos trabalhos de Tinoco (2013) e Kleiman (2000), 

empreenderemos um levantamento acerca das especificidades que envolvem um projeto 

de letramento. Com base nesses estudos, apresentaremos, na última seção, um relato 

sobre a experiência de letramento desenvolvida em torno do jornal escolar, buscando 

demonstrar de que maneira esta atende aos pressupostos teóricos trabalhados nas seções 

anteriores. 

 

2. O conceito de letramento 

O uso do termo letramento é relativamente recente no Brasil. Conforme aponta 

Soares (2012), seu aparecimento no vocabulário da Educação e das Ciências 

Linguísticas teria se dado na segunda metade da década de 80 e estaria atrelado ao 

surgimento de um novo contexto da sociedade brasileira. Até então, um vocábulo 

corrente no discurso de especialistas na área de Educação era alfabetização, termo que 

ainda se faz presente ao lado do conceito de letramento. Além destes, embora menos 

comum, também figura na literatura sobre o ensino o termo alfabetismo. Tendo em vista 

a coexistência de tais termos, cumpre, pois, estabelecer a distinção entre eles.  

De acordo com Rojo (2009, p. 44), o termo alfabetização está relacionado “à 

ação de alfabetizar”, ou seja, ao ato de ensinar a ler e escrever, que leva o aprendiz a 

conhecer o alfabeto e a mecânica da leitura/escrita. Em outras palavras, pode-se dizer 

que o termo faz referência ao processo de aprendizagem da tecnologia necessária para 

ler e escrever. Como descreve a autora: 

 

[c]onhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita 

alfabética para ler e escrever significa, principalmente, perceber 

as relações bastante complexas que se estabelecem entre os sons 

da fala (fonemas) e as letras da escrita (grafemas), o que envolve 

o despertar de uma consciência fonológica da linguagem: 

perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas 

palavras etc. (ROJO, 2009, p.61) 

 

A partir disso, o termo analfabeto faria, então, referência ao indivíduo que não 

passou por tal processo, ou seja, que não conhece o alfabeto como tecnologia e sistema 

simbólico e que, portanto, não sabe ler e escrever. No mesmo campo semântico, 

encontra-se a palavra analfabetismo, que nomeia o estado ou a condição de analfabeto. 

Como nota Soares (2012, p. 19), os termos analfabeto e analfabetismo, que 

apresentam o prefixo de negação a(n)-, são de uso corrente na sociedade brasileira e de 

fácil compreensão. Surpreendentemente, o mesmo não ocorreria com os seus 

equivalentes de valor afirmativo. Embora tenha sido registrado no dicionário Aurélio 

como “estado ou qualidade de alfabetizado”, o vocábulo alfabetismo é pouco utilizado. 

Além disso, segundo a autora, sequer haveria um vocábulo que afirme o contrário de 

analfabeto, uma vez que não dispomos do termo “alfabeto” nesse sentido. 
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Não é difícil chegar às origens de tal disparidade no uso desses termos. 

Conforme indica Soares (2012), os vocábulos analfabeto e analfabetismo sinalizam não 

só a condição daquele que não domina a tecnologia necessária para ler e escrever. Eles 

revelam também a realidade de indivíduos que não podem exercer com plenitude seus 

direitos de cidadãos e ter acesso aos bens culturais em sociedades cada vez mais 

centradas na escrita. Como essa condição de marginalização social é bastante conhecida 

no contexto brasileiro, sempre nos foram necessárias palavras para nomeá-la, daí a 

nossa familiaridade com os termos analfabeto e analfabetismo. 

Recentemente, entretanto, uma nova realidade se configurou em nosso contexto 

social, abrindo espaço para uma mudança na maneira de considerar o significado do 

acesso à leitura e à escrita em nosso país. Como aponta Soares (2012, p. 45), à medida 

que um número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever e à medida que a 

sociedade vai se tornando cada vez mais grafocêntrica, compreende-se que apenas 

conhecer a tecnologia do ler e escrever não é o suficiente para a formação do indivíduo. 

Torna-se necessário também “saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às 

exigências de leitura e de escrita que se faz continuamente”, ou seja, participar das 

práticas sociais que envolvem o uso da leitura e da escrita (SOARES, 2012, p. 20). É a 

partir dessa visão que se originou o termo letramento. 

Segundo Kleiman (1995, p. 17), o termo letramento teria sido cunhado por Mary 

Kato (1986). Conforme sinaliza a autora, trata-se de um conceito de difícil definição, 

uma vez que complexos e diferentes tipos de estudo se enquadram nesse domínio. 

Ainda consoante a especialista, esse vocábulo teria surgido no meio acadêmico como 

uma tentativa de distinguir estudos sobre o impacto social da escrita de estudos sobre a 

alfabetização, que se voltariam apenas para as competências individuais envolvidas no 

uso e na prática da escrita. Assim, em linhas gerais, Kleiman (1995, p. 18-9) define o 

letramento como “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema 

simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. 

Soares (2012, p. 47) apresenta uma visão semelhante, caracterizando o 

letramento como “o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce práticas que usam a escrita”. Nesse sentido, a autora aponta os 

vocábulos alfabetismo e letramento como sinônimos, havendo, entretanto, uma 

tendência ao uso deste em detrimento daquele. Rojo (2009), por sua vez, estabelece uma 

distinção entre tais termos. Como sinaliza a pesquisadora, para ler não basta reconhecer 

o alfabeto ou decodificar letras em sons. Tampouco é suficiente codificar e observar as 

normas ortográficas do português padrão para escrever. Em outras palavras: a mera 

aquisição da mecânica da leitura/escrita – o processo de alfabetização – não seria 

suficiente para tornar o indivíduo apto a ler e escrever. Assim, recobrindo a rede de 

conhecimentos necessários à leitura e à escrita, Rojo apresenta o conceito de 

alfabetismo.  

Consoante a autora, esse termo pode ser definido, como “a capacidade de 

acessar e processar informações escritas como ferramenta para enfrentar as demandas 

cotidianas” (ROJO, 2009, p. 44). Trata-se, portanto, de um conceito bastante complexo, 

pois envolve tanto as capacidades de leitura quando de escrita, recobrindo múltiplos 

aspectos relacionados a cada uma delas. O quadro abaixo, extraído de Rojo (2009, 
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p.45), busca expor de maneira simplificada a complexidade de capacidades envolvidas 

no conceito de alfabetismo: 

 

LER ESCREVER 

Decodificar Codificar 

Compreender Normatizar (ortografia, notações) 

Interpretar Comunicar 

Estabelecer relações Textualizar 

Situar o texto em seu contexto Situar o texto em seu contexto 

Criticar, replicar Intertextualizar 

... ... 

Quadro 1 – Capacidades letradas envolvidas no conceito de alfabetismo (ROJO, 

2009, p. 45) 

 

Assim, o alfabetismo englobaria não só o conhecimento da mecânica da 

leitura/escrita (a alfabetização), mas também outras habilidades para além da simples 

codificação e decodificação. Nas palavras de Rojo (2009, p. 45), esse conceito se liga ao 

“conhecimento”, às “capacidades envolvidas na leitura e na escrita”, sendo, portanto, de 

natureza psicológica e de escopo individual. Já a noção de letramento abrangeria um 

contexto mais amplo. Segundo a autora, esse termo 

 

busca recobrir os usos e práticas sociais da linguagem que 

envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles 

valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo 

contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, 

escola etc.) numa perspectiva sociológica, antropológica e 

sociocultural. (ROJO, 2009, p. 98) 

 

Embora, aparentemente, haja uma divergência entre Soares e Rojo, é possível 

que se trate apenas de uma variação de nomenclatura. Ao tratar do termo letramento, 

Soares (2012, p. 65-80) aponta duas dimensões que envolvem esse conceito: uma 

individual e outra social. A primeira envolve o conjunto de habilidades linguísticas e 

psicológicas necessárias aos atos de ler e escrever, ao passo que a segunda se refere ao 

conjunto de práticas ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em 

seu contexto social. Tais dimensões corresponderiam, respectivamente, ao emprego que 

Rojo dá aos termos alfabetismo e letramento. Entendendo, a partir disso, que tais 

vocábulos se referem a dois aspectos de um mesmo fenômeno, para fins didáticos, neste 

artigo usaremos, como Soares, apenas o termo letramento para referir as diferentes 

práticas sociais que envolvem o uso da escrita como tecnologia e sistema simbólico. 

A partir do que foi exposto, podemos concluir que alfabetizar e letrar 

constituem ações distintas. É possível a um indivíduo não escolarizado e analfabeto 

participar de práticas de letramento e ser, portanto, em certa medida, letrado. Entretanto, 

em uma sociedade cada vez mais grafocêntrica, negar ao indivíduo o acesso à 

alfabetização significaria excluí-lo de diferentes práticas sociais que envolvem o uso da 
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escrita. Por outro lado, o simples conhecimento da tecnologia do código escrito não 

torna um indivíduo apto a exercer tais práticas. Assim, como sinaliza Soares (2012, p. 

47), o ideal seria “alfabetizar letrando”, i.e., “ensinar a ler e a escrever no contexto das 

práticas sociais de leitura e escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo 

tempo, alfabetizado e letrado”.  

Dessa forma, cumpriria à escola não apenas o papel de proporcionar aos alunos 

condições para que aprendam a ler e a escrever no sentido de adquirir a tecnologia de 

codificar e decodificar a língua escrita. Mais do que isso, cabe à escola oferecer meios 

para que estes possam se apropriar da escrita e das práticas sociais que a envolvem.  

Uma vez exposta a noção de letramento que norteia o presente trabalho, bem 

como a distinção entre os termos alfabetização e letramento, na próxima seção, 

apresentaremos um breve panorama das orientações contidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais da disciplina Língua Portuguesa. O objetivo é observar em que 

medida o conceito de letramento se insere na visão de ensino de língua materna 

apresentada no documento.  

 

3. Visão dos PCN: o letramento como foco do ensino de língua materna 

 

Conforme sinalizam os PCN, as transformações sociais e tecnológicas decorridas 

desde o último século acarretaram uma nova configuração do contexto escolar. A 

inserção de alunos de diferentes camadas sociais, a ampliação da utilização da escrita e 

a expansão dos meios de comunicação trouxeram para a escola regular novas demandas 

e desafios. Diante dessa nova realidade, caberia à escola oferecer a esse público discente 

diversificado o acesso aos saberes necessários à sua efetiva integração social, 

garantindo, assim, a formação de sujeitos autônomos, críticos e participativos, capazes 

de contribuir e atuar efetivamente na sociedade em que vivem. No que tange ao ensino 

de língua materna, seria, pois, função da escola criar estratégias para que os alunos 

possam desenvolver sua competência linguística, adquirindo, assim, os conhecimentos 

essenciais para uma efetiva inserção nas práticas sociais que envolvem o uso da 

oralidade e da escrita.  

Conforme assinalam os PCN, a responsabilidade da escola se torna maior em 

contextos em que o acesso a práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico 

e tecnologia é mais limitado. Assim, considerando os diferentes níveis de conhecimento 

prévio do público discente, compete ao professor, como mediador do processo de 

aprendizagem, planejar seu trabalho não em função de um aluno ideal para o ano, mas 

tendo em vista as possibilidades e as potencialidades de seus alunos reais. Nesse 

sentido, conforme sinaliza Antunes (2009), os pontos gramaticais ou lexicais a serem 

trabalhados na aula de Língua Portuguesa não devem ser organizados em função de um 

programa previamente ordenado. Eles viriam, naturalmente, por exigência do que os 

alunos precisam para serem comunicativamente competentes.  

A partir disso, pode-se depreender que certas práticas, tradicionalmente instituídas 

no ensino de língua, não cabem para o modelo educativo preconizado pelos PCN. Como 

bem resume Antunes: 
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Um ensino de língua que, em última instância, esteja 

preocupado com a formação integral do cidadão, tem como eixo 

essa língua em uso, orientada para interação interpessoal, longe, 

portanto, daquela língua abstrata, sem sujeito e sem propósito – 

língua da lista de palavras e das frases soltas. (ANTUNES, 

2009, p. 38) 

 

Considerando, então, a linguagem como um meio de interação entre sujeitos, os 

PCN preveem um ensino de língua que parta dos usos sociais da oralidade e da escrita e, 

consequentemente, dos saberes linguísticos necessários a eles. Tendo isso em vista, o 

documento assinala dois eixos básicos que devem nortear o ensino de Língua 

Portuguesa: o uso da língua oral e escrita, e a reflexão sobre a língua e a linguagem. 

Como assinala o documento, tais eixos não são estanques. Ao contrário, articulam-se de 

modo que a produção/recepção de discursos é o ponto de partida e de chegada de todo o 

ensino de língua. Nesse sentido, como esclarece o documento, as situações didáticas 

devem ser organizadas 

 

em função da análise que se faz dos produtos obtidos nesse 

processo e do próprio processo. Essa análise permite ao 

professor levantar as necessidades, dificuldades e facilidades 

dos alunos e priorizar os aspectos que serão abordados. Isso 

favorece a revisão dos procedimentos e dos recursos linguísticos 

utilizados na produção e a aprendizagem de novos 

procedimentos/recursos a serem utilizados em produções 

futuras. (MEC, 1998, p. 34) 

 

A partir de tais eixos, os PCN sugerem, então, a distribuição dos conteúdos do 

ensino de língua materna em três práticas. Relacionadas ao eixo do uso, viriam as 

práticas de escuta e de leitura de textos, bem como as práticas de produção de textos 

orais e escritos. Por sua vez, no que tange ao eixo da reflexão, decorreriam as práticas 

de análise linguística.  

Diante de tal configuração, torna-se inviável, portanto, tomar como unidades 

básicas do processo de ensino de língua estratos descontextualizados, como 

letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas e frases. Nessa perspectiva, a unidade 

básica há de ser o texto, realização material do discurso. Conforme sinalizam os PCN, 

todo texto organiza-se sempre em função de certas restrições de natureza temática, 

composicional e estilística que os caracterizam como pertencentes a um gênero textual. 

Com base nisso, conclui-se que “a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser 

tomada como objeto de ensino”. (MEC, 1998, p. 23) 

A noção de gêneros textuais tem suas origens nos estudos do pensador russo 

Mikhail Bakhtin (1992). Consoante a visão do filósofo, a utilização da língua processa-

se na forma de “enunciados (orais e escritos), concretos e únicos” (BAKHTIN, 1992, p. 

279). Tais enunciados se relacionam com as diversas esferas da atividade humana 

(jornalística, publicitária, jurídica, literária etc.), refletindo as condições específicas e as 
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finalidades de cada uma delas. Dessa forma, cada uma dessas esferas elabora seus “tipos 

relativamente estáveis de enunciado” (BAKHTIN, 1992, p. 279), os chamados “gêneros 

do discurso” ou, como tem sido usual nas pesquisas relacionadas ao ensino, “gêneros 

textuais”. 

Como aponta Marcuschi (2010), esses modelos discursivos, materializados em 

forma de textos (orais e escritos), caracterizam-se não apenas por suas peculiaridades 

linguísticas e estruturais, mas também, e principalmente, por suas funções 

comunicativas, cognitivas e institucionais. A partir de tais aspectos, pode-se concluir 

que os gêneros textuais são em número ilimitado, uma vez que desaparecem, surgem ou 

se transformam em função das necessidades sociocomunicativas dos seres humanos.  

Tomando o adjetivo empregado por Marcuschi (2010, p. 19), os gêneros são, 

portanto, entidades sociodiscursivas “incontornáveis”, na medida em que é impossível 

participar de qualquer situação comunicativa sem fazer uso deles. Assim, o 

conhecimento e o domínio de diferentes gêneros textuais que circulam nas mais 

variadas esferas de comunicação social são de fundamental importância para que o 

indivíduo possa participar efetivamente das práticas discursivas que o rodeiam. Nesse 

sentido, como sinalizam os PCN, cabe à escola oferecer aos alunos o acesso ao maior 

número de gêneros possível, desenvolvendo práticas de leitura, produção e reflexão 

sobre a língua que lhes permitam desenvolver suas habilidades e adquirir maior 

competência discursiva. 

Como a própria caracterização dos gêneros indica, um bom desempenho 

discursivo não depende simplesmente do domínio dos aspectos formais e estruturais que 

os envolvem. Há que se considerar também sua natureza funcional e interativa. Assim, 

conforme apontam os PCN (1998, p. 22), organizar situações de aprendizado no ensino 

de língua materna supõe planejar contextos de interação em que esses conhecimentos 

possam ser construídos e tematizados, bem como promover atividades que busquem, na 

medida do possível, recriar em sala de aula situações enunciativas de outros espaços que 

não o escolar.  

Assim, como se pode observar, a proposta apresentada pelos PCN aponta para um 

ensino de língua que parte das práticas sociais que envolvem a oralidade e a escrita para 

o desenvolvimento das habilidades linguísticas necessárias ao convívio em sociedade e 

ao pleno exercício da cidadania. Caberia, pois, à escola, como principal agência de 

letramento, promover situações de aprendizagem que visassem não apenas à aquisição 

da mecânica da leitura/escrita, mas uma efetiva inserção em práticas comunicativas que 

propiciassem aos alunos a ampliação de seus conhecimentos linguísticos. Tendo isso em 

vista, no presente trabalho, sugerimos como proposta pedagógica o desenvolvimento de 

projetos de letramento, cujas características serão apresentadas na próxima seção. 

 

4. Projeto de letramento: algumas considerações 

 

Como aponta Tinoco (2103, p. 151), um projeto de letramento distingue-se dos 

projetos que tradicionalmente se desenvolvem nas escolas, pois não parte de um tema 

previsto no calendário escolar, tais como folclore, meio ambiente, consciência negra etc. 

Ao contrário, os projetos de letramento devem surgir naturalmente a partir de interesses 
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da vida real de alunos e professores. Assim, o ponto de partida desse tipo de proposta é 

alguma prática social que faça parte da vida dos indivíduos que compõem a comunidade 

escolar, como, por exemplo, os procedimentos necessários para obter um documento de 

identidade. 

Nesse sentido, as atividades de leitura e de escrita desenvolvidas ao longo do 

projeto não ficarão restritas à simples aprendizagem da tecnologia do código escrito. Os 

alunos envolvidos no projeto participarão de práticas de leitura e de escrita para 

efetivamente conseguir algo. Dessa forma, como conclui Kleiman (2000, p. 238), um 

projeto de letramento se caracteriza como uma prática em que a escrita é utilizada “para 

atingir algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem 

dos aspectos formais apenas)”. Em outras palavras, um projeto de letramento não se 

limita a alfabetizar o aprendiz. Mais do que isso, ele oferece ao aluno a possibilidade de 

ampliar sua competência discursiva por meio de uma efetiva inserção em práticas 

sociais que envolvam o uso da leitura e da escrita.  

Como salienta Tinoco (2016, p. 152), esse tipo de proposta pedagógica demanda 

uma mudança de postura em relação às práticas escolares que tradicionalmente se 

desenvolvem no ensino de língua. Em primeiro lugar, empreender um projeto de 

letramento requer o abandono da concepção de que a simples análise e classificação de 

elementos fonológicos, morfológicos e sintáticos da língua seja suficiente para dar aos 

aprendizes os subsídios necessários para que participem dos usos sociais que se fazem 

da leitura e da escrita. As atividades de análise linguística, como uma das práticas que 

permeiam o ensino de língua, devem fazer parte do processo de aprendizagem, mas não 

podem ser vistas como mera memorização de nomenclaturas e categorização de 

elementos linguísticos. As práticas de análise linguística devem ocorrer em função das 

demandas surgidas a partir dos textos lidos e escritos que circulam dentro e fora da 

escola. Assim, conforme ressalta Tinoco: 

 

[o]s projetos de letramento requerem, portanto, textos de 

circulação real, trazidos para a sala de aula para subsidiar ações 

que serão realizadas fora do ambiente escolar, e não textos 

didatizados em função de um conteúdo pré-selecionado para 

determinada série. (TINOCO, 2013, p. 152)  

 

Além disso, entendendo a linguagem como meio de interação entre sujeitos, 

evidencia-se que ler não requer apenas decodificar signos linguísticos, assim como 

escrever não se reduz a codificar em língua escrita e demonstrar conhecimento das 

estruturas linguístico-textuais. Toda interação envolve um contexto comunicativo, cujos 

elementos devem ser reconhecidos pelos participantes. Quando escrevemos um texto, 

por exemplo, devemos levar em consideração quem é o nosso interlocutor, que tipo de 

relação mantemos com ele, quais os objetivos e intenções dessa produção etc. Assim, 

empreender um projeto de letramento requer contextos em que as atividades de leitura e 

escrita se configurem efetivamente como práticas de interação, representativas dos usos 

sociais da linguagem. 
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Como aponta Tinoco, esse tipo de perspectiva demanda uma ressignificação dos 

espaços e dos tempos da aprendizagem. Vincular-se a um projeto de letramento implica 

compatibilizar o tempo de aprendizagem aos tempos que regem as formas de 

organização social próprias de cada esfera articulada ao projeto e não contrário. Assim, 

as atividades planejadas não podem ficar restritas aos limites de tempo de uma aula, 

mas devem se ampliar em formato de rede. Também o espaço da aprendizagem precisa 

ser revisto, não devendo ficar circunscrito apenas ao ambiente da sala de aula, mas 

expandindo-se de forma a atender às demandas das práticas que envolvem o projeto.  

Por fim, como aponta Kleiman (2000, p. 238-9), um projeto de letramento é 

fruto do trabalho coletivo e colaborativo entre alunos e professor, conforme as 

capacidades de cada um. Entretanto, isso não significa que as atividades devem se 

limitar a tarefas que já fazem parte do cotidiano dos alunos e que estes já são capazes de 

realizar. Elas devem servir como um impulso inicial para que o público discente possa 

expandir e desenvolver sua competência discursiva.  

Tendo isso em vista, na próxima seção, descreveremos uma experiência de 

projeto de letramento, cujo objetivo era a confecção de um jornal escolar. Buscaremos 

demonstrar, por meio desse relato, as vantagens desse tipo de projeto para o 

desenvolvimento da competência linguística dos alunos e, consequentemente, para sua 

formação como cidadãos. 

 

5. Jornal Legendário: o jornal escolar como projeto de letramento 

 

Nesta seção, apresentaremos uma experiência de projeto de letramento 

desenvolvida em uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro. O projeto tinha como 

objetivo a produção de um jornal por meio do qual os alunos poderiam trocar 

informações sobre temas de seu interesse e assuntos de relevância para a comunidade 

escolar, tais como projetos e eventos ocorridos na unidade de ensino. 

Atendendo aos pressupostos que caracterizam um projeto de letramento, o 

surgimento do jornal escolar não partiu de um planejamento pré-concebido pelos 

professores ou pela gestão escolar. Após uma sequência didática prevista para o 8º ano 

do ensino fundamental, durante a qual os alunos tiveram contato com alguns gêneros do 

domínio discursivo jornalístico, uma das turmas propôs a criação de um jornal escolar. 

A partir desta iniciativa, o projeto foi idealizado e executado por meio do trabalho 

coletivo dos alunos da turma envolvida e da professora da disciplina Língua Portuguesa 

que mediou todo o processo de confecção do jornal. 

Uma das primeiras ações desenvolvidas no projeto foi a escolha do nome da 

publicação. Após sugestões dadas pelos alunos, a turma elegeu, por meio de votação, o 

nome Legendário. De acordo com os alunos, essa escolha refletia o desejo do grupo de 

que o jornal se tornasse memorável na história da escola. Nota-se, pois, que, desde o 

início, o projeto se apresentou como uma proposta de aprendizagem significativa, na 

qual os participantes puderam atuar efetivamente como sujeitos capazes de refletir e 

agir. 

Escolhido o nome do jornal, a distribuição das tarefas foi realizada conforme os 

desejos e as capacidades de cada um dos voluntários. Além daqueles que se propuseram 
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a escrever os textos a serem publicados, havia alunos responsáveis por diferentes tarefas 

como a divulgação do projeto, a confecção do mural do jornal e a organização de 

eventos, como as festas de lançamento e de aniversário da publicação. Ou seja: além das 

práticas de produção de textos escritos, o projeto abria a possibilidade para que outras 

práticas se desenvolvessem, gerando situações em que os alunos poderiam interagir 

entre si conforme suas necessidades e anseios. O quadro abaixo resume as atividades 

desenvolvidas durante a primeira edição do jornal. 

 

Atividade Desenvolvimento 

Escolha do nome do jornal Todos os alunos elegeram um nome por meio de 

votação. 

Seleção das pautas A partir das sugestões dadas pela turma e pela 

professora, os alunos voluntários escolheram os 

temas sobre os quais gostariam de escrever. 

Produção dos textos Os alunos responsáveis, com o auxílio da professora, 

desenvolveram atividades de pré-produção (visitas, 

pesquisas, entrevistas etc.) e produção textual 

(escritura, revisão e reescritura). 

Digitalização e diagramação 

dos textos 

Os alunos responsáveis usaram os computadores da 

escola para digitar e ajudar a professora a formatar os 

textos para publicação. 

Divulgação do jornal Os alunos responsáveis ajudaram a professora a 

confeccionar um mural de divulgação e fizeram 

propaganda de sala em sala para outras turmas. 

Distribuição do jornal 

impresso 

Edições impressas do jornal foram deixadas na sala 

de leitura, onde qualquer membro da comunidade 

escolar poderia acessá-las com o auxílio dos alunos-

monitores. 

Confecção do mural do jornal Os alunos responsáveis ajudaram a professora a 

confeccionar um mural, por meio do qual a 

comunidade escolar poderia não só ter acesso à 

versão impressa do jornal, mas também a conteúdos 

extras (fotos, avisos, propagandas de divulgação etc.) 

Confecção do blog Por não haver rede disponível na escola, a professora 

criou o blog conforme as orientações e sugestões dos 

alunos.  

Festa de lançamento Os alunos envolvidos no projeto fizeram listas e 

dividiram tarefas, delimitando o papel de cada um na 

organização da festa.  

Quadro 2 – Lista de atividades desenvolvidas na 1ª edição do jornal escolar Legendário 

 

No que tange à produção dos textos para o jornal, cabe destacar que as pautas 

eram decididas a partir das sugestões dadas pelos alunos e pela professora que mediava 



 

 

 
2754 

as ações desenvolvidas no projeto. Os responsáveis pela produção dos textos tinham 

liberdade não só para escrever sobre os temas que lhes interessavam, mas também, com 

a ajuda da professora, selecionar os gêneros que melhor se adequavam às suas ideias e 

habilidades. Dessa forma, o projeto oferecia aos alunos voluntários não só a 

possibilidade de se expressar sobre temas que, de fato, lhes eram significativos como 

também ampliar seus conhecimentos linguísticos por meio do contato com diferentes 

gêneros textuais. 

As pautas selecionadas versavam sobre variados temas de interesse da 

comunidade escolar, tais como a divulgação ou a cobertura de eventos e projetos 

desenvolvidos na instituição, a preservação do espaço escolar e a convivência entre 

alunos e profissionais da educação. Assim, temas de relevância para os alunos como o 

uso excessivo da maquiagem pelas adolescentes, a proibição das pulseiras da amizade 

dentro da escola e as eleições do grêmio puderam ser abordados e discutidos. Havia 

ainda espaço para assuntos de caráter mais amplo como, por exemplo, a questão da 

sustentabilidade, abordada em decorrência da participação da escola no evento Rio+20.  

Cabe ressaltar também que os textos escritos para o jornal destinavam-se a 

interlocutores reais. Por meio de diferentes suportes – versão impressa, mural escolar e 

blog – o Jornal Legendário era lido pelos membros da comunidade escolar (alunos, 

pais, professores, diretores e demais funcionários), chegando a ultrapassar os muros da 

escola, como se pôde atestar por meio da página do jornal em uma rede social. Pessoas 

da comunidade ao redor da escola e ex-alunos não só apoiavam as postagens por meio 

da ferramenta “curtir” como também comentavam as publicações divulgadas nesse 

suporte.  

Assim, os conteúdos linguísticos trabalhados durante o processo de confecção do 

jornal partiram das reais necessidades comunicativas dos alunos e não de um 

planejamento previamente programado. Por meio de contextos de interação autênticos, 

os alunos envolvidos no projeto puderam desenvolver sua competência linguística, 

aprendendo a escolher as estratégias que melhor se adequavam às situações 

comunicativas em que estavam inseridos.  

Além disso, conforme apontado na seção anterior, o desenvolvimento do projeto 

teve como consequência a ampliação dos tempos e dos espaços da aprendizagem. Para 

executar as tarefas necessárias à confecção do jornal, professora e alunos tiveram de 

ultrapassar os limites das aulas de Língua Portuguesa, bem como do próprio ambiente 

escolar. No que tange à produção dos textos para o jornal, por exemplo, os alunos 

voluntários desenvolviam diferentes atividades que antecediam a redação dos textos e 

que demandavam tempos e espaços para além da sala de aula. Entre elas, podemos citar 

trabalhos de pesquisa, visitas para cobrir eventos em outros locais e entrevistas com 

informantes. Além disso, o trabalho de revisão e reescritura dos textos era feito por 

meio de reuniões fora do horário das aulas, nas quais a professora podia dar instruções 

individualmente a cada um dos alunos voluntários. 

É interessante notar que, embora as atividades desenvolvidas no jornal não 

contabilizassem pontos para as notas bimestrais, os conselhos de classe revelaram não 

só uma melhora no rendimento escolar dos alunos envolvidos, mas também uma 

mudança de comportamento. O exemplo mais notório nesse sentido vem da própria 
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turma fundadora do jornal. Citada por muitos professores como a turma mais 

indisciplinada e de pior rendimento no início do ano letivo de 2012, o grupo passou para 

o segundo lugar no ranking de notas da escola no bimestre posterior ao surgimento do 

projeto. Além disso, a turma começou a ter uma participação mais efetiva nas práticas 

sociais desenvolvidas na escola, envolvendo-se no processo de eleições para o grêmio e 

desenvolvendo outros projetos, como a dramatização do texto Noite na Taverna, de 

Álvares de Azevedo. 

O projeto, surgido no ano de 2012, teve prosseguimento no ano seguinte, 

contando com a adesão de alunos de outras turmas de diferentes séries. Outros 

professores, de diferentes disciplinas, também passaram a colaborar com o projeto, 

aproveitando o espaço do jornal para desenvolver assuntos relacionados às suas áreas de 

conhecimento de forma mais significativa. No ano de 2013, por exemplo, passou a fazer 

parte da publicação a coluna “Para inglês ver”, na qual temas ligados às culturas inglesa 

e norte-americana eram apresentados ao público do jornal por meio dos textos escritos 

pelos alunos voluntários com a mediação da professora de Língua Inglesa. 

 

6. Considerações finais 

 

Em consonância com os PCN, os projetos de letramento apresentam uma visão 

de ensino de língua materna que tem como ponto de partida (e de chegada) os usos 

sociais que se fazem da linguagem. Partindo das reais necessidades comunicativas dos 

aprendizes e de contextos autênticos de interação, esse tipo de proposta oferece ao 

público discente a possibilidade de ampliar seus conhecimentos linguísticos por meio de 

atividades significativas de aprendizagem. 

Como demonstrado, os projetos de letramento apontam para uma nova forma de 

pensar o contexto escolar e o processo de ensino-aprendizagem de língua. 

Diferentemente do ensino tradicional, que tem como foco a análise e a classificação de 

elementos linguísticos descontextualizados, os projetos de letramento pressupõem 

práticas de uso e reflexão linguística baseadas em contextos concretos de interação. 

Assim, os conteúdos a serem trabalhados não estão submetidos a um programa 

previamente planejado, mas surgem a partir das reais necessidades comunicativas dos 

alunos. 

Compactuando com essa visão, o projeto Legendário ofereceu aos alunos-

participantes a possibilidade de desenvolverem suas habilidades discursivas por meio de 

contextos autênticos de interação. Os textos lidos e produzidos pelos alunos não eram 

utilizados como pretexto para trabalhar determinado conteúdo previamente planejado, 

mas estavam a serviço de propósitos comunicativos reais dos alunos. Por meio das 

atividades desenvolvidas no jornal escolar, os alunos puderam não só ampliar os seus 

conhecimentos linguísticos, mas também atuar como sujeitos no contexto de 

verdadeiras práticas sociais. Assim, além de propiciar aos alunos condições para a 

ampliação de sua competência discursiva, o projeto ofereceu aos participantes meios 

para que pudessem desenvolver a capacidade crítica e o poder de ação necessários à sua 

efetiva integração social como cidadãos. 
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A IMPORTÂNCIA DA VIRADA PRAGMÁTICA NA RELEITURA DA 

RELAÇÃO ENTRE FALANTES DE LÍNGUAS ORAIS E DE SINAIS 
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RESUMO: Durante a realização do grupo de estudos e pesquisas sobre surdez no 

Mestrado de Ciências da Linguagem da UNICAP, questões se desdobraram das 

reflexões realizadas. Dentre elas foi suscitada uma questão referente ao momento 

histórico no qual ocorreu maior interesse pelas pesquisas relativas ao estudo da língua 

de sinais, seu funcionamento e organização linguística. Durante o século XX, o contexto 

relacionado à comunicação de surdos, impunha a oralização como forma de torná-los 

iguais aos ouvintes e condição para estabelecimento de diálogo. Tal entendimento 

negava o direito à opinião e diálogo de usuários dessas línguas e levava ao apagamento 

de sua condição. O objetivo deste trabalho foi identificar na virada pragmática 

elementos que possibilitam uma releitura de tensões historicamente cristalizadas no 

diálogo entre falantes de línguas orais e de sinais. Um novo conceito de razão, expressa 

na ação comunicativa, desloca o eixo de investigação da problemática estritamente 

linguística para considerações extralinguísticas que valorizam processos de 

comunicação intersubjetiva. Adotamos a pesquisa bibliográfica como opção 

metodológica por se constituir um recurso que nos possibilitou conhecer e analisar as 

principais contribuições teóricas existentes sobre o tema. A composição desse quadro 

reuniu autores que nos ajudaram a entender a dinâmica desse momento histórico: 

Wittgenstein; Habermas; Cuter; Quadros; Karnopp; Souza. A análise dos dados 

permitiu inferir que a virada pragmática trouxe categorias de leitura dos processos 

comunicativos possibilitando desse modo uma nova compreensão da dinâmica da 

relação entre usuários de línguas de estruturas distintas. A racionalidade comunicativa, 

que se articula por pretensões de validade, institui processos dialógicos por meio dos 

quais falantes de línguas orais e de sinais se habilitam enquanto participantes efetivos e 

responsáveis para a construção de uma convivência marcada pelo respeito ao outro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Virada pragmática. Racionalidade comunicativa. Línguas de 

sinais. 

 

1 Introdução 

 

A busca pelo reconhecimento dos espaços dos surdos e sua língua de sinais 

inverteu o famoso ditado “não só de fato como de direito”, para “não só de direito como 

de fato”. O Brasil, por exemplo, reconheceu a Libras como língua em 2002 pela Lei 

10.436/02, e tal passo representou um robusto salto no caminho para pleitear outras 

questões relacionadas aos usuários dessa língua e a partir de 1990, o educador passou a 

assumir um papel diferente na educação de surdos. De um “reabilitador da fala”, o 
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educador passa a trabalhar com uma proposta bilíngue (SANTANA; GUARINELLO; 

BERGAMO, 2013).   

A história dos surdos e suas demandas apresentam percalços e resistências. 

Citaremos, apenas brevemente, alguns dos momentos que consideramos importantes 

para entendermos como se engendraram os caminhos dos surdos na história da 

humanidade.  

Os gregos acreditavam que os surdos não eram seres humanos capazes, pois sem 

a fala ficariam impedidos de pensar, de forma que não eram ensinados. Já os romanos 

destituíam os surdos de direitos e também eram considerados retardados. A Igreja 

Católica “até a Idade Média, acreditava que suas almas não poderiam ser consideradas 

imortais, porque eles não podiam falar os sacramentos” (MOURA, 2000, p.16). Embora 

houvesse na Idade Moderna um avanço no sentido de possibilitar a aprendizagem da 

língua de sinais ou da língua oral, o congresso ocorrido em Milão em 1880, marcou o 

banimento das línguas de sinais do ensino devido à intenção de superar ou curar a 

surdez. Neste congresso, os surdos foram impedidos de votar sobre o uso da língua de 

sinais, sendo a decisão do banimento das mesmas tomadas por educadores ouvintes 

(STROBEL, 2009). Escolheu-se então, como método ideal, a oralização, por que 

entendiam que tornaria o surdo “igual” aos ouvintes e este passaria a falar, sendo 

restabelecido de sua “doença” (ARANTES, 2007). Tal ação representou um 

significativo retrocesso no desenvolvimento dos direitos dos surdos a uma língua 

adquirida.  

Abordaremos as questões ora aqui postas em duas seções
147

: a primeira tratará 

da importância da virada pragmática para uma reorientação das pesquisas sobre as 

línguas de sinais, bem como seu reconhecimento como língua legítima; a segunda parte 

do conceito de racionalidade comunicativa, de Jürgen Habermas, para, a partir dele, 

procurar repensar a relação entre os falantes das línguas orais e das línguas de sinais, 

além de refletir sobre algumas questões envolvidas num processo de inclusão do outro 

na construção de um diálogo entre os falantes das línguas orais e línguas de sinais, 

intencionando o resgate e concretização do status de cidadão. 

 

2 A virada pragmática como condição para repensar a língua de sinais 

 

A virada pragmática rompeu com o modelo linear fechado do fazer filosófico em 

sua “contraparte ontológica” (CUTER, 2010). A perspectiva de um isomorfismo entre 

linguagem e realidade não era mais alimentada. Conforme diz Cuter (2010, p.230), 

referindo ao primeiro Wittgenstein, “a ideia do Tratactus de que o sentido se articula 

solipsisticamente a partir da atividade de um sujeito posto nos limites do mundo é 

reduzida ao absurdo”. A linguagem passou a ser vista não como o ideal “pictórico” com 

seus contornos perfeitos, sintonizados num mecanismo lógico, magistralmente artificial, 

numa ação insistente de expurgo da linguagem ordinária, mas sim, uma busca pela 

valorização do uso efetivo da linguagem em seu contexto de utilização.  
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A reflexão posta por Fetzer (2011) sobre a definição dos paradigmas da 

pragmática é oportuna ao afirmar que o objeto no seu isolamento não é visto como 

fundamental, ao contrário, a natureza da sua conexão como os usuários que o faz 

importante. Ela afirma que o “uso da língua é dependente de variabilidade, e os usuários 

da língua se adaptam às restrições contextuais, acomodando-as não apenas na 

formulação de declarações, mas também na sua interpretação”
148

 (FETZER, 2011, p. 25, 

tradução nossa). 

Sobretudo, com a influência do segundo Wittgenstein, abrem-se possibilidades 

de superar as formas logicistas e mentalistas de compreender a linguagem e os 

processos de significação. A linguagem para Wittgenstein, agora, está relacionada 

diretamente com a noção de uso nos diferentes contextos. A construção da linguagem 

perfeita segundo regras lógicas passa a dar espaço para regras locais de uso da 

linguagem, em formas de vida, como essencial à utilização e entendimento desta. 

Wittgenstein, com a noção de “jogos de linguagem”, possibilita um novo olhar sobre a 

variedade linguística, evidenciando a importância fundamental dessas regras para o uso 

eficiente e coerente da linguagem. De acordo com Marcondes (2001, p. 271), “‘o jogo 

de linguagem’ é uma totalidade, consistindo de linguagem e das atividades a que está 

interligada”. 

Essa maneira holística de ver a linguagem gerou fortes repercussões e a quebra 

de paradigmas, pois se trocam padrões estáticos, formais e lógicos e “desenhados” da 

linguagem, pelas regras de uso, que podem ser alteradas conforme os contextos nos 

quais são utilizados: 

Este uso emerge de uma ação prática, pragmática. [...] As coisas 

extraem seu significado a partir da relação com as demais com 

base no uso que lhe é empregado. O ser humano herda uma 

cultura que ajuda a perpetuar e a recriar constantemente, e a 

linguagem é um dos aspectos desta cultura (BOZATSKI, 2008, 

p.148, 149). 

 

Diante destas rupturas, Oliveira infere que (2001, p.11), “com razão se pode 

afirmar, com Apel, que a linguagem se transformou em interesse comum a todas as 

escolas e disciplinas filosóficas da atualidade”, tornando problemática uma visão 

“puramente” linguística, quando se trata de pensar fenômenos relacionados à 

linguagem. Oliveira (2001, p. 13) retrata muito bem a dimensão de tal modificação: 

 

A reviravolta linguística do pensamento filosófico do século XX 

se centraliza, então, na tese fundamental de que é impossível 

filosofar sobre algo sem filosofar sobre a linguagem, uma vez 

que este é momento necessário constitutivo de todo e qualquer 

saber humano, de tal modo que a formulação de conhecimentos 

intersubjetivamente válidos exige reflexão sobre sua infra-

estrutura linguística. 
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“Language use is dependent on variability, and language users adapt to contextual constraints 
accommodating them not only in the formulation of utterances but also in their interpretation” (FETZER, 
2011, p.25).  



 

 

 
2760 

 

O impacto da virada pragmática forneceu novas direções às pesquisas referentes 

ao estudo da linguagem (PAVEAU, 2006). A língua de sinais pode ter sido beneficiada 

por esse nosso novo horizonte de considerar a linguagem marcada por regras de uso, em 

determinadas formas de vida e perpassada por fatores que escapam à pretensa lógica da 

linguagem. O refinamento desta concepção pode ter contribuído para um avivamento do 

interesse nas demandas linguísticas da língua de sinais. Sendo agora com pressupostos 

de focados em torno da própria natureza da linguagem e sua funcionalidade nos 

processos comunicativos dos contextos de uso.  

Essa mudança no modo de considerar a linguagem, pode ter aberto espaços às 

pesquisas relacionadas às línguas de sinas e contribuiu para o seu reconhecimento de 

status de língua legítima. Rosset et al (2013, p.133) afirma: 

 

No que diz respeito aos estudos linguísticos referentes às línguas 

de sinais, as primeiras pesquisas surgiram em torno da década de 

1960, quando Stokoe (1960) apud Moura, Lodi e Harrison 

(2005, p. 353), linguista americano, descreveu a estrutura da 

língua americana de sinais, a partir de seus elementos 

constituintes. Através disso, comprovou-se que ela atendia a 

todos os critérios linguísticos de uma língua genuína: em termos 

de léxico, de sintaxe e de capacidade para gerar uma quantidade 

infinita de sentenças. Stokoe observou ainda que os sinais não 

eram imagens, mas símbolos abstratos complexos, que 

continham uma estrutura interior. 

 

De forma que é sabido atualmente que a língua de sinais é “[...] um sistema 

padronizado de sinais [...] arbitrários, caracterizados pela estrutura dependente, 

criatividade, deslocamento, dualidade [ou dupla articulação] e transmissão cultural” 

(QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 28). Essas pesquisas reforçam que as línguas de 

sinais possuem “as mesmas restrições que se aplicam às línguas faladas, ou seja, 

possuem os mesmos aspectos linguísticos equivalentes às línguas orais em uma 

modalidade visuoespacial” (CAVALCANTI; GURJÃO, 2014, p.67).  

Para a compreensão da língua de sinais como forma competente, legítima e 

dialógica de comunicação, entendemos que a superação do paradigma anterior da 

linguagem, de caráter mentalista e centrado no sujeito monológico foi fundamental. 

Partindo do mentalismo, ou do “ter em mente”, o surdo ficava preso numa espécie de 

interioridade fechada em si mesma e sem possibilidade de se exteriorizar, a não ser 

aprendendo o meio privilegiado e reconhecido da língua oral.  

Assim, as consequências dessa postura monológica e mentalista, potencializava 

o consequente isolamento do surdo e o domínio que pais e familiares exerciam sobre 

ele, querendo assumir a função de interlocutores dele com o mundo. Não se trata de 

desqualificar os cuidados dos familiares e amigos, mas de praticar formas de 

comunicação não instrumentalizadoras (COOKE, 2011)
149

. Mais importante que 
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“He seeks to show the priority of communicative action by demonstrating that the strategic use of 

language is parasitic on the communicative one” (COOKE, 2011, p.298). 
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competir pelo status de língua completa, agora, vale entendê-las como participantes 

legítimos de uma prática comunicativa caracterizada pelo desejo de entender-se 

mutuamente sobre algo no mundo. A valorização da língua de sinais mais do que 

apontar para uma questão de identidade (SOUZA, 2007), resgata o direito dos surdos à 

coparticipação na leitura e construção social da realidade. 

Diante desse cenário buscamos reforçar ações emancipadoras através do 

fortalecimento da função dialógica da linguagem, e pensamos poder encontrar na teoria 

habermasiana da ação comunicativa, articulada por um novo conceito mais amplo de 

racionalidade e expressão de uma visão pragmática da linguagem, um suporte teório-

prático para rearticular e repensar a relação tensa que caracteriza o encontro das línguas 

de sinais e orais. No entendimento de Habermas, “o estado humano emancipado, 

reconciliado e feliz é caracterizado pela antecipação de uma convivência no contexto de 

uma comunicação não coagida” (SIEBENEICHLER,1989, p.35). 

 

3 A racionalidade comunicativa como meio para superar as diferenças entre os 

falantes das línguas orais e de sinais 

 

Jürgen Habermas pode ser considerado, hoje, como um dos grandes pensadores 

do mundo contemporâneo, e “sua importância, riqueza e originalidade lhe outorgaram 

um reconhecimento internacional, e o raio de abrangência de suas análises e teorias 

excede os limites tanto da filosofia quanto da sociologia" (ARAGÃO, 2002).  

Apesar de ter recebido fortes impulsos durante a sua “filiação” ao círculo mais 

estreito da Escola de Frankfurt, Habermas começa a enxergar fraquezas e limites 

naquela teoria crítica e investe num caminho de superá-la. “O que Habermas pretende 

salvaguardar é exatamente o projeto e o programa originais (...). O que ele pretende 

demonstrar é que com a mudança de paradigma da razão instrumental para a razão 

comunicativa ainda é possível retomar os caminhos perdidos” (ARAGÃO, 1997, p. 12). 

 Habermas, de certa forma, “descobre” uma razão que se articula no âmbito da 

linguagem, sendo ela, para radicalizar o processo, ela mesma, linguagem. Conforme 

Aragão (2002, p. 48), 

 

Habermas toma para si as espinhosas tarefas de formular um 

novo conceito de razão, comunicativa, e de verdade, não 

enfática, além de substituir a crítica da razão instrumental de 

seus mestres por uma crítica da razão funcionalista. Todo esse 

esforço vai culminar na sua Teoria do Agir Comunicativo, (...) 

 

Ele reconhece o seu débito com a hermenêutica, com as tendências analíticas da 

linguagem e com o insight da filosofia analítica, intuindo um telos de compreensão 

mútua dentro da comunicação linguística.  Trata-se da guinada pragmática
150

 e 
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 Habermas, referindo-se a pragmática linguística, a define como “teoria que se apoia numa concepção 
fortemente normativa de entendimento mútuo, opera com pretensões de validade discursivamente 
resgatáveis e com suposições sobre o mundo baseadas na pragmática formal, além de vincular a 
compreensão dos atos de fala às condições de sua aceitabilidade racional” (HABERMAS, 2004, p. 7). 
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representa uma ruptura importante na evolução do pensamento do filósofo. Habermas 

dá o passo decisivo no sentido de uma crítica radical ao conceito de razão, fundada na 

filosofia da consciência. A crítica se dirige a uma razão que, no contexto da 

modernidade, levantou pretensões que se sustentavam, apenas, enquanto determinadas 

dela mesma, portanto, exigidas por ela mesma e a partir dela, enquanto sujeito 

monológico e auto-instituinte. 

Para o paradigma da comunicação é fundamental o enfoque performativo do 

entendimento intersubjetivo entre sujeitos capazes de falar e de agir
151

. Existe uma 

racionalidade que é imanente à prática comunicativa diária, e que traz à cena a teimosia 

de formas de vida contra os imperativos da razão instrumental.   

Este passo decisivo não somente ultrapassa os impasses da filosofia da 

consciência, mas assume, também, uma postura crítica em relação à filosofia da 

linguagem e à lógica e à linguística contemporâneas. Não basta, segundo Habermas, 

analisar a questão do conhecimento a partir das relações que se estabelecem entre a 

linguagem e o mundo, importa evidenciar as relações comunicativas tríplices 

estabelecidas entre os sujeitos, quando se utilizam da linguagem para se referirem ao 

mundo. O telos comunicativo da linguagem, quer dizer, sua dimensão pragmática, 

revela os componentes de um processo comunicativo, a situação de fala, a aplicação da 

linguagem e a consideração de seus contextos, as pretensões de validez postulados pelos 

falantes e seus papéis dialogais.  

Portanto, para entendermos o conceito de razão comunicativa, não basta uma 

virada linguística, este conceito exige, para revelar toda a sua potencialidade, uma 

virada pragmática, ponto de partida para a transformação da filosofia em crítica e, a 

seguir, em processo de cooperação interdisciplinar. Giddens (2001, p.250, grifo nosso) 

ao mencionar a teoria habermasiana da racionalidade comunicativa sintetiza na sua 

citação elementos importantes: “afirmo implicitamente que o que eu estou dizendo é 

inteligível; seu conteúdo proposicional é verdadeiro; é justificável dizê-lo; e falo 

sinceramente, sem intenções de enganar”. A racionalidade comunicativa contribui para 

que as relações entre os agentes de fala sejam caracterizadas por uma transparência 

discursiva capaz de abrir um diálogo verdadeiro, no qual os envolvidos possam colocar-

se como sujeitos autônomos e responsáveis por seus atos de fala. 

Com a intenção de deixar claro o conceito de racionalidade comunicativa 

utilizamos a reflexão de Siebeneichler (1989, p.66) que esclarece que o,  

 

conceito “razão comunicativa” ou “racionalidade comunicativa” 

pode, pois, ser tomado como sinônimo de agir comunicativo, 

porque ela constitui o entendimento racional a ser estabelecido 

entre os participantes de um processo de comunicação que se dá 

sempre através da linguagem, os quais podem estar voltados, de 

modo geral, para a compreensão de fatos do mundo objetivo, de 

normas e de instituições sociais ou da própria noção de 

subjetividade. 
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 Habermas trabalha com os enunciados performativos, de Austin, unindo-os com o modelo da 
comunidade de comunicação de Karl Otto Apel.. 
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Conforme Thomassen (2010, p.68, tradução nossa), “o foco de Habermas está 

em como nós podemos gerar respostas racionais às perguntas práticas de uma forma 

intersubjetiva e sob circunstâncias pós-metafísicas e pós-tradicionais”.
152

 A solidez da 

teoria da racionalidade comunicativa está na articulação compreensiva e construtiva dos 

discursos, que perpassam todas as práticas sociais, políticas e culturais no contexto das 

sociedades contemporâneas, tendo como objetivo principal gerar processos 

comunicativos intersubjetivos de formação de entendimentos em torno da melhor 

maneira de viver em comunidade/sociedade. (HABERMAS, 2004).  

Assume destaque os processos argumentativos de formação de opinião e de 

vontade
153

 e “nesse modelo de estruturas nucleares engrenadas umas as outras, a 

racionalidade discursiva deve seu privilégio não a uma operação fundadora, mas a uma 

operação integradora” (HABERMAS, 2004, p.101). A teoria da ação comunicativa 

promove a “intersubjetividade recíproca” (BERNSTEIN, 2010, p. 24). 

Partindo desses pressupostos teóricos, o diálogo ou ação intersubjetiva entre os 

falantes das línguas orais e das línguas de sinais podem ser estabelecidos no sentido de 

ser permitido ao outro discursar sobre suas razões, suas pretensões, numa postura 

inicialmente subjetiva, não os excluindo do circuito das tomadas de decisões. Giddens 

(2001, p.246) reconhece o valor da teoria comunicativa de Habermas ao afirmar que o 

“consenso é regido apenas pela força do melhor argumento”. Este ponto basilar 

acarretará uma “competição discursiva” que findará quando as “razões independentes 

do ator tornam, em princípio, a pretensão de verdade racionalmente aceitável para todos 

os envolvidos” (HABERMAS, 2004, p.113). Habermas preza insistentemente no seu 

desenho teórico pela liberdade comunicativa e pela participação do sujeito no processo 

de tomada de decisão através da linguagem, 

 

[...] o processo de reconstrução reflexiva de uma comunidade de 

sujeitos atuantes e falantes discursivamente, de cidadãos livres e 

autônomos, parceiros de direito e participantes dos processos de 

formação política da opinião e da vontade, para garantir o fluxo 

das liberdades comunicativas na configuração das múltiplas 

forças que atuam na complexidade das sociedades modernas 

(EFKEN, 2011, p. 127). 

 

 Apostar na capacidade de soluções de conflitos baseados na aptidão de 

desenvolver processos argumentativos na intenção de produzir um consenso partilhado, 

pois “espelha a transparência das relações sociais e a intersubjetividade possível a cada 

um dos atores nelas envolvidos” (FREITAG, 1986 p. 60) é um mecanismo eficiente 

para as tensões que se colocam diante dos falantes das línguas orais e línguas de sinais: 

                                                           
152

 “Habermas’s focus is on how we can generate rational answers to practical questions in an 
intersubjective fashion and under post-metaphysical and post-traditional conditions”(THOMASSEN, 
2010, p.61). 
153

 “O processo de argumentação é o lugar em que se manifestam em sua plenitude as condições de 

legitimação que atendem ao projeto procedimentalista de democracia, e que podemos considerar um 

resgate formal da razão pública dos modernos” (GONZALEZ DE GOMEZ, 2009, p.116). 
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A partir da possibilidade do entendimento através da linguagem 

podemos chegar à conclusão de que existe um conceito de razão 

situada, que levanta sua voz através de pretensões de validez que 

são, ao mesmo tempo, contextuais e transcendentes: esta razão 

comunicativa é simultaneamente imanente, não podendo ser 

encontrada fora de jogos de linguagem, de instruções concretas, 

e transcendentes― uma ideia regulativa pela qual nos 

orientamos quando criticamos nossas atividades e organizações 

(HABERMAS, 2002, p.176).  

 

Neste sentido, a teoria de Habermas pode contribuir para construção de 

consensos sobre o que entendemos por mundo e como o significamos. Não é mais um 

sujeito isolado que categoriza o mundo, mas um sujeito comunicativo que, por uma 

disposição racional e performativa, produz consensos potencializados por interesses 

emancipatórios. No caso dos usuários da língua de sinais e os da língua oral, institui-se 

espaço linguístico comunicativo, que os situa, desde sempre, num horizonte de 

interpretação e compreensão compartilhado. E se a linguagem tem como telos o 

entendimento, não há apenas uma vontade subjetiva de entender-se sobre algo no 

mundo, mas uma força normativa que compromete e conduz os envolvidos para que se 

entendam como parceiros num processo de construção de mundos partilhados 

intersubjetivamente. Não se trata, mais de estabelecer verdades, mas da “aceitabilidade” 

das proposições a respeito do mundo. 

 Além da possibilidade de entender-se com alguém sobre algo no mundo, falantes 

das línguas orais e de sinais poderiam, desse modo, rearticular a sua participação efetiva 

na significação das realidades sociais, políticas e culturais, agora, como coparticipantes 

de processos de formação de opinião e de vontade, cooperando no exercício da 

cidadania responsável. Não seria o surdo a lutar pela conquista da cidadania, como se 

fosse um problema apenas dele, mas ele participaria dessa conquista como cidadão já 

instituído como tal.   

 

4 Considerações finais 

 

A virada pragmática pode ter possibilitado pesquisas que abriram espaço para 

um novo olhar sobre as línguas de sinais e que a situam em contextos de mundo da vida, 

a partir da qual se legitimam enquanto meio competente de comunicação. A alteração de 

pressupostos epistemológicos e pragmáticos possibilitou o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, que permite ao surdo entender-se como sujeito competente de sua fala e 

como interlocutor cooperativo em processos de comunicação.  

A virada pragmática, enfatizando o uso da língua e sua inscrição em contextos 

sócio-históricos, desloca a problemática da relação entre línguas de sinais e línguas 

orais, para o campo dos pressupostos de toda e qualquer forma de comunicação. Os 

envolvidos em processos de comunicação, que visam o entendimento mútuo, desfrutam, 

desde sempre, de uma normatividade inerente à linguagem e que requer um esforço 
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argumentativo de cada um dos parceiros do diálogo para dar conta das suas pretensões 

de validade.  

O problema não consiste mais na boa vontade de um ou outro, mas na aceitação 

das condições de possibilidade de comunicar-se com um outro sobre o que está em jogo, 

quando se fala sobre o mundo e sobre as coisas que se situam nele. Assim, predominam 

processos de inclusão sempre mais amplos, processos permeados e impulsionados por 

uma racionalidade comunicativa e instituidora de relações simétricas na convivência em 

sociedade.  

Certamente, a intenção de Habermas, através do seu esforço em desenhar uma 

teoria universalista, ajuda a construir perspectivas da viabilidade do diálogo. Não que 

isso seja um alvo fácil a ser atingindo, ao contrário, há significativas barreiras, que o 

próprio pensador reconhece, mas isto não desqualifica ou descarta seu pensar filosófico, 

nem tampouco é utópica sua perspectiva intersubjetiva. 
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DIZER DE OUTRA FORMA NÃO É DIZER O NOVO: AS FORMAS DE 

NEGOCIAÇÕES COM OS DISCURSOS OUTROS, NA ESCRITA 

ACADÊMICA 
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RESUMO: Este trabalho compreende um estudo da escrita de pesquisadores, ao longo 

da formação universitária.  Nosso objetivo consiste em analisar marcas enunciativas, 

especificamente formas linguísticas e discursivas, pelas quais o pesquisador faz a 

negociação com os discursos outros, em busca da legitimação de seu dizer, bem como 

os efeitos de sentido dessas negociações. Partimos do pressuposto de que a escrita 

configura-se como um processo tenso e particular, que envolve uma série de fatores 

dentre eles: os modos de lidar com a ordem do discurso, estabelecida pela tradição 

acadêmica; as maneiras de demonstrar intimidade com o sistema de pensamento que 

move os discursos do campo em estudo; a luta pelo dizer que represente uma inovação 

científica. Nesse fazer científico, o tempo configura-se como uma condição objetiva 

fundamental.  Interessa-nos, então, ver, na escrita, a gestão enunciativa, que o sujeito 

faz ao longo de sua formação universitária. Inquieta-nos a seguinte questão de pesquisa: 

na escrita acadêmica, como forma e sentido se articulam e deixam marcas de filiação e 

ruptura do sujeito pesquisador com uma área do conhecimento? Desse modo 

selecionamos, como material de análise, dois trabalhos de um mesmo pesquisador: a 

monografia, apresentada ao término da graduação e a dissertação, apresentada ao 

término do mestrado. Essas duas produções estão vinculadas à área de Letras, 

especificamente à teoria da enunciação. Sobre a fundamentação destacamos os estudos 

de Benveniste (2005, 2006), Authier-Revuz (1998, 2004, 2011), Bachelard (1996) sobre 

a formação do espírito científico, Barzotto e Almeida (2013), Fabiano (2007, 2012). 

Resultados preliminares apontam para um movimento antagônico de alguém que busca, 

na voz do outro legitimado, tanto elementos para se distanciar da concepção 

homogeneizadora do fazer científico quanto para sustentar vontade de dizer algo novo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Escrita acadêmica. Formas de negociação. Efeitos de sentido 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca analisar a relação de filiação e ruptura do sujeito com os 

discursos científicos a partir de escritos da formação acadêmica de um mesmo sujeito: a 
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monografia, apresentada ao término da graduação e a dissertação apresentada ao 

término do mestrado, ambos na área de Letras. A partir dessa escrita, serão levantadas 

marcas, especificamente, formas linguísticas e discursivas pelas quais o pesquisador faz 

a negociação com os discursos outros em busca da aceitação de seu dizer enquanto 

discurso científico.   

Partimos do pressuposto de que a escrita configura-se como um processo tenso 

e particular, que envolve uma série de fatores dentre eles: os modos de lidar com a 

ordem do discurso, estabelecida pela tradição acadêmica; as maneiras de demonstrar 

intimidade com o sistema de pensamento, que move os discursos do campo em estudo; 

a luta pelo dizer, que represente uma inovação científica.  

A intimidade com as teorias permite ir além da compreensão das regras de 

funcionamento de um campo, da filiação a um dado sistema de pensamento; permite 

problematizar e dizer algo novo, ou seja, promover uma ruptura enquanto ação de 

acrescentar, fazer surgir ou transformar conceitos. Nesse fazer científico, o tempo 

configura-se como elemento fundamental para o pesquisador construir um objeto, 

levantar questões sobre objetos pré-construídos. A pesquisa é uma atividade racional 

que não se faz de uma assentada só, no dizer de Bourdieu (1989, p.27) “é um trabalho 

de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, por retoques sucessivos, (...) conjunto 

de princípios práticos que orientam as opções ao mesmo tempo minúsculas e decisivas”.  

O tempo é uma condição fundamental para o desenvolvimento dessa atividade 

racional, no entanto não há como garantir que os trabalhos desenvolvidos por quem 

escreve uma monografia e uma dissertação de mestrado carreguem marcas minúsculas e 

decisivas de rupturas. É possível que a luta pelo dizer desse sujeito estacione no plano 

do dizer algo de outra forma, sem que isso represente o novo. 

Dadas as considerações acima, voltamos nossa atenção neste trabalho para a 

construção do fazer científico do pesquisador ao longo de sua formação acadêmica, 

interessa-nos levantar, a partir da escrita, as marcas das negociações estabelecidas pelo 

enunciador que busca a produção de um discurso cujo sentido alcance o status de 

científico. Inquieta-nos a seguinte questão de pesquisa: na escrita acadêmica, como 

forma e sentido se articulam e deixam marcas de filiação e ruptura do sujeito 

pesquisador com uma área do conhecimento?  

Em nosso percurso teórico, serão utilizados principalmente os estudos de 

Benveniste (2005 [1966], 2006 [1974]) sobre sentido e forma na linguagem; de Authier-

Revuz (1998, 2004, 2011) sobre a representação do discurso outro enquanto campo 

semântico identificável no plano semiótico; de Bachelard (1996 [1938]) sobre a 

formação do espírito científico; de Barzotto e Almeida (2013); Fabiano (2007, 2012); 

Almeida (2011) sobre a pesquisa e a escrita no ensino superior. 

Como dados para análise levantamos um par de trabalho seguindo os critérios: 

monografia e dissertação elaboradas por um mesmo sujeito, que seguiu a linha teórica 

da linguística da enunciação na graduação e no mestrado. Essas produções foram 

coletadas, no portal virtual da universidade pública, em que esse pesquisador cursou 

tanto a licenciatura quanto o mestrado em Letras. A seleção dos dois trabalhos justifica-

se porque a intimidade com as teorias demanda investimento de tempo e ainda porque 
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será feita uma comparação entre as duas fases da escrita do pesquisador, a fim de 

verificar as negociações do sujeito que se aventura a fazer pesquisa. 

 

2 A ESCRITA COMO DISCURSO CIENTÍFICO 

 

Para tratar da escrita como produção de um discurso científico, levantamos 

como ponto inicial de discussão as condições de constituição de um saber como ciência, 

que segundo Bachelard (1996 [1938]) precisam ser tratadas em termos de obstáculos 

próprios do ato de conhecer, que não é imediato nem pleno e dá-se contrário a um 

conhecimento anterior, é um exercício de construir dúvidas, buscar sentidos.  

A tendência de incorporar esquemas de pensamentos habituais fala alto, a 

opinião, as familiaridades e o instinto conservativo ofuscam o que devemos saber. É 

preciso buscar um instinto formativo que desconfia das evidências, do aparente e exige 

precisão. É preciso perguntar. As perguntas são as grandes mobilizadoras da pesquisa e 

a condição para que se possa falar em conhecimento científico. No entanto, duvidar não 

é uma atividade fácil nem rápida, porque as estruturas incorporadas são profundas a tal 

ponto que a ruptura necessária demanda tempo. 

O projeto arqueológico de Foucault (2007 [1969]) trata desse exercício da 

dúvida e da necessidade de uma mudança sobre o funcionamento dos discursos que 

constituem as ciências humanas, a partir da problematização do conceito de história, 

bem como das maneiras de ver e analisar os dados. Os documentos deveriam ser 

tratados como monumentos, o que significa não mais interpretá-los ou determinar se 

dizem a verdade, mas trabalhá-los para buscar suas regras de formação, as quais se 

encontram em processos de descontinuidade. A ele interessou fazer a descrição de 

acontecimentos dos discursos e perguntar: como apareceu um determinado enunciado e 

não outro em seu lugar? 

Essa proposta de mudança de perspectiva encontra obstáculos próprios das 

rupturas no fazer científico. Os osbstáculos relativos tanto a questões metodológicas 

sobre a constituição de um corpus coerente e a especificação do método de análise, 

quanto a problemas teóricos sobre o emprego do conceito de descontinuidade. Para 

ultrapassá-los, ele defende um projeto de desconstrução das sínteses acabadas, de temas 

sobre a infinita continuidade do discurso, de desintegração da “forma tranquilizadora do 

idêntico” (FOUCAULT, 2007 [1969]), p.14). 

As condições de constituição de um saber não são um rio de águas calmas. A 

luta entre a conservação e a mudança mostram que não há ciência pura e livre das 

necessidades sociais por outro lado não se pode pensar em uma ciência escrava de todas 

as demandas políticas e econômicas. Todo esse movimento dialético tem a escrita como 

suporte. É a partir da escrita acadêmica que as ideias circulam e fomentam as mais 

variadas reações de apoio ou de oposição. Pela escrita, o pesquisador põe à mostra sua 

pergunta e a trajetória de sua linha de pensamento. Nessa exposição, ele mostra seu 

percurso de leitura e as manobras que tanto podem encaminhar-se para o distanciamento 

das familiaridades quanto podem ser a integração das formas tranquilizadoras do 

idêntico.  
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Escrever um trabalho acadêmico, como produto da formação de um 

pesquisador, carrega a intenção de registrar uma pesquisa inovadora em algum aspecto, 

mas não há garantias de que essa produção se configure como a entrada em um terreno 

ainda não esquadrinhado considerando a importância de um rigor teórico-metodológico 

que deve conduzir um discurso científico. Essa escrita é uma exposição cujo final não é 

fácil prever. Nesse sentido, interessa-nos investigar a escrita de quem se aventura no 

espaço acadêmico na posição de pesquisador, especificamente, a escrita da monografia 

e da dissertação e verificar nessa escrita o movimento de filiação que extrapola a citação 

de autores, e a ruptura que faz emergir o novo, o que estava latente. Isso não significa 

dizer que procuramos trabalhos que promoveram uma grande crise na estrutura das 

revoluções científicas (KUHN, 2006 [1962]), a ponto de fundarem uma escola de 

pensamento, o que procuramos analisar é o processo de formação do pesquisador que 

demanda tempo, que se constitui de muitas idas e voltas do sujeito sobre os discursos 

estabelecidos e também envolve o processo de orientação, das condições em que ocorre 

a formação acadêmica desse pesquisador. Interessamos ver o modus operandi da 

construção de um objeto epistêmico, a luta contra o ranço do positivismo na análise dos 

dados, contra a sedução pelas impressões primeiras, a busca de apropriação de conceitos 

capaz de desconstruir falsos problemas, trazer o que estava latente, fazer pesquisa 

enquanto produção de um novo discurso e não apenas de aceitação e reprodução do que 

já foi legitimado ou ainda naturalizado. 

 

3  A ESCRITA E A PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Considerando que a universidade é o espaço legitimado de produção do 

pensamento científico e que a ciência existe e alimenta-se da pesquisa, que gera 

inovações, é preciso que a escrita realizada, nesse espaço acadêmico, se apresente como 

um produto de problematizações sobre o que parece exato. O sujeito, que enuncia, 

necessita apropriar-se do sistema de pensamento que organiza e legitima as normas de 

funcionamento de uma teoria e ainda ultrapassar o plano da exposição de informações a 

partir da citação de autores, superar uma percepção ingênua do fenômeno, ou seja, 

ultrapassar os obstáculos epistemológicos para a formação do espírito científico 

(BACHELARD, 1996 [1938]). 

Essa apropriação passa pelas maneiras de ler (CHARTIER, 2003 [1995]) e 

pelas condições de produção da leitura. Assim, se a leitura durante a graduação 

configura-se como uma etapa primeira de contato com diferentes correntes teóricas e 

discordantes entre si, é de esperar-se que nessa etapa da formação do pesquisador 

aconteça uma leitura germinal da construção do conhecimento científico. Na pós-

graduação, principalmente se considerarmos a dedicação aos estudos de uma corrente 

teórica, as condições são outras, a instância de leitura precisa alcançar as estruturas 

histórico-ideológicas, que sustentam o texto, que formam o discurso.  

A escrita, que tem a intenção de ser científica, não se sustenta na obediência de 

um modelo composicional que separa as partes do texto, de modo que o leitor fique 

avisado sobre o que deve encontrar em cada parte; essa escrita precisa de um percurso 

teórico que permita a formulação de um problema. Aqui reside um desencontro, como 
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atestam os resultados dos estudos de Fabiano (2007). Para a autora, existe uma 

impossibilidade de caracterizar um trabalho como científico se levarmos em conta 

apenas os aspectos formais apresentados pelos manuais de metodologia científica, no 

entanto é essa preocupação com a obediência a essas normas que tem tomado o lugar de 

uma apropriação do conhecimento. 

Barzotto e Almeida (2013), ao analisarem monografias da área de Letras, 

sentiram a dificuldade em localizar o objeto de estudo desses trabalhos, de um modo 

geral, a ausência do objeto de estudo fez-se presente. Além disso, perceberam a 

existência de uma escrita repetidora e passiva de estudos já realizados.  

As pesquisas sobre escrita da dissertação de mestrado em Letras também têm 

apresentado resultados inquietantes no que se refere ao modo como os conceitos são 

mobilizados na análise dos dados. Ao mapear as vozes enunciativas do discurso do 

outro, nessas produções, Fabiano (2007, 2012) constatou a presença marcante de uma 

escrita que se limita a ser sombra de autores e de uma filiação fragilizada, porque não 

visa dar consequência ao que já foi produzido, não apresenta inovação. As investigações 

de Almeida (2011) ratificam esses resultados, a análise mostrou a predominância de 

dissertações com introdução e conclusão evasivas, grande volume de páginas voltadas 

para resenha teórica, descrição, avaliação e prescrição, ou seja, a redução do sentido da 

produção acadêmica à noção de texto como modelo facilitador.   

Esse descompasso entre o que essa escrita deveria representar e o que 

representa levanta inquietações sobre a formação do pesquisador envolvido com o 

estudo da linguagem. Há esvaziamento da função da escrita acadêmica que coloca em 

evidencia a frágil concepção de pesquisa na graduação e pós-graduação. Considerando 

que escrever é uma atividade complexa de um sujeito que precisa conciliar muitas 

tensões, é necessário voltar o olhar para o movimento metaenunciativo, no qual esse 

sujeito realiza a tentativa de demonstrar o controle sobre o dizer, a transparência do 

sentido, a busca pela legitimação, que ocorre ao longo de seu processo formativo de 

pesquisador, visto que existe no interior da linguagem e do dizer tanto a relação 

dialógica do sujeito enunciador com os outros discursos e como também com suas 

próprias palavras. 

A relação filiação e ruptura, mesmo marcada pelo descompasso, por lacunas, 

motiva o processo enunciativo de quem elabora um trabalho acadêmico. É preciso 

pensar que essa escrita não é uma produção em série, porque é construída por diferentes 

sujeitos, com diferentes processos de apropriação de saberes. Não se pode pensar em 

dominação sem resistência, sem sujeitos que ousem pensar por si mesmo. O efeito do 

encontro entre essas forças nos remete a pensar sobre as condições verbais de existência 

dos objetos (PECHEUX, 2009 [1975]), pois se o discurso é um elemento particular da 

materialidade ideológica, a língua é o lugar material em que se realizam os efeitos de 

sentido, o lugar do jogo sobre as regras. Nesta perspectiva, a sintaxe é tratada como 

o que toca de mais perto no próprio da língua enquanto ordem 

simbólica, com condições de dissimetrizar o corpo de regras 

sintáticas construindo aí os efeitos discursivos que o atravessam, 

os jogos internos destes espelhamentos” léxico-sintáticos através 

dos quais toda construção sintática é capaz de deixar aparecer 
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uma outra, no momento em que uma palavra desliza sobre outra 

palavra. (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.28) 

Os discursos científicos não são puros porque são construídos por sujeitos que 

também não são exatos. Assim levantar as formas linguísticas e discursivas pelas quais 

o pesquisador demonstra a gestão metaenunciativa de seu dizer, no espaço acadêmico, 

ao longo do tempo, e verificar o que tais formas dizem sobre os modos de apropriação 

dos discursos científicos constituem-se dois movimentos fundamentais para melhor 

entendermos a escrita enquanto produção de conhecimento. 

 

4  A RELAÇÃO FORMA E SENTIDO NA ESCRITA 

 

Os modos de apropriação dos discursos, especialmente os científicos, são 

expostos na materialidade do texto. Não é possível capturar o momento em que a 

enunciação foi produzida, mas pela escrita do enunciado podemos levantar marcas desse 

processo, a partir das palavras selecionadas e suas combinações, porque cada palavra 

retém uma parte do valor enquanto signo que se estabelece no uso. Não há permanência 

do sentido, nem valores constantes dos signos, ao contrário, os valores são contextuais, 

instantâneos, carregam a polissemia cujo conjunto dos referentes se relaciona ao 

universo do discurso. Entender a relação forma e sentido passa, como nos diz 

Benveniste (2005 [1966]), pela compreensão do modo como o enunciador agencia as 

palavras, que se mostram com um sentido particular nos arranjos sintáticos.  

A relação forma e sentido, que discutimos aqui, extrapola a perspectiva 

semiótica saussuriana porque considera a língua em uso; porque concebe a escrita a 

partir de condições específicas atravessada por um feixe de relações, que não podem ser 

recuperados em sua totalidade, ao mesmo tempo, que se constrói por formas linguísticas 

e discursivas capazes de marcar as negociações do enunciador com os muitos discursos 

que circulam.  

No fio das letras, é possível identificar a produção de pistas sobre ação do 

interdiscurso (PÊCHEUX, 2009), que faz os sistemas de pensamentos interiorizados 

parecerem naturais; a gestão de vozes materializadas nas formas linguísticas 

observáveis na estrutura do texto; a parada reflexiva nas palavras, que, segundo Authier-

Revuz (2004), vem do auto-dialogismo, ou seja, envolve o locutor com sua própria 

palavra.  

Esses movimentos indissociáveis que acontecem, porque há uma 

heterogeneidade constitutiva (AUTHIER-REVUZ, 2004), como fundamento do dizer 

que não está pontualmente localizada, mas sua existência é depreendida a partir de 

marcas linguísticas da presença do outro, de formas que atribuem ao outro um lugar 

linguisticamente descritível, um continuum de formas recuperáveis chamadas de 

heterogeneidade marcada (AUTHIER-REVUZ, 2004).  

Para além de uma citação direta ou indireta de vozes, a heterogeneidade 

marcada é uma negociação necessária no processo constitutivo das práticas discursivas. 

Por ela é possível verificar como o enunciador – ao reforçar, reafirmar, colocar em 

dúvida, rejeitar a ambiguidade do sentido das palavras, que ele incorpora – representa o 
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dizer como não falando por si. Podemos identificar como o signo, que deveria chegar 

carregado de transparência, e realizar-se no esquecimento do “sistema inconsciente”, 

desdobra-se como um comentário sobre si mesmo. 

As formas de heterogeneidade marcada, no entanto, não podem ser tratadas 

como espelho da heterogeneidade constitutiva, nem como independente, mas como uma 

negociação, segundo Authier-Revuz (2004, p.70) como “elementos da representação – 

fantasmática – que o locutor (se) dá de sua enunciação”. O papel do linguista está em 

reconhecer essas formas pelas quais o sujeito representa a si mesmo como centro de sua 

enunciação. Partindo das formas linguísticas é possível tratar das operações que 

estruturam o dizer, analisar os trajetos interpretativos. Para reconhecer essas formas 

linguísticas, a reflexividade é o ponto de partida.  

A reflexividade metaeneunciativa compreende a capacidade de não limitar a 

linguagem à representação do mundo, mas produzir significância sobre significância. É 

o que Authier-Revuz (1998) chama de modalização autonímica, um modo de dizer 

complexo desdobrado em que a enunciação de um elemento qualquer de uma cadeia 

enunciativa realiza-se como retorno, o signo apresenta-se com dois andares porque 

acumula duas funções: o uso para designar uma coisa e o retorno, em menção.  

A modalização autonímica revela que o signo resiste à transparência; revela o 

diálogo do enunciador com ele mesmo e como reage às próprias palavras no interior do 

processo enunciativo. As palavras são ditas e após serem ouvidas ou lidas pelo 

enunciador são modalizadas, ou seja, reforçadas, reafirmadas, negadas etc, logo não há 

palavra que por si esteja imune ao mecanismo da modalização autonímica. 

Pelas formas linguísticas ou discursivas, as retomadas tornam-se visíveis e 

evidenciam o deslize dos sentidos, as não-coincidências do dizer consigo mesmo, entre 

as palavras e as coisas, das palavras consigo mesmas, as negociações com o 

interlocutor. Pelas formas linguísticas podemos verificar a auto-representação do dizer, 

o distanciamento interno estabelecido pelas estratégias de um enunciador e a 

representação do discurso outro. 

Identificar, inventariar as formas linguísticas ou discursivas por meio das quais 

se realiza o desdobramento metaenunciativo e compreender sua função na economia 

enunciativa em geral (AUTHIER-REVUZ, 1998) é uma proposta que nos permite falar 

da língua sob o ângulo do uso, e nos ajuda entender o dizer na língua, que acontece na 

escrita de trabalhos acadêmicos, na produção de um dizer que se constitui em meio a 

uma teia de discursos e de desejo de legitimação do sujeito enquanto pesquisador dentro 

de um campo científico. 

 

5  AS FORMAS DE NEGOCIAÇÃO E OS EFEITOS DE SENTIDO NA 

ESCRITA DO PESQUISADOR EM FORMAÇÃO 

  

O inventário das formas de reflexividade metaenunciativa permite montar a 

geografia metalinguística do dizer. Seguindo essa linha de pensamento de Authier-

Revuz (1998), vamos apresentar os dados com a intenção de montar um diagrama dos 

relacionamentos entre o objetivo geral dos trabalhos e as estratégias utilizadas pelo 

enunciador para alcançá-lo.  
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              Os dois trabalhos selecionados foram escritos por um mesmo sujeito que fez a 

graduação e o mestrado em Letras, em uma universidade pública brasileira. A 

monografia foi defendida em 2009 e a dissertação em 2012, essa distância temporal 

indica que houve uma continuidade entre os dois cursos e um investimento nos estudos 

de uma área do conhecimento: a teoria da enunciação.  

A monografia relaciona duas grandes áreas a Linguística e a Fonoaudiologia 

para discutir a distinção entre normal e patológico na linguagem e interpretar os dados: 

recortes de diálogos entre terapeuta e paciente transcritos de gravações das sessões de 

atendimento fonoaudiológico. A dissertação é uma leitura interpretativa do artigo O 

aparelho formal da enunciação, de Emile Benveniste. A enunciação é, então, 

fundamento epistemológico nos dois trabalhos. 

Feitas as apresentações dos trabalhos, em linhas gerais, vamos agora para a 

demonstração de diagrama traçado pelo pesquisador para alcançar seus objetivos em 

cada um dos trabalhos. 

 

Quadro 1: Objetivo da monografia 

Fragmento / 

Excerto 

Monografia  

 

 

(1)  

 

É objetivo deste, portanto, justamente relativizar* as noções de 

normal e patológico no que tange à linguagem através de uma 

perspectiva teórica que contemple a referência à instancia da 

enunciação e, consequentemente, à singularidade da fala em uso. 

(p.7) 

 

* Pode-se cometer aqui o equívoco de tomar “relativização” da 

dicotomia normal/patológico como total recusa de uma distinção 

entre os dois estados. É evidente que há diferença entre o normal e o 

patológico. O que se relativiza aqui é a distinção apriorística entre 

normal e patológico quando o interrogante é a linguagem, sem a 

consideração ao falante e à fala em uso. Mais detalhes serão 

apresentados no capítulo 1 deste trabalho. (p.7)  

 

 

O fragmento acima é o recorte do objetivo da monografia. A divisão em duas 

partes deve-se ao fato do pesquisador ter colocado uma nota de rodapé para explicar o 

sentido do verbo “relativizar” que conduzirá a linha argumentativa, o que pretende fazer 

no desenvolvimento do trabalho. 

A preocupação em explicar e chamar atenção do interlocutor para palavras-

chaves está presente em toda monografia. Na estruturação do objetivo, o pesquisador 

deixa em suspenso mais dois termos “normal” e “patológico” que são colocados em 

itálicos e ligados por conjunção (normal e patológico), mas também unidos de modo 

que a separação não acontece por uma forma linguística, mas por uma barra, como uma 

espécie de neologismo, de continuidade de sentidos entre termos opostos, já que a 

proposta é não dicotomizar os sentidos, mas relativizar.  
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Selecionar o melhor modo de dizer, passa pela escolha de palavras capazes de 

traduzir a transparência do dito, essa estratégia pode ser observada tanto pelas 

marcações tipográficas que funcionam como uma espécie de pistas de leitura, de pontos 

para os quais o interlocutor deve estar atento, mas também por meio de formas 

linguísticas que parecem carregar o peso da validade do que está sendo dito. O uso da 

expressão “é evidente” contribui para a recuperação de vozes anteriores e legitimadas. 

Há uma evidência inquestionável sobre a oposição de sentido entre normal e patológico 

– aceita por todos, inclusive pelo pesquisador – mas há também outros sentidos que 

circulam e que permitem relativizar a diferença entre os termos e, a partir da dúvida, do 

questionamento sobre o que está naturalizado, construir um problema de pesquisa. 

 

Quadro 2: Objetivo da dissertação 

Fragmento / Excerto Dissertação 

 

 

(2)  

 

 É meu objetivo neste estudo realizar uma abordagem 

exegética de um texto em particular de Émile Benveniste 

acerca da enunciação, a saber, O aparelho formal da 

enunciação. (Grifos do autor, p.12) 

 

 

(3)  

 

 O que eu entendo por uma “abordagem exegética”? Bem, 

sabe-se que o termo “exegese” é de grande uso em estudos de 

ordem religiosa, jurídica e literária, e, ao que tudo indica, 

aparece inicialmente ligado aos estudos da primeira ordem. 

(p.12) 

 

 

 

       (4)  

O que entendo por uma “abordagem exegética”? Tomo a 

expressão como abordagem interpretativa de um texto (...) 

trata-se antes de tudo de uma leitura epistemológica, uma vez 

que, como veremos o foco da leitura é essencialmente, os 

próprios fundamentos da teoria enunciativa. (p.12) 

 

A estratégia de fornecer pistas tipográficas, para que leitor fique atento aos 

pontos considerados pelo pesquisador como fundamentais, tornam-se mais presentes na 

dissertação. O objetivo do trabalho, como pode ser visto acima no excerto (2), é todo 

colocado em negrito, não há um signo para o qual o leitor deva ter mais atenção, mas ao 

enunciado como um todo. A intenção de deixar o texto transparente produz um outro 

efeito: a opacidade. 

O pesquisador busca desenvolver uma abordagem exegética e para isso 

apresenta os vários sentidos dessa abordagem até delimitar aquele que pretende seguir. 

Recursos fáticos como a pergunta “O que entendo por uma ‘abordagem exegética’?” 

nos excertos (3) e (4) simulam um diálogo com o interlocutor e sinalizam para a 

ocorrência de não-coincidência interlocutiva,  que  põe em evidência a negociação como 

fator de evolução do processo interacional do dizer (AUTHIER-REVUZ, 2004). 

Em sua escrita, o enunciador apoia-se em informações anteriores e pressupostas 

pela imagem que faz de seus leitores, busca marcar uma tomada de posição sobre o 
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sentido a ser utilizado na construção do texto, demonstra as manobras com as 

familiaridades, que se apresentam a partir de uma ideia de tradição e marcam a 

importância temporal dos acordos já firmados. Nos fragmentos (3) e (4) é possível 

verificar a modalização que envolve uso e menção do termo “exegese” e assim desvela 

a não-coincidência da palavra com ela mesma; indica a existência de um jogo de 

sentido, de um desdobramento do dizer, de uma resposta produzida a partir da posição 

que o sujeito ocupa no interior da própria enunciação.  

Ainda no excerto (3), a expressão “sabe-se que” é uma forma linguística que 

chama atenção para a evidencia do dito, de ideias que estão legitimadas por uma 

possível frequência no uso, capaz de imprimir um argumento de autoridade irrefutável, 

porque pertence a todos; é um já-dito pactuado. O sujeito faz uso de uma estratégia que 

visa prevenir uma recusa potencial de co-enunciação, um risco de não transmissão sobre 

a validade do dito. 

Quadro 3: Formas de negociação na monografia 

Fragmento/ 

Excerto 

Monografia 

 

         (5)  

 

Assim, percebe-se que um dos motivos para se lançar mão das 

idéias de Benveniste como aporte teórico ao estudo dos distúrbios 

de linguagem é possibilidade de incluir no processo de análise dos 

dados a singularidade da fala desviante. (p. 22) 

 

 

        (6) 

O tratamento dado aos distúrbios de linguagem, conforme já foi 

dito, tem sido baseado nas classificações advindas do campo médico 

sob o rótulo de “patologias”. Em decorrência disso, tais 

classificações herdam o mesmo questionamento levantado por 

Canguilhem (1978) acerca dos critérios de distinção entre o normal 

e o patológico, com o agravante de ser a linguagem o objeto de 

estudo da clínica fonoaudiológica. (p.15-16) 

 

 

 Na monografia, o enunciador apresenta-se a partir das desinências verbais em 

terceira pessoa, que são utilizadas nesse tipo de texto como uma demonstração de 

linguagem mais formal e adequada à situação comunicativa. Há um cuidado em como 

dizer, uma forma discreta de se posicionar.  

Os excertos (5) e (6) mostram os autores que irão fundamentar a discussão sobre 

que é normal e patológico na linguagem. Com a concepção de língua em 

funcionamento, proposta por Benveniste, enquanto ato individual e irrepetível, o 

pesquisador marca uma posição teórica dentro do plano teórico da enunciação; com a 

concepção de Canguilhem que rejeita a ideia de normal a partir de um ideal de 

normalidade e a classificação de patológico como tudo o que foge ao modelo de 

fenômenos fisiológicos, o pesquisador marca sua filiação teórica no campo da saúde. 

Esses autores são colocados na monografia como fundamentais. 

 É com Benveniste e Canguilhem que o enunciador anuncia que quer se 

distanciar da concepção positivista e homogeneizadora do fazer científico, é a voz do 
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outro legitimado que sustenta vontade de verdade do pesquisador. Nesse sentido, o 

gerenciamento de vozes é marcado pela cautela de um enunciador que se movimenta em 

direção de uma problematização, que faz escolhas para defender um ponto de vista.  

 

Quadro 4: Formas de negociação na dissertação 

Fragmento/Excerto Dissertação 

 

 

          (7) 

 

Mesmo não havendo, até aqui, colocado de forma explicita o tema 

do presente estudo, acredito que já deve ter ficado implícito, tendo 

em vista o que foi dito até agora que me limito aqui ao pensamento 

de Benveniste desenvolvido no âmbito do que costumamos chamar 

de “teoria da enunciação”. (p.12) 

 

 

 

 

          (8) 

 

pretendo consolidar aqui uma abordagem que veja na interpretação 

um ato de apropriação, termo este – não por acaso – de ordem 

enunciativa. (...) abordo a questão da interpretação, a partir da 

reflexão de Ricoeur em sua obra Teoria da Interpretação 

(RICOEUR, 1987) (p.22) 

 

        (9) 

tenho plena consciência de que, ao proceder a um trabalho dessa 

ordem corro riscos, relativos, sobretudo, à concepção que se adote 

acerca do que venha a ser interpretar um texto. (p.19) 

 

 

Na dissertação, o enunciador se mostra pelo uso de verbos e pronomes em 

primeira pessoa, demonstra a necessidade de assumir, de modo bem marcado, a 

responsabilidade de seu dito.  No excerto (7), ao escrever acredito que já deve ter ficado 

implícito, tendo em vista o que foi dito até agora, o enunciador joga com o leitor, exige 

atenção e compreensão não pelo que está fora do texto, mas pelas informações textuais 

apresentadas sobre o pensamento de Benveniste. São formas de controle-regulagem na 

construção de uma escrita que se mostra impaciente e lacunada, porque conta sempre 

informações partilhadas com o interlocutor. 

Há um desejo de transparência sinalizado por marcas tipográficas, que vão além 

do uso de itálico ou negrito para destacar trechos. Ao término dos capítulos, há uma 

síntese das informações apresentadas, ora em parágrafos ora em quadros, sobre aquilo 

que o pesquisador julga mais importante para o interlocutor. Esse recurso parece 

funcionar como uma rede de proteção que envolve o dizer do enunciador e a 

compreensão do leitor. 

Ainda sobre o excerto (7), é possível ver outra estratégia de negociação com os 

discursos, a partir do jogo com o verbo em primeira pessoa, desta vez pelo uso do 

plural. A forma linguística costumamos carrega a ideia da enunciação conjunta, do 

“nós” falando uma única voz, o que Authier-Revuz (2004) chama de um pequeno golpe 

de força em que o enunciador, imperativamente, anexa o outro em seu próprio querer e 

assim reduz a diferença entre os dois pela unidade de um “nós-enunciador”.  
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A filiação à teoria da enunciação e a preocupação em alcançar o objetivo ficam 

em destaque. Os discursos outros, como exemplifica o excerto (8), “abordo a questão da 

interpretação, a partir da reflexão de Ricoeur”, são chamados com a intencionalidade 

marcada de ajudar na leitura interpretativa pretendida pelo pesquisador, que se coloca 

como alguém ousado, que quer acrescentar ao campo e por isso corre risco de não ser 

bem interpretado, como pode ser visto no excerto (9): “tenho plena consciência de que, 

ao proceder a um trabalho dessa ordem corro riscos”. 

 Esse risco, no entanto, parece se estabelecer mais pela existência dos que não 

partilham da mesma compreensão do pesquisador do que pela tarefa de escrever e 

assumir os delitos próprios da subversão, da mudança que nega o óbvio e que faz 

emergir o que estava latente. 

 

Quadro 5:  O valor das vozes citadas da monografia e na dissertação 

Monografia Dissertação 

Fragmento/Excerto (10) 

 

Capítulo 1: O Normal e o Patológico 

– Considerações Gerais: onde é 

realizada uma revisão bibliográfica 

sobre a dicotomia normal/patológico, 

através de estudos relacionados tanto 

ao tema em geral quanto restritamente 

relacionado à linguagem. (p.13) 

 

Fragmento/Excerto (12) 

 

no primeiro capítulo, convoco alguns 

trabalhos de leitura já realizados no campo 

da linguística a respeito de autores célebres 

da área. É a partir deles que depreendo 

alguns aspectos que me possibilitam 

estabelecer, mais adiante, operadores 

voltados para a interpretação 

epistemológica do texto benvenistiano de 

1970. (p.18) 

 

 

Fragmento/Excerto (11) 

 

A noção de funcionamento singular da 

qual se faz uso neste estudo diz 

respeito exclusivamente ao distúrbio 

da linguagem, devido ao caráter 

constitutivo que tem da estrutura da 

fala. É o que reitera Flores (2003, 

p.15) quando propõe “uma visão 

estrutural e estruturante da língua, na 

qual o sujeito que fala se inscreve na 

língua e nela dá lugar ao sintoma”.  

(p.8) 

 

 

 

 

 

 

Fragmento/Excerto (13) 
 

“Coisa bem diferente é o emprego da 

língua. Trata-se aqui de um mecanismo 

total e constante que, de uma maneira ou 

de outra, afeta a língua inteira” (PLGII, 

p.82). Portanto, o aparelho formal da 

enunciação não diz respeito a apenas uma 

parte da língua: esta se encontra 

inteiramente sujeita à enunciação*. (grifos 

do autor, p.35) 

 

* Nota de rodapé: Neste ponto estou em 

concordância com Flores et al (2008), os 

quais afirmam: “o aparelho formal da 

enunciação [...] não é um compartimento da 

língua. Ele pertence à língua toda”(p.35) 
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 A escrita, enquanto discurso científico, é construída a partir de estudos já 

realizados, não há como abrir mão deles, o próprio fazer científico alimenta-se do 

diálogo e da problematização em relação ao que está colocado como resultado de 

investigações. As citações de autores constituem-se um indício material não apenas da 

leitura do sujeito que escreve, mas do que ele seleciona, como fundamental, e a quem se 

filia para atestar a validade de sua argumentação. Mesmo porque não há como criar, 

promover uma inovação fora de um sistema de pensamento. É a partir da apropriação 

que ocorrem as alterações, as mudanças. 

Nos dois trabalhos, o pesquisador destina um espaço no capítulo inicial para 

apresentar uma revisão bibliográfica das investigações, dos autores que irão 

fundamentar as reflexões desenvolvidas. Da monografia para a dissertação, há um 

aumento do número e da diversidade de obras citadas, a escrita toma maior consistência 

no mestrado não apenas pela quantidade de autores utilizados mas pela forma como o 

pesquisador se coloca, pelo modo como desenvolve sua pesquisa. Entretanto um ponto 

chama atenção no que se refere às referências: o número de títulos de um único autor, 

Valdir Flores, um estudioso de Benveniste, com um significativo número de 

publicações sobre o funcionamento e os distúrbios da linguagem, dentro do campo da 

teoria da enunciação. Na monografia, há cinco títulos citados; na dissertação, 10 títulos, 

mas não há, nos capítulos iniciais desses dois trabalhos, um espaço reservado para tratar 

dos resultados de pesquisa de Flores, sua importância atravessa a escrita e se imprime 

como uma âncora para as reflexões desenvolvidas. 

 A voz desse autor ecoa nos dois trabalhos, ganha maior destaque na dissertação. 

No fragmento (11), o uso do verbo reiterar marca a importância do autor citado, ainda 

que aquilo que está sendo reiterado seja a linha de pensamento benvenistiano; no 

fragmento (13), a construção “estou em concordância”, da nota de rodapé, dá um maior 

destaque para os estudos de Flores, mas aqui também a concordância acontece em 

relação ao que diz Benveniste. Vê-se, principalmente no fragmento (13) da dissertação, 

uma inocente-ousadia, um movimento que ilustra a dura lida de construção do discurso 

científico de quem precisa saber lidar com muitas vozes, marcá-las e assim mostrar 

filiação e ruptura na elaboração de uma escrita própria, que não é neutra mas marcada 

por muitas influências que se misturam, se colam e se estabelecem. Nesse oficio de 

fazer pesquisa, a escrita cumpre um papel importante porque ela é mais que um meio de 

socialização de resultado, ela é materialidade mas também ação sobre o sujeito. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Definitivamente, alcançar a escrita enquanto produção de um discurso científico 

não é navegar em um rio de águas calmas, questionar nossa vontade de verdade e 

desintegrar as formas tranquilizadoras do idêntico não é um processo tranquilo nem 

imediato. Esses são obstáculos que perturbam e podem tornar-se intransponíveis se 

forem negados, é a consciência da existência desses obstáculos que quebra o 

automatismo e permite a problematização, que promove a inovação científica. 
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 Essa consciência não é obtida a partir de um olhar superficial que confere às 

impressões primeiras o status de crítica, pelo contrário, essa atitude imediata é contrária 

à formação do espírito cientifico. É preciso investimento de tempo em um modo de ler 

que permite encontrar os limites do pensamento dos autores e formular problemas que 

não sejam falsos. Os dois trabalhos sobre os quais nos concentramos mostram esse 

movimento particular pelo qual passam os pesquisadores durante sua formação. 

 A escrita da monografia e a da dissertação mostram o desejo de transparência de 

um sujeito que luta pela aceitação de seu dizer e para isso lança mão de estratégias que 

tanto indicam o desejo de colocar em suspenso os sentidos das palavras quanto mostram 

a aderência às familiaridades.  

O desejo de filiação mostra-se no investimento de tempo na leitura e seleção de 

autores e conceitos que vão ajudar a alcançar o objetivo da pesquisa, visto que os dois 

trabalhos fazem uso da teoria da enunciação. O desejo de ruptura aparece na delimitação 

do objeto de estudo, no diálogo entre as áreas, na marcada assunção da responsabilidade 

enunciativa, no entanto encontra o obstáculo das familiaridades.  

Esses dados sobre a escrita acadêmica oferecem elementos para pensarmos 

sobre as condições do fazer científico de quem se aventura a fazer pesquisa, sobre o 

lugar da formação do espírito crítico nos cursos de graduação e pós-graduação de nossas 

universidades. 
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CARTAS PESSOAIS NA AULA DE LÍNGUA 
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RESUMO: Este trabalho é o recorte de uma pesquisa qualitativa que objetiva analisar a 

influência da escrita de cartas na competência discursiva de discentes do sétimo ano do 

ensino fundamental, verificando de que forma este gênero contribui na apropriação de 

elementos linguísticos para aprimorar essa competência durante o processo de interação 

social. Acreditamos que a produção e leitura de cartas pessoais promove o envolvimento 

entre os participantes e auxilia no estímulo às habilidades exigidas para a escrita, 

favorecendo a sua competência discursiva. A escolha deve-se ao fato de tratar-se de um 

gênero presente nas diversas atividades da linguagem humana, em diversas 

modalidades, além de influenciar na formação de novos gêneros. O estudo estará 

pautado nas reflexões teóricas de Bakhtin (2011), Souza (2009), Geraldi (2001), (2010), 

(2013) e Silva (1997), Teixeira (2011), entre outros. Bakhtin (2011, p.306), salienta que 

“É sob uma maior ou menor influencia do destinatário e da sua presumida resposta que 

o autor seleciona todos os recursos linguísticos de que necessita”, reforçando, assim, o 

importante papel social das cartas e o seu teor interativo. Acreditamos, ainda, que por 

meio das cartas, o participante poderá “conviver em harmonia sequências narrativas, 

descritivas, argumentativas, etc.”, conforme destaca Silva (1997, p. 121.), o que ratifica 

a importância deste gênero enquanto elemento fundamental no ensino de Língua 

Portuguesa. Desse modo, espera-se que as atividades de leitura e produção de cartas 

pessoais possam despertar o participante para uma competência discursiva que o auxilie 

nas diversas situações da linguagem, de modo que este desperte sua consciência crítica e 

se perceba enquanto sujeito ativo no processo de interação, consciente do que diz e de 

como diz. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cartas pessoais. Leitura. Escrita. 

 

INTRODUÇÃO 

O aprendizado de leitura e escrita tem sido uma tarefa árdua para professores e 

alunos durante as aulas de língua portuguesa. Durante muito tempo o ensino de 

gramática permaneceu visto como prioridade, o que fazia com que as propostas de 

atividades se fundamentassem no uso correto de normas e regras propostas pela 

gramática normativa, e o texto era usado apenas como pretexto para a realização de 

exercícios gramaticais. Hoje já passamos a entender que é necessário partir para uma 

mudança de paradigma no ensino de língua, uma proposta interacionista (BAKHTIN, 
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2011) que revisite o conceito de língua e nos incite a considerar a importância do ato de 

ler e escrever no processo de interação e na formação de sujeitos críticos e conscientes 

de seu papel social. 

Nesse sentido, a pesquisa em questão, de natureza qualitativa, tem como suporte 

um protótipo didático focado na troca de cartas pessoais cujo intuito é promover a 

interação entre estes participantes, de modo a favorecer a troca de experiências e 

repensar os valores humanos essenciais na formação dos cidadãos e favorecer a 

construção dos sentidos, uma vez que, durante a troca será possível observar o que 

afirma Bakhtin (2011) sobre a preocupação do falante em tornar seu enunciado 

compreensível ao seu interlocutor, e logo evitar construções vazias de sentido, já que 

terá para quem dirigir seus escritos. 

Pensando nesses aspectos, esta sequência didática foi construída no intuito de ser 

aplicada em aulas de língua portuguesa de turmas do 7º ano de ensino Fundamental, no 

intuito de estimular a leitura e a produção de cartas pessoais, fazendo com que este 

gênero proporcione ao aluno, além do prazer pela leitura, ser “sujeito do seu próprio 

dizer/fazer, protagonista de seu percurso de aprendizagem” (Rojo, 2014, p. 92). Estudos 

propostos por Koch (2002) nos possibilitam entender que o sentido de um texto é 

construído na interação entre os sujeitos e o próprio texto. Todos são essencialmente 

importantes, não sendo o autor da produção mais destacado que o seu leitor, uma vez 

que as lacunas deixadas pelo texto serão necessariamente preenchidas pelo leitor que é, 

assim, coprodutor do discurso, e não um mero reprodutor linguístico. 

Acreditamos que por meio desse experimento será possível obter resultados 

positivos, uma vez que leitura e produção de cartas pessoais estimulam a curiosidade, a 

criatividade, a oralidade e, além disso, permitem a troca de experiências e vivências 

fundamentais na formação do participante.  

Esse artigo visa apresentar o percurso teórico que fundamentou as etapas da 

pesquisa, dividido nos seguintes momentos: apresentar importância do trabalho com 

gêneros com base nas ideias de Bakhtin (2011) e nas concepções de língua e linguagem 

para o ensino de Língua Portuguesa. Em seguida, faremos uma abordagem teórica sobre 

o gênero carta e sua importância enquanto instrumento de comunicação e interação 

social. Posteriormente faremos uma breve descrição sobre as fases de execução do 

protótipo didático, cujas atividades também estarão distribuídas em etapas, culminando 

na produção do gênero. 
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1. Ensino por meio de gêneros 

 

Sabemos da importância da linguagem nas atividades humanas, e por esta razão, 

faz-se necessário fundamentar as aulas de língua portuguesa nas práticas comunicativas, 

já que é por meio delas que o ser humano, como um ser sociável que é, constrói seu 

discurso e interage com seus interlocutores. Essas atividades sociocomunicativas estão 

presentes em nosso cotidiano sempre que desejamos interagir em nossas práticas 

sociais. 

A importância do professor na formação do indivíduo tem nos levado a buscar 

alternativas cada vez mais eficazes para que alcancemos êxito na exposição dos temas 

que nos são propostos, já que o professor de língua portuguesa tem grande 

responsabilidade na formação do indivíduo leitor, bem como na sua competência 

discursiva. Considerando esta necessidade, é muito importante que o professor esteja 

focado em aulas que auxiliem os alunos a se descobrirem como verdadeiros 

participantes na construção do discurso, tornando-os atuantes no processo de produção 

textual, e neste aspecto torna-se cada vez mais relevante que o professor busque 

estratégias que viabilizem o seu trabalho. 

Por isso é de grande valia a abordagem dos gêneros durante o ensino de língua 

materna, já que as manifestações da linguagem humana se configuram, de acordo com 

Bakhtin (2011), por meio de “tipos relativamente estáveis de enunciados”, que ele 

denomina gêneros do discurso. Pereira (2012, p. 32) endossa a reflexão ao salientar que 

“toda atividade linguística se faz por meio de algum gênero textual”, mostrando que 

estes se constituem um material necessário e inesgotável para o ensino da textualidade. 

Esses mesmos enunciados, que representam as várias manifestações da 

linguagem, são denominados por Marcuschi (2005) como gêneros textuais, e é como 

são tratados didaticamente em diversos estudos. Através deles o aluno tem a 

oportunidade de experimentar as mais diversas variedades de textos, além de refletir 

acerca dos componentes de cada gênero, nas diferentes situações em que estiver 

inserido. A partir da leitura e produção textuais ele poderá expor seus conhecimentos 

prévios e aliá-los aos adquiridos, enriquecendo, assim, o seu acervo linguístico (DOLZ, 

2010, p.27). 

Os PCN’s (1997, p. 5)  sugerem que por meio do ensino de Língua, o aluno 

esteja apto a “posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 
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decisões coletivas”. Isso releva a importância do trabalho com gêneros, pois “a escolha 

de um gênero se determina pela esfera, as necessidades da temática, o conjunto dos 

participantes e a vontade enunciativa ou intenção do interlocutor” (SCHNEUWLY e 

DOLZ, 2004, p. 23). Em outras palavras, o trabalho com gêneros textuais permite que o 

aluno exercite um leque de possibilidades enunciativas, utilizando os recursos 

linguísticos que achar mais adequado à situação comunicativa, de acordo com o 

resultado que intenciona proporcionar com seu discurso. Impulsiona o falante a adaptar 

o seu discurso às inúmeras possibilidades contextuais graças à diversidade de gêneros, 

pois possuem, graças às suas diversas vivências, uma gama de modelos discursivos que 

se encaixam nos diferentes contextos da língua.  

Vale lembrar que o exercício de ensino e aprendizagem deve ser uma prática 

planejada e contextualizada, de modo que fique claro para professor e aluno o que se 

deseja alcançar em cada proposta didática. Antunes (2003, p. 47) ratifica que “O 

professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita escolar sem 

leitor, sem destinatário, sem referência, portanto, para se decidir sobre o que vai ser 

escrito”. Com essa assertiva a autora nos convida observar cada atividade que nos 

propomos a apresentar, a fim de refletir a sua relevância e as razões para desenvolvê-la. 

Deve-se ter o cuidado para que as propostas não sejam descontextualizadas, pois nas 

práticas discursivas o falante não organiza seu discurso aleatoriamente. Ele é 

diretamente influenciado pelo contexto e por aquele para quem se dirige, o que nos 

mostra que desde suas primeiras práticas linguísticas, já possui um esquema 

devidamente organizado para que seu discurso atinja o objetivo de ser compreendido 

pelo seu interlocutor.  

Dolz (2004, p.23) faz uma importante caracterização dos gêneros quando diz que 

eles têm uma certa estrutura definida por sua função; que são caracterizados por aquilo 

que chamamos de um plano comunicacional. Ou seja, cada gênero se organiza de 

acordo com o objetivo que se deseja alcançar e os meios que utilizamos para que os 

resultados sejam alcançados e a interação, bem sucedida.  

Além disso, o trabalho com gêneros textuais valoriza a língua como prática 

social. E o trabalho com o gênero carta reafirma essa assertiva, uma vez que estimula a 

estimulam o lado curioso, criativo, alimenta expectativas, além de permitir a troca de 

experiências, elementais na formação dos interlocutores. Almeida (2007, p. 1403) 

menciona que há gêneros considerados essenciais no processo de aprendizagem da 

escrita e que as cartas atendem muito bem ao que se pretende seguir na escola: 
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“trabalhar a escrita, observando de um lado a relação oral/escrita, num continuum, e de 

outro lado, a necessidade de que a prática da escrita esteja voltada para situar o aluno 

como cidadão consciente do uso social de sua língua”. 

Desse modo, o gênero carta é mais um instrumento de mediação entre os 

interlocutores, podendo, ainda, “ser adaptado a um destinatário preciso, a um conteúdo 

preciso, a uma finalidade dada numa determinada situação” (DOLZ, 2004, p. 24), 

devido à sua característica extremamente flexível. Portanto, deve ser uma atividade 

pedagógica essencial no aprendizado da leitura e da escrita.  

2. O gênero carta 

2.1 O que são Cartas? 

Cartas são enunciados escritos em que o remetente endereça a alguém 

informações acerca de si, de outrem, ou assuntos que considere relevante e/ou que 

possam ser de interesse de ambos, sob a forma de linguagem formal ou informal, sendo 

que, sobre este aspecto, o tipo de linguagem selecionada é determinante para a 

composição do estilo de texto que deseja produzir. 

Trata-se de um gênero que possui intenções/funcionalidades muito diversas, e há 

autores, como Silva (1997) que a definem como um gênero maior com subgêneros. O 

autor de uma correspondência poderá se apropriar da linguagem escrita para transmitir 

mensagens diversas - uma vez que se trata de um gênero de caráter extremamente 

interativo -, entre as quais citamos conteúdos de natureza comercial, pessoal, entre 

outras. Embora possuam diversas modalidades, preservam características essenciais e 

particulares, como remetente e destinatário – que pode ser direto ou indireto, como nos 

casos em que o autor escreve para um destinatário imaginário, o que faz com que sejam 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”, conforme sugere Bakhtin (2011, p. 262). 

Dentre suas características mais ou menos estáveis, podemos geralmente encontrar a 

saudação inicial, o motivo pelo qual foram escritas e, em seguida, a despedida. Vale 

registrar que, conforme as leituras do Círculo de Bakhtin, Franzoi (2009, p. 79 apud 

BERINI; MENEGASSI, 2013, p. 17) afirma que há nas cartas a presença de um 

interlocutor real, que é aquele que se encontra presente na enunciação, e o interlocutor 

real externo, que não está presente na formação do enunciado, mas é para quem é 

dirigido – este último refere-se ao interlocutor proposto neste trabalho. 

Por meio dela diversos propósitos são expostos, sendo que Silva (1997, p. 121) 

chega a salientar que “a categoria carta, ‘tout court’, é muito ampla, não dando conta da 

diversidade de textos e de propósitos nela encontrados”. Além disso, a permanência 
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desse gênero tão antigo nos dias atuais atesta o sucesso da interação proporcionado por 

ela.  No caso das cartas pessoais, os objetivos podem ainda se diversificar mais, Sua 

estrutura pode ser ainda mais maleável, pois possuem um teor mais informal, de estilo 

inteiramente pessoal, geralmente de objetivos intimistas, que permite que o autor se 

comunique utilizando uma linguagem muito próxima do diálogo, e “Nesse tipo de carta, 

o escritor lança mão de estratégias que deem ao leitor a impressão de que estão bem 

próximos um do outro, quase conversando” (Silva, 1997, p. 122). Nesse sentido,  

aconselha, desabafa, narra fatos cotidianos, informa notícias diversas, entre outras e 

muitas vezes despreza a estrutura formal de saudação inicial e despedida, sem perder a 

sua identidade. Sobre isso, Marcuschi (2005, p. 30) defende com muita clareza que os 

gêneros textuais possuem propriedades que os caracterizem, mas estas não são 

necessárias e suficientes: “[...] uma carta pessoal ainda é uma carta, mesmo que a autora 

tenha esquecido de assinar e só tenha dito no início: “Querida mamãe”. Nesse sentido, 

podemos notar que embora se reconheça como carta o gênero tradicionalmente 

composto de data, saudação inicial e despedida, uma dessas características poderá se 

ausentar, sem, contudo, descaracterizá-la. 

2.2 Por que Cartas na sala de aula? 

 

O trabalho com cartas surgiu da necessidade de trabalhar as habilidades de 

leitura e escrita com alunos de ensino fundamental. Sua escolha deve-se ao fato de ser 

uma espécie de produção que estimula, além da habilidade na escrita, a leitura, já que 

são atividades indissociáveis. 

Para tanto, lançamos uma proposta pedagógica cujo objetivo é apresentar a 

importância do gênero e sua função social e argumentativa, promovendo a leitura e a 

escrita de forma interativa, prezando pela coesão e pela coerência textuais, para que os 

textos construam sentidos aos leitores/escritores.  

As cartas pessoais dão relevância ao projeto, pois engrandecem as experiências 

de vida, fator fundamental para que o aluno se veja como ativo no processo de ensino-

aprendizagem, e, além de promover um aprendizado significativo, com a valorização 

dos textos produzidos, fazem com que os alunos se sintam parte de um grupo social. 

Além disso, todas as nossas produções textuais necessitam de um interlocutor. 

Escrevemos para sermos ouvidos por alguém e todo o nosso discurso se adapta a esse 

possível leitor no desejo incessante de sermos compreendidos. Desse modo, as cartas 

tornam-se aqui um instrumento genuíno de produção destinado a um interlocutor direto 
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que seja capaz de compreender a situação comunicativa abordada no texto e oferecer-

lhe um retorno compatível com o contexto.  

Soma-se ainda o fato de que cartas são gêneros que, mesmo tão antigos, ainda 

fazem parte do nosso cotidiano, pois moldam-se às nossas necessidades discursivas. De 

acordo com estudos feitos por Teixeira (2011, P. 2150) “[...] ao apresentar este gênero 

ao aluno, podemos analisar os itens que compõem a estrutura da carta, as diferentes 

modalidades da língua e as possibilidades de variações linguísticas para a escrita e 

leitura deste gênero”. Em outras palavras, as diferentes composições na linguagem dos 

subgêneros da carta podem ser trabalhadas em classe como forma de enriquecimento 

linguístico e textual.  

Ressalta-se, ainda, que “a carta pessoal é um espaço interlocutivo através do 

qual são abertas possibilidades de formar novas relações sociais, no caso em questão, o 

relacionamento de amizade” (SILVA, 2002, p. 103), e que muitas pessoas mantêm 

relações de amizade apenas por cartas.  

Além disso, há contextos em que os interlocutores, embora sejam reais, não 

compartilham o mesmo contexto social – no caso de cartas ao editor, cartas de 

reclamação, entre outras - e, portanto, não são íntimos, e logo a tendência é que eles 

apresentem uma preocupação maior na escolha do léxico, na estrutura do texto e até 

mesmo na sua estética, para que seus textos sejam lidos, compreendidos e apreciados. 

Desse modo, observamos o texto a serviço do aluno, já que este gênero 

possibilita a ele fazer uso da variedade da língua que for mais adequada para que seu 

destinatário compreenda o seu enunciado. 

O ensino por meio do gênero carta possibilita ao aluno o contato com seus 

diversos subgêneros, viabilizando, assim, o processo de aprendizado de escrita, uma vez 

que, quanto mais conhece, mais possibilidades o aluno terá de usar a língua a seu favor. 

Para Teixeira (2011, p. 2151), “[...] o ensino através do gênero textual carta pode 

transformar-se em uma busca pelo conhecimento dos diversos tipos de cartas existentes, 

viabilizando também o exercício da cidadania”. 

Priorizando essa prática social, enfatizamos o trabalho com cartas pessoais como 

uma proposta pedagógica para o desenvolvimento da competência textual entre os 

participantes envolvidos no projeto, a saber, discentes do 7º ano ensino fundamental e 

crianças de orfanato com faixa etária semelhante. 

Ao produzi-las, o aluno reconhecerá quem é o seu receptor e buscará adaptar o 

seu discurso a este para quem se dirige.  Perceberá a importância de reconhecer as 
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diversas situações em que a língua está inserida e de saber utilizá-las em seus diferentes 

discursos cotidianos: “Soma-se a isso, o componente dialógico constitutivo das ações da 

linguagem, em seu sentido mais amplo, tanto na modalidade oral quanto na escrita, que 

nos faz lembrar e moldar o nosso texto, direcionando-o àquele interlocutor previsto” 

(PEREIRA, 2012, p. 13). 

Será a oportunidade de aprofundar o conhecimento acerca desse gênero textual 

de tamanha relevância na sociedade, de modo que serão aptos a reconhecer, produzir e 

ler o gênero, de modo que percebam, ainda, a sua função social, a importância que teve 

como meio de comunicação, já que, durante muito tempo, foi o único meio de 

comunicação entre pessoas distantes. Assuntos hoje discorridos por telefone eram 

relatados em longas cartas, com muita riqueza de detalhes.  

Poderão também reconhecer as características das epístolas, quando perceberão 

o seu caráter argumentativo, os seus diversos propósitos comunicativos, e a importância 

das vivências pessoais como uma marca do gênero. Aqui temos em pauta a valorização 

do aluno “sujeito d seu próprio dizer/fazer, protagonista de seu percurso de 

aprendizagem” (ROJO; MOURA, 2012, p. 92). 

Desse modo, haverá uma motivação para que o aluno desperte o sentimento de 

responsabilidade para com o outro, possibilitando, assim, uma maturidade na leitura e 

na escrita. Além desses aspectos, vale reiterar a importância no que toca à promoção da 

interação social, já que haverá uma troca direta de experiências e vivências entre os 

correspondentes. 

2.3 Cartas na aula de língua 

 

Por meio da minha vivência com as séries iniciais do ensino fundamental II em 

escola de rede pública pude observar que os alunos (na escola em que atuo) tem muito 

pouco acesso a livros e, consequentemente, leem muito pouco. Nessa perspectiva, o 

trabalho com cartas pessoais configura-se como um ponto de partida para uma prática 

de leitura e produção de textos que ainda está em uma fase muito tímida.  

Considerando esse aspecto, percebemos a importância das cartas pessoais nessa 

fase do aluno, uma vez que são gêneros que permitem uma comunicação em que o “eu” 

estará em evidência, refletindo, assim, a individualidade daquele que a escreve, mas 

também o desejo de se fazer compreendido, possibilitando, assim, que o autor molde o 

seu discurso à compreensão do leitor, gerando o processo de interação social. 
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E Geraldi (2010) define bem a ideia de que, para que se produza um texto, é 

necessário que o sujeito tenha, entre outros aspectos, o que dizer e para quem dizer, e 

nesse contexto, ele precisa ver na proposta de produção um espaço no qual a sua 

vivência de mundo possa ter voz, em que o texto lhe seja útil , que as suas produções 

contribuirão no processo de troca de informações e de interação social e, assim ele terá 

também uma razão para dizer.  

 Nesse sentido, observamos a importância não só do sujeito que diz, mas 

também para quem se diz, uma vez que este influencia diretamente a composição de 

uma carta, quando o autor busca adequar a sua mensagem à mais provável compreensão 

do leitor-receptor. 

Logo, percebemos nas cartas pessoais um terreno comum aos discentes, pois, no 

desejo incessante de interagir com o outro, podem expor suas ideias, conhecer o outro, 

construir novos conhecimentos, numa proposta que faz parte da sua realidade. Aqui 

encontramos as motivações para a escrita propostas por Geraldi (2010), posto que, ao 

falar de suas vivências o aluno se vê como parte do processo de ensino-aprendizagem e, 

consequentemente, encontra razões para dizer o que diz. Nesse sentido, terá o que dizer, 

para quem dizer, como dizer, e ainda poderá se posicionar como um autor no que diz e 

para quem diz. Suas produções terão um sentido para ele, pois não se limitarão às 

vivências escolares. Será produtor de textos que transcendem as aulas de língua materna 

e encontrarão espaço em sua realidade, pois estas estão presentes em diversas atividades 

do seu dia-a-dia. 

Pelas razões já expostas, o trabalho com cartas pessoais intenciona aproximar o 

aluno das práticas de leitura e escrita de forma que ele reconheça a função de tais 

práticas na sua formação enquanto sujeito social, percebendo, ainda, a importância da 

produção de textos para que ele veja seu discurso influenciando outros discursos, e se 

constitua como sujeito atuante na sociedade em que vive.  

Koch (2003, p. 55) afirma que “A escolha do gênero deverá levar em conta os 

objetivos visados, o lugar social e os papéis dos participantes”. Nesse sentido, a 

proposta busca contemplar, ainda, um auxílio no reconhecimento de um gênero que se 

refaz a cada necessidade, influenciando também no surgimento de novos e que, mesmo 

adaptados às novas necessidades emergentes, não perderam a essência de sua antiga 

base: a carta. Desse modo, as atividades apontam para uma abordagem do gênero em 

que se poderá observar que, mesmo tão pouco utilizada nos contextos atuais, a carta está 

presente nos gêneros que se apresentam na atualidade, reconhecendo, assim, sua 
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importância na reelaboração e ao influenciar o surgimento de outros, entre os quais 

destacamos: diários, e-mails, blogs, conversas instantâneas pelo facebook, instagram, 

twitter e whats app, etc. 

3. Transformando teoria em prática 

 

A pesquisa de fará a partir da aplicação de um protótipo didático que culminará 

na troca de cartas entre a turma do 7º Ano de ensino fundamental da Escola Municipal 

José Augusto Barreto, turno vespertino, com idade entre 12 e 15 anos e o número de 

correspondentes equivalente de internos do Abrigo Infantil Malvina Costa, com 

semelhante faixa etária, desde que já estejam escrevendo de forma autônoma, critério 

indispensável para a participação na pesquisa. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados são as cartas que serão 

produzidas durante a aplicação do protótipo didático. Durante esta fase, serão utilizados 

como recursos a apresentação do gênero presente em músicas, filmes e outras, a fim de 

familiarizar os envolvidos com o tema. Também incluiremos a abordagem sobre 

“crianças e adolescentes que moram em abrigos”, com objetivo de facilitar a interação 

durante a produção das cartas, já que estes serão seus interlocutores. 

Esses instrumentos permitirão a produção de dados que viabilizarão a análise 

sobre os efeitos ocasionados por meio da produção de cartas, no que toca às 

competências escrita e leitora. 

A escolha por protótipos se deu por acreditarmos nestes como um importante 

instrumento pedagógico para a produção dos dados necessários à análise do trabalho. 

Por serem, de acordo com Rojo e Moura (2012, p. 8) “estruturas flexíveis e vazadas que 

permitem modificações por parte daqueles que queiram utilizá-las em outros contextos 

que não o das propostas iniciais”, sem, contudo, deixar de comtemplar os objetivos 

essenciais de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que aliam teoria e 

prática. 

Sendo assim, o protótipo didático, intitulado “CARTAS A UM LEITOR 

DESCONHECIDO”, é constituído e organizado a partir da seleção de um gênero 

discursivo que orientará as práticas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, a 

partir de etapas, assim distribuídas: 

O primeiro momento se fará com a introdução do gênero “carta” a partir da 

leitura de uma carta pessoal, discussão sobre o que é o gênero, suas particularidades, 

para que servem, qual a sua estrutura, os seus propósitos comunicativos. Esta etapa 
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busca fazer com que o aluno perceba a importância da linguagem escrita e valorize-a 

como instrumento de interação. Também poderá despertar o aluno para a percepção do 

que é adequado ou não neste gênero, deixando de valorizar apenas o certo/errado, 

conforme nos lembra Bortoni-Ricardo, (2004 p. 30), para quem “Não existe forma 

“certa” ou “errada” de falar, mas sim formas adequadas às diversas situações”. 

No segundo momento, deve-se ampliar o conhecimento sobre o gênero e 

reconhecer de que forma ele influencia na composição de outros gêneros, como 

músicas, filmes, poemas, romances, entre outros, no intuito de trabalhar a 

intertextualidade entre os gêneros. Pretende-se, ainda, identificar, por meio de 

atividades, a estrutura, as características e as peculiaridades do gênero carta pessoal e 

compreender a importância do gênero, mesmo com o advento das novas tecnologias. 

Reconhecer que conteúdo das cartas pessoais pode ser livre, de acordo com a 

necessidade comunicativa do remetente e da sua relação com o destinatário, de modo 

que eles percebam a função social das cartas, e a sua importância, tanto para o que 

escreve quanto para o que lê. E ainda, o importante papel em alguns grupos sociais, 

como em abrigos de idosos e crianças, entre outros. 

Posteriormente far-se-á uma abordagem sobre crianças e adolescentes que vivem 

em abrigos por meio de leitura de texto, como estratégia para contextualizar a produção 

dos alunos. Para tanto, serão utilizados slides contendo informações sobre o assunto. 

Será reforçado o papel social das cartas na vida desse grupo de pessoas, e serão 

explanados temas como solidariedade, respeito, amizade, a fim de abrir espaço para a 

apresentação da proposta de interação entre os grupos da escola e do abrigo infantil. 

Essa fase se baseia nas afirmações de Geraldi (2013, p. 164) sobre a escolha de 

estratégias. Ele defende que “a escolha não se dá em abstrato. Elas são selecionadas ou 

construídas em função tanto do que se tem a dizer quanto das razões para dizer a quem 

se diz”. Assim, será solicitada a elaboração da primeira carta de apresentação, e as aulas 

posteriores, assim como as anteriores, serão realizadas com a finalidade de que estes 

participantes se correspondam.   

Haverá, ainda, um momento de apoio, em que as cartas poderão ser, à medida 

em que desejarem, reescritas na sala de aula, com auxílio do professor. Poderão ser 

acrescentados elementos ilustrativos, se o remetente assim desejar. A ideia é que o 

professor, mesmo não sendo o destinatário final do texto, torne-se, o “interlocutor que, 

questionando, sugerindo, testando o texto do aluno como leitor, constrói-se como “co-

autor” que aponta caminhos possíveis para o aluno dizer o que quer dizer na forma que 
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escolheu” (GERALDI, 2013, p. 164). Nesse momento darão início, ainda, ao 

preenchimento do envelope para postagem nos correios. 

O próximo passo será a entrega das cartas enviadas pelos interlocutores. Haverá 

o momento de leitura e compartilhamento de ideias, de falar das impressões e das 

expectativas, abrindo espaço para se discutir o assunto da próxima carta, de modo que 

os laços de amizade possam ser influenciados por meio dos textos escritos, para que os 

leitores se sintam felizes com a leitura da nova carta. A ideia é trazer à baila professor e 

alunos como os sujeitos representados na fala de Geraldi (2013, p. 160), “que se 

debruçam sobre um objeto a conhecer e que compartilham, no discurso de sala de aula, 

contribuições exploratórias para a construção do conhecimento”. Reconhecemos nessa 

discussão a construção de um discurso em que são imprescindíveis as contribuições de 

professor e alunos, de modo que somem conhecimentos em prol de um discurso 

compreensível em que os sujeitos estejam conscientes de seus discursos. Eles terão 

liberdade na escrita da segunda carta. Nela o participante poderá escolher um tema  que 

tenha alguma relevância para ele e que considera importante falar ao seu destinatário. 

 As fases posteriores prosseguirão com leitura e escrita de novas cartas, com o 

compartilhamento de ideias, bem como de relatos sobre as suas impressões e sensações 

durante a leitura das cartas e sobre a experiência das trocas. Poderão, ainda, falar um 

pouco sobre o amigo distante.  

Apenas para fins de encerramento da proposta pedagógica, será solicitada a 

escrita da carta de despedida, mas os envolvidos estarão cientes de que poderão 

continuar a se corresponder, se assim desejarem. O encerramento das atividades se dará 

com o encontro entre os correspondentes. 

4. Algumas considerações 

 

Cabe salientar que esta proposta é apenas mais uma sugestão de trabalho de 

produção de textos e que este protótipo pode ser adaptado à realidade da turma em que 

se deseja aplicar, bem como os destinatários selecionados também poderão ser 

modificados. O importante é que a essência do trabalho, que é promover a interação e 

estimular as habilidades de leitura e escrita do aluno, seja preservada. 

Esperamos que as atividades propostas sejam um caminho que estimule no aluno 

o gosto pela escrita; que favoreçam a competência discursiva e que valorizem o 

conhecimento de mundo, as vivências do aluno, sua cultura, as trocas entre os 

interlocutores para a formação de enunciados concretos; que promova uma valorização 



 

 

 
2795 

do gênero carta e que, por meio desta poderosa ferramenta, docentes e discentes reflitam 

sobre o uso da língua como instrumento de interação, e que percebam que o 

conhecimento deste gênero se faz necessário, pois é, ao mesmo tempo antigo e atual, e 

influencia diversos outros gêneros presentes na atualidade.  
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A MODALIDADE DEÔNTICA E OS ATOS DIRETIVOS EM HOUSE  

 

Larisse Carvalho de Oliveira
158

 

 

RESUMO: Neste artigo, expomos uma amostra da nossa pesquisa de mestrado, que tem 

como um de seus objetivos averiguar as possíveis diferenças graduais na relação entre 

médico/médico, ou médico/paciente, na série televisiva House (2004-2012), através da 

ocorrência dos verbos modais e plenos. Utilizaremos a língua original da série, a 

inglesa, e avaliaremos como a fonte (falante), por meio de atos diretivos, ‘domina’ o 

alvo (ouvinte) expressando os valores deônticos de obrigação, permissão e proibição. 

Fomos auxiliados pelos estudos funcionalistas de Dik (1997) e Hengeveld (1988), pelos 

de modalidade de Lyons (1977), Palmer (1979), Neves (2006) e Lopes (2012) e pela 

teoria dos atos de fala de Searle (1981). A modalidade deôntica, relacionada a conduta 

dos falantes, trata do modo como o falante diz algo exprimindo a sua vontade, seja de 

forma asseverada ou mitigada, o que pode ser pontualmente associado com os atos 

ilocucionários diretivos propostos por Searle. Assim, demonstraremos os resultados 

obtidos de dados analisados de cinco episódios da primeira temporada, fornecidos pelo 

software estatístico GoldVarb 30b3. Analisamos os verbos modais, seguindo a 

classificação de Bland (1996), e obtivemos os seguintes percentuais, de acordo com os 

valores deônticos: permissão 75%; proibição 77.8% e obrigação 54.2%. Os verbos 

plenos lograram 25%, 22.2% e 45.8%, referentes aos seus respectivos valores. 

Qualitativamente, foi mais frequente encontrarmos verbos modais com a ideia de 

obrigação – 26 ocorrências de 48 – ainda que esses estejam disfarçados em forma de um 

pedido, mitigando a carga da ordem imposta pela fonte que emite o enunciado. A fonte 

emissora desse último valor deôntico, foi em sua maioria o médico, ao requerer algo do 

paciente. Portanto, concluímos que o contexto comunicativo e pragmático de 

enunciação facilitará a imposição da fonte, que estrutura o seu desejo em níveis 

semânticos modalizados sob o seu alvo, tendo em vista a necessidade de conclusão do 

pedido/ordem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Modalidade; Valores Deônticos; Atos Diretivos. 

 

INTRODUÇÃO 

A grande mistura de gêneros televisivos e a abundância de temas tratados 

por esses, acabou por impussionar alguns de seus gêneros, como é o caso das séries 

televisivas. Esse gênero é bastante comercializado nos Estados Unidos e a cada dia 

ganha mais espaço na mídia brasileira.  

Em face dessa popularidade, e a importância de algumas das figuras 

retratadas nessas séries, decidimos utilizar a série House (2004-2012), em sua língua 

original, a inglesa, para tratarmos do uso de verbos modais e plenos em cinco episódios 
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da primeira temporada da série. Ressaltamos que abordaremos os imperativos como 

plenos e que os modais foram classificados seguindo Bland (1996). 

Nas seções um e dois traremos nossas bases teóricas, que são compostas 

pelos preceitos de modalidade de Palmer (1979; 1986), Lyons (1977), Neves (1997; 

2002; 2006) e Lopes (2009), fazendo um link com o funcionalismo de Dik (1997) e com 

a teoria dos atos de fala de Searle (1981).  

Escolhemos a série House, pela sua grande audiência, e pela figura marcante 

de suas personagens, em especial o Dr. House, o que nos possibilitou tratarmos as 

ocorrências da modalidade deôntica, avaliando o uso dos verbos modais e plenos 

ocorrentes na série. 

Em seguida, descrevemos como obtivemos os dados e como esses foram 

codificados para rodagem no software Goldwarb
159

, para a contabilização das 

ocorrências. Logo depois, trazemos nossas análises e resultados, por meio de tabelas 

para melhor compreensão. A última seção traz nossas considerações finais pautadas em 

nossa base teórica. 

1. O FUNCIONALISMO 

 

Falantes se comunicam e interagem “inclinados por um fim, não 

acontecendo por um acaso, mas por uma razão volitiva dos falantes” (FONTAINE: 47). 

Essa razão volitiva será o caminho para analisarmos como as personagens se impõem 

linguisticamente, fazendo a sua vontade ser cumprida, permitida, ou negada.    

É comum haver diferenças entre as vertentes da corrente funcionalista. De 

acordo com Nichols (1984), há três linhas funcionalistas, a primeira, conservadora, 

criticando os conceitos estruturalistas e formalistas, no entanto, não exprimindo um 

caminho de análise funcional que possa explicar as estruturas linguísticas e o propósito 

comunicacional. Já a segunda, moderada, a qual seguiremos, mostra as inadequações 

dessa primeira vertente e propõe uma análise funcionalista da estrutura. Por  sua vez, a 

terceira, é mais extremada, considerando as regras das línguas naturais como 

intrínsecas a função, não admitindo a realidade cognitiva das estruturas linguísticas. 
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Já o termo função, ainda seguindo os preceitos de Nichols (1984), se divide 

em cinco nuances: função/interdependência, função/propósito, função/contexto, 

função/relação, e função/significado, explicitndo que a relação de um elemento 

estrutural com ou dentro de uma unidade estrutural maior, se opõe ao status categorial. 

Assume-se então, que o funcionalismo estima a capacidade de seus falantes 

de interagirem de modo claro, proporcionando a comunicação, usufruindo dos 

elementos do sistema em seu favor, e admitindo um fim comunicativo. Destacamos o 

que afirma Neves (1997:02):  

Qualquer abordagem funcionalista de uma língua natural, na 

verdade tem como questão básica de interesse a verificação de 

como se obtém a comunicação com essa língua, isto é, a 

verificação do modo como os usuários da língua se comunicam 

eficientemente. 

  

É importante, neste momento, deixarmos claro que optamos por utilizar o 

aparato funcionalista porque seus pressupostos colaboram para investigarmos o domínio 

funcional modalidade e as relações médico/médico, médico/paciente, no contexto 

discursivo televisivo, no qual a interação entre os ‘falantes’ é artificial, mas ao mesmo 

tempo comporta traços verídicos, principamente da parte linguística, aproximando-se da 

realidade linguística de seu tempo e costumes.   

Para Dik (1997) o funcionalismo assume uma abordagem linguística que 

tem seu alicerce nas propriedades dos discursos com propósitos comunicativos, ou seja, 

a interação, o uso e explicitamente a finalidade, intenção, do falante.  

Para se comunicar o falante faz uso de suas capacidades linguísticas em 

diversos campos. Quando faz uso da capacidade epistêmica, explora seu conhecimento 

linguístico e constrói seu discurso. Já quando utiliza a capacidade lógica, regras, 

princípios e probabilidades ornamentarão a sua fala. Com a capacidade social, 

relacionamos a aptidão do falante de entender como usar as expressões linguísticas do 

sistema, de forma a atender as singularidades das situações comunicativas de que possa 

participar. Através da capacidade perceptual, o falante será capaz de interpretar e 

construir expressões linguísticas de acordo com as suas percepções. 

 Já Neves (1997:21) acredita que “o falante, então, tenta antecipar a 

interpretação que o destinatário, num determinado estado da sua informação pragmática, 

possivelmente atribuirá à sua expressão linguística.” O ouvinte, por sua vez, antecipa e 

reconstrói o que lhe foi dito, interpretando o enunciado.    
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2. A MODALIDADE DEÔNTICA 

 

Para Lyons (1977), a origem da modalidade deôntica diz respeito à função 

instrumental da linguagem, que de um lado expressa ou indica o querer e o desejo, e de 

outro faz com que as ‘coisas aconteçam’ por meio da imposição da intenção, do desejo e 

da vontade de seus agentes. Ela está preocupada com a necessidade ou a possibilidade 

dos atos performados por esses agentes moralmente responsáveis.  

Neves (2002:196) afirma que:  

a modalidade deôntica se situa no domínio do fazer (obrigação e 

permissão) e se liga à volição e à ordem. Obrigação e permissão 

podem corresponder, pois, a atos de fala, ligando-se ao 

imperativo, que é característico de interações espontâneas, nas 

quais se pode esperar que um interlocutor leve outro a fazer 

algo.  

 

Os atos de fala, primeiro discutidos por Austin (1990), foram 

posteriormente utilizados por Searle (1981), trataremos dos mesmos na seção seguinte, 

principalmente daqueles diretivos, pelos quais o falante tenta conseguir algo de seu 

ouvinte, identificando-se com a modalidade deôntica.  

O fator intencional, levantado pelos estudos dos atos de fala, pode ser 

relacionado à intenção comunicativa do falante, e ao valor, e também a força, que ele 

deseja projetar em seu ouvinte. Comparini (2009:176) atesta que o falante: 

[...] pode fazer uso de frases assertivas, negativas ou afirmativas, 

de frases interrogativas ou imperativas. Se ele deseja impor uma 

ordem, usará o imperativo; se quiser envolver a audiência na 

instauração de obrigação ou de necessidade, fará perguntas que 

exigirão um posicionamento de quem responde, e para afirmar 

ou negar, usará assertivas. 

 

Concordamos com Palmer (1979), que a modalidade da conduta, a deôntica, 

é orientada para o discurso, uma vez que é através do discurso do falante, que ele pode 

dar uma permissão (may/can; poder), fazer uma promessa ou ameaça (shall; partícula de 

futuro, intensificada pelo verbo a ser utilizado em conjunto) e ainda, a imposição de 

uma obrigação (must; dever). Já sobre o uso dos imperativos, a autora (1986:168) 

explicita que eles podem não ser tão fortes quanto os modais, no entanto, fica a cargo do 

ouvinte julgar a força de tais proposições.  

Bybee (1995), por exemplo, acentua que, nas línguas naturais, os verbos 

modais trazem casos de polissemia, o que faz que uma forma possa ser usada 



 

 

 
2801 

expressando valores deônticos ou epistêmicos, a depender de seu contexto 

comunicativo.  

 

3. OS ATOS DE FALA DIRETIVOS 

 

Os atos de fala foram expostos primeiramente por Austin (1990), que 

entende que a linguagem deve ser abordada essencialmente como uma forma de ação e  

não de representação da realidade. Ele ainda aponta que o conceito de significado se 

dissolve, dando lugar a uma concepção de linguagem como um complexo que envolve 

elementos do contexto, convenções de uso e intenções do falante.  

Para Searle (1981) a linguagem é como uma forma de ação ("todo dizer é 

um fazer") e refletiu sobre os diversos tipos de ações humanas que se realizam através 

da linguagem: os atos de fala. 

Searle elabora sua teoria dos atos de fala dentro do eixo da filosofia da 

linguagem, articulando-a a questões clássicas da semântica, como proposição, referência 

e predicação. O autor fornece uma análise de um protótipo do ato ilocucionário de 

‘prometer’, e oferece um conjunto de regras semânticas. 

Searle parte do pressuposto de que qualquer um conhece os fatos 

linguísticos de sua própria linguagem, mesmo que ele não esteja em condições de 

elaborar critérios para seu uso. 

Admitindo o ato de fala como um evento intencional, Searle acredita em 

uma concordância entre língua, sujeito e intenção. Para ele, a unidade mínima de 

comunicação linguística são os atos de fala que são produzidos com certas intenções 

adequáveis às possibilidades da língua. Assim, a linguagem deveria ser compreendida 

como comportamento intencional regido por regras. Ao fazer a conexão entre 

significação e intencionalidade, o autor reconhece o papel intrínseco desta última na 

constituição dos atos de fala.  

Dessa forma, Searle prioriza a intencionalidade em detrimento da língua e 

da significação, "Dizer uma coisa e querer significá-la é uma questão de dizê-la com as 

condições de  satisfação intencionalmente impostas ao enunciado" (SEARLE, 1995, p. 

236). Segundo a visão do autor, não é possível fazer uma declaração sem um propósito, 

sem que o falante não tenha com o seu enunciado alguma intenção. 

Podemos dizer que um ato ilocutório diretivo é um ato de fala formado a 

partir daquilo que o locutor tenciona, fazendo o seu ouvinte fazer ou dizer algo. 

Podemos associar a esse tipo de ato verbos como convidar, pedir, requerer, ordenar. Os 
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enunciados produzidos com intenção de levar o alocutário a realizar algo, ocorrem mais 

frequentemente em frases imperativas, interrogativas, com verbos exortativos e de 

inquirição. Essas manifestações serão analisadas na seção cinco, onde expomos algumas 

ocorrências de nosso corpus. 

Na classificação proposta por Searle, os atos de fala são diferenciados a 

partir das regras que os enunciados cumprem, distinguindo os assertivos (as 

afirmações), os diretivos (as ordens), os compromissivos (as promessas), os expressivos 

(as felicitações), os declarativos (declarar aberta ou encerrada a sesssão). 

Os atos diretivos são importantes para nossa pesquisa por tratarem de 

ordens, o que remete-nos à modalidade deôntica e aos seus valores (permissão, negação, 

obrigação). 

A seção seguinte apresenta como se deu a coleta e as análises de nossos 

dados.  

4. METODOLOGIA 

Inicialmente, selecionamos cinco episódios da primeira temporada da série 

House (2004-2012), televisionados em 2004
160

.  Logo após, separamos as ocorrências 

de verbos modais, e as de plenos, admitindo um código para cada uma delas. Tal ação 

nos proporcionou trabalhar com o software GoldVarb 30b3, que fornece o percentual, e 

a quantidade de ocorrências, desde que estabelecido previamente os grupos de fatores a 

serem analisados. 

Esses foram divididos em modais e plenos, como o grupo independente; os 

demais, fonte (médico ou paciente), fonte (médico ou paciente) e ainda os valores 

deônticos (permissão, negação, obrigação). Na próxima seção, trazemos nossas análises 

e resultados, assim também como os números obtidos com a rodada dos dados. 

5. ANÁLISES E RESULTADOS  

Nesta seção, apresentamos algumas análises feitas sobre a modalidade 

deôntica em verbos modais e plenos. Lembramos que os dados analisados que serão 

dispostos a seguir, fazem parte de um gênero que é escrito para ser oralizado, e que 

apesar de seu caráter fictício, seu vernáculo técnico e as situações linguísticas encenadas 

por suas personagens, foram construídos com base no auxílio de profissionais da área 

médica, consultores e médicos. 
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A hipótese geral, que norteia esse artigo é a de que a modalidade deôntica 

será mais recorrente pelo uso de verbos plenos, tendo como alvo o paciente, visto que 

acreditamos no fato de os médicos imporem ordens sobre o paciente com maior 

frequência do que aos seus colegas.  

Começaremos com os dados quantitativos. Na tabela a seguir observamos 

no campo aplicação total que de 12 ocorrências, 10 dizem respeito aos verbos modais, 

sendo o resto referente aos verbos plenos. 

 

Tabela 01 – O uso de verbos modais no discurso médico/médico e médico/paciente – 

fonte e alvo 

FATORES APLICAÇÃO / 

TOTAL 

PERCENTUAL % PERCENTUAL % 

POR GRUPO 

ALVO Paciente 10/12 83.3 18.5 

Médico 29/53 54.7 81.5 

FONTE Paciente 6/8 75.0 12.3 

Médico 33/57 57.9 87.7 

De início, já esperávamos encontrar uma aplicação pequena (10) por parte 

dos pacientes, enquanto fontes enunciadoras do discurso modalizado. Atestamos que 

esses utilizariam expressões mais polidas, ou modalizariam mais seu discurso quando se 

portassem ao médico, seja por respeito, ou por convenções sociais que imputam ao 

médico maior relevância em uma comunidade.  

Por sua vez, o número de ocorrências tendo como fonte e alvo uma 

personagem médica foi considerável, 33 e 29, respectivamente, o que corrobora com a 

nossa justificativa, que a série expõe a interação entre tais profissionais da saúde de 

forma significativa. As personagens médicas interagem com maior frequência no ensejo 

de descobrirem o que há de errado com o paciente. O percentual total por grupos (alvo), 

referente ao médico, obteve 81.5% das ocorrências. Esse fato pode ser explicado pelo 

maior número de personagens médicas na série, e como resultado da grande interação 

desses, quando no tratamento de um caso. Acreditamos ainda, que isso pode ter 

ocorrido por ser o início da série, e porque os médicos da equipe de House estavam 

ainda em processo de adaptação com o cargo/dever que os fora incumbidos. Isso pode 

explicar os usos notáveis de verbos modais entre si.  

A tabela número dois, traz os dados alusivos aos verbos plenos: 
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Tabela 02 – O uso de verbos plenos no discurso médico/médico e médico/paciente – 

fonte e alvo 

FATORES APLICAÇÃO / 

TOTAL 

PERCENTUAL % PERCENTUAL % 

POR GRUPO 

ALVO Paciente 2/12 16.7 18.5 

Médico 24/53 45.3 81.5 

FONTE Paciente 2/8 25.0 12.3 

Médico 24/57 42.1 87.7 

 

Por outro lado, o número de ocorrências de verbos plenos, tendo como alvo 

o paciente, foi de apenas 2, para 6 quando fonte. Os médicos como fonte ou alvo, 

tiveram o mesmo número de ocorrências, 24, quando fizeram uso de tais verbos.  

Analisaremos a seguir, os dados concernentes aos valores deônticos.  

Tabela 03 – Verbos modais no discurso médico/médico e médico/paciente – valores 

deônticos  

Os números referentes aos valores deônticos, tanto de plenos quanto de 

modais, ainda não são suficientes para gerarmos conclusões decisivas. O valor de 

obrigação está balanceado, tendo pouco mais de 8% de diferença, entre as ocorrências. 

No entanto, percebemos um cuidado da equipe médica em usar modalizadores para 

proibir algo, amenizando a carga semântica de sua proposição. O valor de permissão 

modal também obteve maior relevância quando utilizado, 77.8%, o que nos causou 

estranhamento, frente ao comportamento da personagem de House, que parece utilizar, 

em sua maioria, verbos plenos em seu discurso.  

A tabela seguinte alude aos verbos plenos, em sua maioria, àqueles 

encontrados na forma do modo imperativo, na série. 

 

Tabela 04 – Verbos plenos no discurso médico/médico e médico/paciente – valores 

deônticos 

FATORES APLICAÇÃO 

/ TOTAL 

PERCENTUAL % PERCENTUAL % 

POR GRUPO 

VALOR 

DEÔNTICO 

Permissão 2/8 25.0 12.3 

Proibição 2/9 22.2 13.8 

Obrigação 22/48 45.8 73.8 

FATORES APLICAÇÃO / 

TOTAL 

PERCENTUAL % PERCENTUAL % 

POR GRUPO 

VALOR 

DEÔNTICO 

Permissão 6/8 75.0 12.3 

Proibição 7/9 77.8 13.8 

Obrigação 26/48 54.2 73.8 
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Os verbos plenos com valor de obrigação (45.8%) mostraram-se 

balanceados face ao número dos modais. Aqueles referentes aos valores de permissão 

(25.0%), e de obrigação (22.2%), não divergiram muito, corroborando assim, com a 

nossa hipótese, de que o tratamento discursivo no ambiente de trabalho da série, durante 

a primeira temporada é mais formal.  

5.1 Análise e discussão dos dados qualitativos 

 

Selecionamos algumas ocorrências, que serão discutidas a seguir. 

Verificamos que a ocorrência de verbos plenos aconteceu de duas formas, a primeira se 

dá quando o alvo e fonte são o médico: 

 

a. House: Get her a contrast MRI. (1X01 mm)
161

 

(Façam uma ressonância magnética com contraste nela) 

b. House: Do the MRI, she folded. (1X01 mm) 

(Faça um MRI, ela concordou.) 

 

c. Cameron: We gotta get her out of there (1X02 mm) 

(Nós temos que tirar ela de lá.) 

 

Nas ocorrências acima, percebemos o uso do modo imperativo. A 

personagem com cargo hierárquico mais alto, Dr. House, faz uso desse modo 

constantemente para expressar suas vontades, que devem ser atendidas pelos seus 

subordinados.  

A segunda forma, por sua vez, ocorreu quando a fonte é o médico e o alvo é 

o paciente, por exemplo: 

 

d. Foreman: He needs this surgery. (1X03 mm) 

(Ele precisa dessa cirurgia) 

e. Chase: Lift up your chin. [He listens to her breathing.] Sister. (1X05 mp)  

(Levante o seu queixo. [ele escuta ela respirar] Irmã. 

f. 162
Amigo de uma paciente: I need to talk with you, Dr. House. (1X05 pm) 

(Eu preciso falar com você Dr. House.)  

g. Cameron: We need to stabilize her. (1X05 mm) 

                                                           
161

 Os exemplos estão seguidos por seus códigos de identificação: 1X01 mm – 1ª temporada, 1º episódio, 

médico se dirigindo a outro médico; ‘pm’ paciente se dirigindo ao médico. Os demais seguem a mesma 

lógica. As traduções são de nossa autoria. 
162

 Apesar de não ser o paciente que fala, classificamos as interações de parentes, amigos e/ou 

responsáveis nessa mesma figura. 
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(Nós precisamos estabilizá-la) 

 

h. Cuddy: I need you to do your job. (1X01 mm) 

(Eu preciso que você faça o seu trabalho) 

Quando o médico está se dirigindo ao paciente, o valor deôntico aparece de 

dois modos. Ou é requerido do paciente por meio do modo imperativo, tal qual indica 

Palmer (1986), o imperativo mantém uma relação deôntica, similar às declarativas na 

modalidade epistêmica,  ou através do verbo ‘precisar’, como podemos ver nos itens ‘d’, 

‘g’ e ‘h’. Novamente em Palmer (1986:32), quando se fala dos atos indiretos de fala, 

temos uma sentença parecida com o verbo ‘want’ (querer) - ‘I want you to open the 

door’ (Eu quero que você abra a porta) - ao qual podemos associar os itens ‘g’ e ‘h’. 

Esse último expressa uma necessidade do médico, mas também um ato diretivo, uma 

ordem, que é mascarada pela necessidade, podendo até ser substituída pela expressão 

‘ter que’. O item ‘h’ é ainda mais enfático, e mais parecido com o proposto por Palmer, 

“I need you to do your job”, o verbo ‘need’
163

 (precisar) poderia até ser substituído pelo 

verbo ‘want’ (querer), expressando toda a força imposta pela fonte.  

O mesmo acontece com Lopes (2009:111), que classificou o uso do verbo 

precisar como uma obrigação. Era dever/obrigação de o aluno identificar-se na 

atividade: “P: Acabou? Precisa do nome e do número porque se você não colocar seu 

nome, seu número, você vai estar sem nove escores, eu não sei de quem é ...” 
164

 

Ou seja, pelo uso da forma ‘precisar’, o professor fez o discurso mais 

impessoal, como acrescenta Lopes. No discurso médico o verbo ‘need’, aparece para 

identificar uma necessidade da fonte (médico), que requer de seu alvo a feitura de algo. 

O item ‘f’ mostra a necessidade volitiva de um amigo de um paciente em 

querer conversar com o médico. Sua escolha verbal é mais amena com o verbo 

‘precisar’, implicitamente pode ser entendida como uma ordem disfarçada de polidez. 

Novamente, o nível hierárquico entre paciente e médico sugere que o tratamento do 

médico pelo paciente seja cuidadoso e pincelado com certa cortesia. 

 

i. House: Forget it. If you don’t trust steroids, you shouldn’t trust doctors 

(1X01 mp) 

(Esqueça. Se você não confia em esteróides, você não deveria confiar em 

médicos.)  

                                                           
163

 Admitimos o verbo need (precisar), como um verbo pleno em língua inglesa. 
164

 Ocorrência intitulada 126 no trabalho, com o código (PR405). 
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j. Foreman: I still think it’s a tumor. I think we should go back to the radiation. 

(1X01 mm) 

(Eu ainda acho que é um tumor. Eu penso que nós deveríamos voltar para a 

radiação.) 

 

 Acima, temos o verbo modal should (dever), apresentando uma ‘ordem’ em 

‘i’, mas inserindo polidez em seu enunciado.  Em ‘j’ a fonte, o Dr. Foreman, usa o 

pronome de primeira pessoa do plural ‘we’, para partilhar a sua ação com a equipe 

médica e assim, não tomar toda a carga de responsabilidade para si.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados quantitativos e qualitativos podemos concluir que os 

verbos modais oferecem mais dinamicidade ao tipo de discurso televisivo estudado, 

impondo valores hierárquicos de polidez, como lembra Bland (1996), e por vezes 

disfarçando uma ordem sob o pretexto de uma suposta necessidade performada pelo 

verbo ‘need’ (precisar) tal qual pode ser associado ao proposto por Palmer (1986), a 

respeito do verbo want (querer).  

A variação entre verbos modais e verbos plenos como manifestantes da 

modalidade deôntica na série televisiva House não repercute necessariamente uma 

mudança, são estruturas que coexistem e que ocorrem  dependendo do discurso, da 

fonte e do alvo e de aspectos sociais (hierarquia). Isso se confirmou de acordo com 

Lopes (2009), quando no tratamento da figura hierárquica do professor, manifestando-se 

sobre o seu alvo, os alunos, como detentor do conhecimento a ser exposto.   

As ocorrências relacionadas ao verbo ‘need’(precisar) chamaram nossa 

atenção por se tratar de um caso a parte, parecido com o exposto por Palmer (1986). 

Esses tipos de ocorrência indicam uma ordem, o falante requer algo de seu ouvinte, por 

meio de um ato de fala diretivo. Por fim, vale ressaltar que as análises feitas até este 

momento são preliminares, requerendo a análise de mais dados de nosso corpus para 

maiores elucidações.  
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LETRAMENTO CIENTÍFICO E ACADÊMICO: ENSINO SUPERIOR E 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Laureci Ferreira da Silva
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RESUMO: O estudo aqui resumido tem como objetivo discutir sobre os processos de 

letramento científico e acadêmico construídos por quatro professoras de Língua 

Portuguesa (doravante LP) de dois colégios da rede Estadual de Ensino da Bahia, as 

possíveis dificuldades relativas à leitura e à escrita experimentadas por essas docentes 

no percurso de sua formação inicial e continuada e sobre como esses fatores repercutem 

em sua prática pedagógica. Sabe-se que, nas últimas décadas, em países como Canadá, 

Estados Unidos e Inglaterra, têm ocorrido discussões contundentes sobre o letramento 

acadêmico. Nesses países existem correntes metodológicas que vêm estudando a 

questão da escrita no Ensino Superior (GUEDES, 2010). Sob a ótica destas teorizações 

“aprender a escrever é um processo que não termina quando o estudante ingressa na 

universidade, uma vez que, escrever é imprescindível em qualquer matéria” (TORRES, 

2006, p.6) Assim como Kleiman (2006), podemos acreditar que é possível uma 

formação de professores que possam fazer a diferença e que formem alunos que, como 

consequência do trabalho pedagógico realizado, façam a diferença no mundo dominado 

pela escrita. Este estudo, um projeto de pesquisa de doutorado em andamento, 

fundamenta-se na perspectiva dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1994). 

Letramento que, nesse caso, está sendo concebido como um conjunto de práticas sociais 

em que a escrita é usada enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia em 

contextos específicos (Kleiman, 1995). O objetivo da pesquisa é identificar as possíveis 

relações entre os processos de letramento científico e acadêmico experimentados por 

professoras de Língua Portuguesa em sua formação e suas próprias práticas 

pedagógicas. Procedimentos metodológicos inspirados no método etnográfico vêm 

sendo adotados. Estão sendo feitos, em vídeos e no diário de campo, registros das 

sessões de leitura de textos acadêmicos e de divulgação cientifica realizadas pela 

pesquisadora em conjunto com os sujeitos da pesquisa.  A produção de textos escritos, 

esquemas, resenhas, artigos, resumos, relatos de aulas, mensagens de WhatsApp e de 

Facebook, telefonemas; a construção de projetos de ensino e de sequências didáticas; a 

participação em eventos de letramento acadêmico vividos pela pesquisadora juntamente 

com essas quatro docentes de Língua Portuguesa referidas, tudo isso vem sendo 

registrado através desses mesmos procedimentos referidos.  
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Palavras-chave: Letramento científic. Letramento acadêmico. Formação de professores 

de Língua Portuguesa. Prática pedagógica de professores de Língua Portuguesa. 

1. INTRODUÇÃO 

O interesse principal deste trabalho é discutir e refletir acerca do processo 

de letramento científico e acadêmico de quatro professoras de Língua Portuguesa de 

dois colégios da rede Estadual de Ensino da Bahia, a luz de suas histórias de vida, de 

estudante e profissional devido a minha experiência como aluna na graduação do curso 

de Letras Vernáculas no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia no 

período de 1994 à 1999 e da pós-graduação do Curso de Mestrado em Língua e Cultura 

na mesma instituição de ensino de 2010 à 2012, como Professora formadora de 

professores de Língua Portuguesa de 2004 à 2011 e também como supervisora do 

PIBID de Linguagem e Educação em 2013 tenho observado que tanto os alunos 

universitários quanto os professores com formação inicial e continuada apresentam 

algumas dificuldades ao serem requisitados a participar das práticas sociais que 

envolvem o discurso científico que vão desde a diferenciação entre ideias principais de 

secundárias,   o assunto abordado no texto, o ponto de vista da autora acerca do assunto, 

argumentos utilizados pela autora para sustentar o seu ponto de vista,  as concepções de 

leitura e escrita, por exemplo, apresentadas pela autora do texto, reconhecimento das 

diversas vozes que permeiam um texto,  conhecer e usar o vocabulário especifico dos 

gêneros textuais acadêmicos.  

Cabe esclarecer que as professoras envolvidas não pesquisa são as 

seguintes: Bruna Vasconcelos, Márcia Sales, Rita Rodrigues, Marilene Sacramento e 

eu, Laureci Ferreira da Silva. A primeira tem 41 anos de idade, casada e mãe de um 

filho de três anos, nasceu em Salvador-BA e atualmente reside em Camaçari. É 

graduada em Letras Vernáculas com Habilitação em Literatura Portuguesa pela 

Universidade Católica de Salvador (UCSAL), de 1988 a 2002, e Especialista em Gestão 

Escolar. Atua no turno matutino como vice-diretora e, à tarde, como professora de LP 

nas turmas da Educação Integral e também é supervisora do PIBID de Letras da UFBA. 

Tem 14 anos de regência de sala de aula com uma carga horaria de 40h semanais. Já 

Rita Rodrigues tem 50 anos de idade, nasceu em Euclides da Cunha-BA, atualmente 

mora em Salvador-BA, na Vila Laura. É licenciada em Letras Vernáculas pela 

(UCSAL) e especialista em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) e Psicopedagogia Escolar pela Universidade Contemporânea (UnC). 

Atua como professora da sétima e oitava série no turno matutino e no noturno na 

Educação de Jovens e Adultos. Tem 25 anos de regência de sala de aula com uma carga 

horária de 40 horas semanais. É divorciada e mãe de um filho. A Márcia Sales nasceu e 

reside em Salvador-BA no bairro de Nazaré. É graduada em pedagogia, especialista em 

Psicopedagogia Escolar e Educação de Jovens e Adultos. Atua como pedagoga na 

instituição nos turno matutino e vespertino com uma carga horária de 40h semanais. É 

casada e mãe de dois filhos. Marilene Sacramento Miranda nasceu na zona rural no 

município de Pedrão-BA. Tem 44 anos de idade e morou até os 17 anos idade na zona 

rural. Ficou órfã de mãe em 1988 e de pai no meado de 2014. É casada, mãe de 
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trigêmeos adolescentes. Ingressou na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em 

2005, para fazer o curso de Letras Vernáculas com Inglês, e terminou a graduação em 

2009. É professora da rede Estadual de Ensino desde 1999. Atuou durante como 

professora das series iniciais do ensino fundamental até o final de 2008 e a partir do 

início de 2009 passou a atuar como professora de Língua Portuguesa do Colégio 

Estadual Luiza Viana Filho, de Candeias, no turno noturno nas turmas de Educação de 

Jovens Adultos e, no turno vespertino, no Colégio da Policia Militar com alunos com as 

da oitava série. E eu, Laureci Ferreira da Silva, sou mãe de dois filhos, 01 homem e 01 

mulher, filha de mãe viúva, tenho 09 irmãos, sendo 02 por parte de mãe e pai e os 

demais são das relações extraconjugais de meu pai. Há 32 anos sou professora da Rede 

Pública de Ensino do Estado da Bahia e Desde 1997. Sou lotada no Colégio Estadual 

Ruy Barbosa, localizado no bairro de Nazaré, em Salvador - Bahia.   

Esta pesquisa de doutorado que está em andamento e fundamenta-se na 

perspectiva dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1994), visando identificar as 

possíveis relações entre os processos de letramento científico e acadêmico 

experimentados por professoras de Língua Portuguesa em sua formação e suas próprias 

práticas pedagógicas. Os procedimentos metodológicos adotados são inspirados no 

método etnográfico.  Para tanto, o letramento está sendo concebido como um conjunto 

de práticas sociais em que a escrita é usada enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia em contextos específicos (Kleiman, 1995).  

Considerando esta proposta, vale informar que nas últimas décadas, em 

países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, têm ocorrido discussões contundentes 

sobre o letramento acadêmico. Nesses países existem correntes metodológicas que vêm 

estudando a questão da escrita no Ensino Superior (GUEDES, 2010). Sob a ótica destas 

teorizações “aprender a escrever é um processo que não termina quando o estudante 

ingressa na universidade, uma vez que, escrever é imprescindível em qualquer matéria” 

(TORRES, 2006, p.6). Assim como Kleiman (2006), podemos acreditar que é possível 

uma formação de professores que possam fazer a diferença e que formem alunos que, 

como consequência do trabalho pedagógico realizado, façam a diferença no mundo 

dominado pela escrita.  

 No que tange ao ensino de leitura, Andrade (2007, p. 129-130) afirma ainda 

que do ponto de vista dos professores universitário, 

 

 “fazer leitura acadêmica consiste em saber quais são as 

condições de produção de texto lido, o que significa saber quem 

é o autor e situá-lo numa linha de pensamento para, em seguida, 

focalizar-se em sua argumentação ou nas ideias que ele 

alavanca. Por fim fazer uma critica ao que o texto propõe, ou 

seja, não absorver as ideias inteiras sem uma reflexão 

dialógica.” 

 

Andrade (2007, p.130-132) destaca também que na universidade “pouco se 

explica sobre os tipos de textos acadêmicos ou suas diferentes partes, sobre sua 

estrutura e suas características internas mais formais”.    

Partindo deste pressuposto, é oportuna a explicação de Araújo e Bezerra 
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(2013) de que o processo de transição de alunos do Ensino Médio para Graduação é 

complexa. Reconhecemos que os dois ambientes são de ensino-aprendizagem, mas as 

práticas de letramento são distintas e com diferentes perspectivas em relação à 

linguagem.  Frequentemente, ouvimos comentários acerca da crise dos estudantes 

universitários em relação aos gêneros textuais que circulam no universo acadêmico. 

Araújo e Bezerra (2013, p. 6) asseguram que, 

 

“o assunto torna-se ainda mais complexo por se tratar de formas 

de pensar, interagir, produzir, com novas estratégias para a 

construção de conhecimentos, ou seja, é um processo complexo 

de aculturação dos estudantes que exigirá um constante trabalho 

de interação entre professores e eles. Esse processo requererá 

dos alunos novas posturas, novas atitudes, novas formas de se 

expressar enquadradas nos gêneros discursivos próprios desse 

ambiente”.   

 

Em relação ao ensino da escrita concordo pensamento do professor Russel 

(2009) quando assevera que tanto na educação secundária quanto na superior, ela 

funciona principalmente para mostrar aprendizagem, ou seja, como instrumento de 

avaliação, assim sendo o papel professor é de examinador quando lê. Embora a função 

destes profissionais deva ser a de fazer com que os alunos escrevam com o objetivo de 

aprender analisando, utilizando ideias, sumarizando, criticando e experimentando a fim 

de atender o objetivo da comunicação, evitando assim como bem destaca Arnt (2012, p. 

32), que o aluno termine a graduação “sem estar letrado cientificamente”.  

No que tange ao texto de divulgação cientifica na sala de aula da Educação 

Básica, mesmo a escola sendo uma agência de letramento, como afirma Kleiman (1995) 

e Borges da Silva (2010), ainda não há envolvimento do professor e do aluno em um 

processo de ensino-aprendizagem de práticas sociais de leitura e escrita sobre temas do 

campo da ciência a fim de construir um conhecimento para entender e saber lidar com 

informações de teor científico, compreender, questionar e tomar decisões frente à 

ciência de seu tempo, relacionar avanços tecnológicos ao contexto histórico-social em 

que o sujeito vive, bem como assumir a linguagem científica como sua propriedade. 

(ANDRADE, 2003, p. 95) 

Diante do exposto surgiram os seguintes questionamentos: Como nós, 

alunos universitários e professores de LP do Ensino Básico, nos vemos e nos sentimos 

em relação ao processo de letramento cientifico e acadêmico? Em qual etapa de nossa 

formação devemos nos apropriar do discurso acadêmico: no Ensino médio ou superior? 

Os professores universitários sabem que são os alunos que constituem sua sala de aula? 

O que os estudantes universitários esperam da universidade? O que a universidade 

espera dos alunos em formação inicial e continuada? Qual a intervenção que deve ser 

feita para letrar academicamente os professores de LP que já estão atuando? Qual é o 

modelo de letramento adequado para a construção do letramento acadêmico?  

 

2. CONCEITUAR LETRAMENTO: TAREFA DIFÍCIL  
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Marinho (2010, p. 68) afirma que todos nos acreditamos saber o que quer 

dizer letramento. Ela assegura que é difícil acreditar, uma vez que, estamos passando 

por,  

‘um momento que os chamados “movimentos sociais” e as 

novas identidades socioculturais, segundo o discurso do 

Movimento dos Sem-Terra (MST), “ocupam o latifúndio do 

saber” ou também conforme as circunstancias, “invadem” o 

“nosso” território, mobiliza a nós, acadêmicos, para outros 

lugares de referencias’.    

  Para esta autora é nesse movimento (…) que o termo letramento é inserido 

em nosso dicionário, em nossos discursos e em nossas práticas. E, simultaneamente 

pressões sociais exigem, das universidades ações imediatas de inclusão e pesquisa para 

se compreender essas “novas identidades”. Diante desse contexto, corroboramos com a 

afirmação de Marinho (Ibid, 2010, p. 70) de que “no Brasil os conceitos de 

alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem, frequentemente se confundem”. 

Assevera ainda que estes termos são tão heterogêneos e contraditórios quanto as 

condições sócio-históricas e os contextos culturais que os geram. 

Sob a ótica de Marinho (Ibid, 2010), assumir a heterogeneidade e opacidade 

do conceito poderá economizar os esforços daqueles que buscam, em vão, uma 

definição pronta, acabada e facilmente aplicável aos seus interesses e objetivos.  

Diante destas considerações, para pensarmos a respeito das possíveis 

relações entre os processos de letramento científico e acadêmico construídos pelas 

professoras de LP em sua formação e suas próprias práticas pedagógicas, estabelecemos 

uma discussão acerca de letramento, a partir dos esclarecimentos de Kleiman (1995, p. 

15), de que “o conceito de letramento começou a ser usado nas academias buscando 

separar os estudos sobre o impacto social da escrita daqueles sobre alfabetização, cujos 

sentidos escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita”. 

Nessa perspectiva, a autora define letramento como “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos” (Ibid., p.19).  

 Sob essa ótica, Guedes (2010, p. 18-19) afirma que o “letramento não é o 

mesmo em todos os contextos” e que, 

 

há diferentes letramentos cujos sentidos podem estar associados: 

a diferentes domínios de atividade (casa, escola, lugar de 

trabalho, igreja, rua, lojas, órgãos oficiais etc.); a aspectos 

particulares da vida cultural (letramento acadêmico, letramento 

do local de trabalho); a diferentes sistemas simbólicos 

(letramento eletrônico ou virtual, letramento musical, 

cinematográfico etc.)    

 

Guedes (2010) alega que sendo de natureza situada, a prática de letramento 

de acordo com Kleiman (2005, p. 25) “refere-se ao entrosamento ou à sobreposição 
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parcial existente entre prática social e situação (…) capacidade básica do ser humano de 

contextualizar os saberes e a experiência”. 

Tendo em vista essa perspectiva de letramento, processo de tornar-se letrado 

conforme Guedes (2010, p. 19), 

 

 é em grande parte, um esforço para salientar a história de 

alguém, dando-lhe direito a voz e à possibilidade de reivindicar. 

Nesse sentido, o letramento não é algo dado, mas construído a 

partir de necessidades comunicativas e pressuposições 

elaboradas pelos indivíduos, de maneira particular.   

 

Considerando este enfoque, é pertinente trazer o ponto de vista de Soares 

(2005, p. 38) de que a pessoa quando se torna letrada, modifica-se social e 

culturalmente e linguisticamente.   

Partindo desse princípio, assim como Guedes (2010, p. 19) vamos entender 

por letrar os universitários a possibilidade de usos da leitura e da escrita com autonomia, 

exercendo assim, de fato as práticas sociais ao participarem dos diversos eventos de 

letramento que permeiam a academia e atinjam outros ambientes sociais, como a escola, 

o trabalho, a comunidade, onde os universitários atuarão nas diferentes situações que a 

vida lhes propicia (SOARES, 2002.12). Nesse sentido, o sujeito letrado é aquele que 

desenvolveu/desenvolve praticas de leitura que lhe permite fazer uso social da escrita e 

da leitura em diferentes situações.  

Sob a ótica de Guedes (2010, p. 19) para trabalhar com esse conceito de 

letrado é necessário conhecer o conjunto de práticas sociais de uso da escrita que são 

decisivas para a formação desses acadêmicos como leitores e escritores e legitimá-las. 

Ao validar essas praticas, é possível, então, conhecer e desenvolver as habilidades de 

leitura e escrita, desses sujeitos, como instrumentos sociais indispensáveis para a plena 

participação na vida social contemporânea.   

A luz dessas considerações fica evidente que os significados de letramento 

se modificam através dos tempos e das culturas e dentro de uma mesma cultura. Por 

conseguinte, as práticas de leitura e escrita que ocorrem em contextos diferentes 

assumem significados diferenciados, e são diferentemente valorizadas, conferindo a 

seus participantes poderes também diferente (STREET, 1984). Esse ponto de vista está 

nos inspirando a compreender letramento científico neste estudo como uso do 

conhecimento científico e tecnológico num contexto sócio-histórico específico e no 

cotidiano do individuo (MAMEDE E ZIMMERMANN, 2005a) considerando que 

pretendemos estabelecer uma relação entre o Ensino superior e o Ensino básico, 

tratando em especial do letramento acadêmico, uma vez que, que queremos ressaltar as 

particularidades da esfera acadêmica no âmbito da formação inicial e continuada. As 

particularidades entre várias poderiam ser elencadas, dizem respeito ao ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita no contexto acadêmico.   

 

LETRAMENTO CIENTÍFICO E ACADÊMICO: possibilidades e limites  
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Com uma visão orientada por essas abordagens, nossos conhecimentos e 

experiências, nós apresentaremos, nesta parte, dados parciais da pesquisa em 

andamento, para tanto vamos começar nos apoiando na explicação de Fischer (2008, p. 

180) de que o “letramento característico do meio acadêmico refere-se à fluência em 

formas particulares de pensar, ser, fazer, ler e escrever, muitas das quais são peculiares a 

esse contexto social”. Neste estudo, vamos adotar para sustentar a nossa discussão a 

reflexão a concepção de letramento como pratica social numa relação intrínseca entre 

indivíduos, habilidades e realidade – contexto, situações de comunicação, comunidade 

discursiva. Nesta perspectiva, o aluno recém-chegado à universidade deveria ser 

considerado apenas como alguém que não está familiarizado com as práticas de 

letramento acadêmica, mas não como iletrado, uma vez que, se compreende que o meio 

acadêmico é mais um ambiente que deve proporcionar novos letramentos.  

Mas tanto as instituições de Ensino Superior quanto as do Ensino Básico, 

estranhamente são silenciosas, não no sentido do silêncio da boca apenas. Refiro-me ao 

silêncio da boca do aluno que nunca aprendeu a falar, do silencio do estudante que 

chega à universidade e ainda não desenvolveu a capacidade para apresentar trabalho à 

frente de sua turma, só porque ainda não se apropriou da linguagem cientifica, nem do 

discurso da ciência, do silencio da pena do discente que nunca aprendeu a escrever. Do 

aluno que chega à universidade e ainda não é capaz de escrever os textos que lhes são 

solicitados nesse novo universo porque simplesmente não lhe foi ensinado, do estudante 

que chega à universidade e ainda não é capaz de interpretar o mais banal dos textos 

necessários à execução de alguma tarefa acadêmica. Um silêncio que afeta a vida dos 

alunos, mas que é considerado benéfico. A dúvida é para quem?  (FERRAREZI JR., 

2014). 

Na tentativa de compreender quais as contribuições que tanto a universidade 

quanto a escola básica estão dando para construção do letramento científico e 

acadêmico dos sujeitos que constituem suas salas de aulas e ratificar essas atitudes de 

silenciamento apresento o relato seguir vivenciado por mim que extraído do meu diário 

de campo: 

Em 1994 ingressei na Universidade Federal da Bahia no curso de 

Letras e logo no primeiro semestre a professora de Teoria da 

Literatura solicitou que todos os alunos da turma a qual eu fazia 

parte escrevesse uma resenha do livro Estrela da vida inteira de 

Manuel Bandeira. Quando ouvi a solicitação me perguntei o que será 

isso?  As únicas resenhas que eu conhecia uma era que o radialista 

Marcos Aurélio fazia no rádio sobre futebol e a outra eram as fofocas 

feitas acerca da vida dos outro. Como eu não sabia do que se tratava 

eu fiz o que mais sabia fazer copie algumas partes do livro e entreguei 

a professora e ela escreveu o seguinte recado “isso não é uma 

resenha é uma CÓPIA”. 

 

Este relato deixa evidente que ao chegar à universidade como explica 

Araújo e Bezerra (2013, p. 19) o aluno se depara com um novo ambiente de 

conhecimento que é parte da nova comunidade discursiva da qual ele fará parte de agora 

em diante e certamente percorrerá novo caminho através da interação com as praticas 
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discursivas acadêmicas. E de acordo com a experiência das outras professoras 

envolvidas nesta pesquisa e a minha posso afirmar que a pouca familiaridade com os 

gêneros acadêmicos gerou/gera dificuldades no nosso processo tanto na aprendizagem 

da leitura e da escrita quanto a nossa prática pedagógica. Para comprovar essa ideia veja 

o depoimento feito pela professora Laudelice extraído do vídeo feito durante a nossa 

reunião no dia 24 de maio de 2014  

 

Durante a minha graduação, nunca escrevi um texto cientifico, nunca 

escrevi uma resenha, nunca escrevi um artigo. E quando Laureci 

propôs que escrevêssemos uma resenha dos textos lidos, pensei: E 

agora, eu não sei fazer gente, eu me formei em 1998 e durante a 

minha graduação nunca tive esse contato com texto cientifico, até 

você me proporcionar isso (+) quando chegamos à escola [refere-se a 

mim e a ela]. Poxa / caramba / esse é o pulo do gato / aqueles 

aspectos linguísticos/justificar, as palavras / a gente dá assunto, mas 

não contextualiza e, quando não contextualiza, não dá para aprender. 

Meu Deus está sendo um divisor de água. Meu pai eterno. Quem sou? 

O que sou? Como sou? Estou em crise profissional.    

 

[Laudelice em 24/05/2014] 

 

Diante deste fato é oportuno ressaltar que as práticas de letramento 

acadêmico exigem que o leitor tenha adquirido os requisitos necessários para 

compreensão dos discursos utilizados nos gêneros acadêmicos, tais como: resumos, 

artigos científicos, projetos de pesquisa, resenha, dissertação, entre outros (ARNT, 

2012). No entanto, conforme esse depoimento alguns os professores de LP terminam a 

graduação sem ler e escrever os gêneros textuais que possibilitam a apropriação da nem 

da linguagem e do discurso científico como é o caso das docentes envolvidas nesta 

pesquisa. Este cenário me remete a este questionamento feito anteriormente: qual  

intervenção que deve ser feita para letrar academicamente os professores de LP que já 

estão atuando? 

Na universidade temos contato também com um novo mundo de leituras, 

muitas vezes desconhecido onde somos solicitados a ler artigos científicos, resenhas, 

livros, verbetes e reportagens de divulgação científica entre outros, fazendo com que a 

prática de ler para estudar passe a ser uma ferramenta essencial no percurso acadêmico, 

mas diante dos dois relatos a seguir, o primeiro foi feito durante meu estudo de 

mestrado o qual também me inspiração para realizar este estudo de doutorado e outro 

foi agora nos primeiros momentos da pesquisa nós nos perguntamos: o que de fato 

acontece com o nosso processo de letramento acadêmico? Lembro-me que o texto que 

desencadeou esse primeiro relato foi “O professor-leitor, sua identidade e sua práxis” de 

Ana Lucia Campos Almeida (2001). No início da socialização da leitura a professora 

Aparecida diz assim:  

 

(1) Laureci me diz uma coisa? Quem escreveu esse livro foi Ângela 

Kleiman?  Estou perguntado porque fiquei confusa. Se ela escreveu o 

livro porque cada capítulo tem uma autora? 
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(Aparecida 2010) 

 

(2) Estou lendo Freire, agora estou fazendo uma leitura e entendo 

melhor. Não estou sabendo articular com os meus saberes. Quero 

dizer que sei, mas na escrita não. Estou entendendo o que ele está 

falando. Vejo meus alunos na leitura. Para escrever estou com 

dificuldade, mas estou escrevendo.  

 

[Aparecida em 29/05/2014] 

 

Do ponto de vista de Almeida (2001, p. 119) “as leituras do professor são 

relevantes para a constituição de sua identidade profissional”, por isso cabe salientar 

que é através dos textos que muitos conhecimentos são apreendidos e repensados e essa 

apropriação de conhecimentos pode dar grandes contribuições para prática pedagógica. 

Assim sendo, ao participar eficazmente das práticas de letramento acadêmico, o docente 

em formação inicial vai se apropriando das abordagens teóricas e metodológicas que 

contribuição para construção de novas posturas, tanto pessoais quanto profissionais. 

Para confirmar esse pensamento apresento um trecho do relatório das aulas do segundo 

semestre de 2014 da professora Aparecida.    

    

 Esse relatório refere-se às atividades de leitura e escrita de 

texto de divulgação científica nesse segundo semestre de 2014, 

no Colégio Estadual Luiz Viana Filho situado na cidade de 

Candeias, nas turmas da EJA. Será aplicado um projeto cujo 

título é Letramento científico na EJA, tendo como Eixo temático 

Pluralidade cultural. 

As atividades iniciaram-se na última semana de julho. Para dar 

início as atividades foram feitas a mobilização dos 

conhecimentos prévios com os alunos, para isso foram 

apresentadas imagens referentes ao tema que seria estudado e 

feitas algumas perguntas tais como: o que vocês estão vendo 

nessas imagens? O que elas representam? Será que elas têm 

algo a ver com nosso estudo? Por que? Dessa forma, foram 

feitas várias perguntas de acordo que os alunos respondiam. 

Algumas respostas dadas pelos alunos: um globo representa o 

mundo, a globalização, união, mistura de raças cores, o Brasil, 

cultura, as diversas culturas existentes entre outras respostas. 

Nesse primeiro foi muito importante, pois os alunos 

participaram bem e nem esperava tanta participação. Entre 

uma discussão e outra perguntei será que essas imagens têm 

relação com nossos estudos e para minha surpresa muitos 

disseram que sim e achavam que seria algo relacionado à 

diversidade cultural. 

Durante a discussão eles levantaram algumas questões sobre a 

cultura de Candeias. Alguns perguntaram: e Candeias têm 

cultura, qual a cultura? Me diga professora,  se prostituta 

também é cultura e cadeia? Surgiram vários questionamentos 

sobre a cultura local. 
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Essa foi à primeira aula para apresentação do projeto, não me 

sentir muito animada, mesmo com a participação dos alunos. 

Estava sem entusiasmo, sem empolgação não sei bem explicar, 

mas esse primeiro contato, talvez o novo tenha me deixado 

assim ou o medo de não dá certo por a turma ser nova.   

 

Podemos perceber que a professora Aparecida faz uma leitura critica da sua 

atuação porque estamos vivenciando nesta pesquisa uma formação que nos possibilita 

uma maior autonomia na nossa vida profissional e nos faz buscar os conhecimentos que 

necessitamos para refletir sobre nossa prática, além de nos auxiliar a questionar as ideias 

dos autores estudados.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final destas reflexões sobre o processo de letramento científico e 

acadêmico, passamos as considerações, luz dos dados parciais apresentados. Vale 

assinalar que a preocupação maior deste estudo é o de analisar como se constrói o 

letramento cientifico e acadêmico no Ensino Básico e Superior. 

Os relatos e depoimentos que foram utilizados para ilustrar a discussão 

foram recortados a partir das gravações de vídeos, do meu diário de campo e dos 

relatórios das aulas das professoras no segundo semestre de 2014. 

Neste trabalho as praticas de letramentos foram interpretadas como praticas 

sociais e interativas, orais ou escritas, nos encontros de formação na perspectiva dos 

Estudos dos Novos Letramentos (Street, 1994).     

A reflexão acerca do processo de letramento científico e acadêmico revela 

que a partir dos referenciais teóricos o processo de letramento acontece de forma 

continua. Logo, letrar-se não é um processo de treino mecânico de desenvolvimento de 

habilidades. É poder ver na fala e na escrita tanto os gêneros primários quanto os 

secundários sendo realizados.  
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RESUMO: O presente trabalho apresenta a metodologia da elaboração de um glossário 

socioterminológico do léxico do babaçu. O trabalho está estruturado em duas partes, 

baseadas nas orientações teórico metodológicas da Socioterminologia: (1) a organização 

de um glossário composto dos termos da Terminologia do Babaçu e (2) uma breve 

consideração sobre as características linguísticas (morfológicas) dos termos do 

glossário. O corpus desta pesquisa é constituído a partir do discurso oral das 

quebradeiras de coco nos municípios de Buriti, Itapecuru, Viana, Vargem Grande e São 

Bento, no Maranhão. Para recolha dos termos foi aplicado um questionário semântico-

lexical, dos Produtos Extrativistas e Agroextrativistas – Babaçu, que contem 54 

questões, do projeto Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA). A partir da delimitação e 

da seleção do corpus, elaborou-se um glossário eletrônico: o glossário foi produzido por 

meio do programa computacional Lexique-Pro, um software livre específico para a 

construção de glossários, dicionários e Thesaurus. Com a análise morfológica dos 

termos, foi possível oferecer subsídios linguísticos dos padrões morfológicos do 

português maranhense, o que possibilitará a melhoria do ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa e ampliará o conhecimento da variante linguística usada no Estado, 

representativa do vernáculo. Com o glossário será possível contribuir para uma melhora 

qualitativa e quantitativa do diálogo entre o técnico/especialista e as quebradeiras de 

coco, no momento de transferência e troca de conhecimentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Babaçu; Socioterminologia; Português falado no Maranhão. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A extração do babaçu envolve mais de trezentas mil famílias no estado do 

Maranhão, tendo a sua importância reconhecida na economia e na cultura do Estado. 

Atualmente, na chamada era da informação, é constante a inter-relação entre as mais 

diversas áreas de conhecimento humano, sejam elas atividades laborais ou acadêmicas; 

nesse sentido, as barreiras linguísticas ainda são muitas, mesmo dentro de um mesmo 

idioma; portanto, nunca a necessidade de glossários socioterminológicos foi tão grande.  

O presente trabalho apresenta a metodologia da elaboração de um glossário 

socioterminológico do léxico do babaçu. A análise deste trabalho está estruturada em 

duas partes, baseadas nas orientações teórico metodológicas da Socioterminologia: (1) 
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análise do método utilizado para a organização do glossário composto pelos termos da 

Terminologia do Babaçu e (2) será feita algumas breves considerações sobre as 

características morfológicas dos termos do glossário.  

O corpus utilizado para a elaboração do glossário analisado neste artigo é 

constituído pelos dados recolhidos com a gravação do discurso oral das quebradeiras de 

coco nos municípios de Buriti, Itapecuru, Viana, Vargem Grande e São Bento no 

Maranhão. E, embora esses textos cumpram seus papéis informativos, é geral o uso de 

termos alheios a essa realidade – endocarpo e não casca, mesocarpo e não massa do 

coco – fato este que está na base de uma de nossas principais preocupações na pesquisa, 

que é facilitar o diálogo entre o técnico e as quebradeiras de coco babaçu. Considerando 

essa realidade, foi criado um glossário com os termos referentes ao universo do babaçu, 

baseando-se em métodos de uma terminologia, o que resultou em um produto 

socioterminográfico, com intervenções terminóticas e observações sociovariacionistas 

diatópicas. Este artigo pretende mostrar as etapas de elaboração do glossário. 

 

2. O PROJETO ATLAS LÍNGUÍSTICO DO MARANHÃO – ALiMA 

 

Os dados usados para produzir este artigo foram inicialmente colhidos para a 

elaboração do subprojeto "O léxico do babaçu: um estudo com base no corpus 

constituído para o ALiMA", que faz parte da vertente Lexias de Produtos Extrativistas e 

Agroextrativistas Maranhense, que objetiva dar continuidade ao trabalho de recolha de 

lexias de produtos relevantes para a economia, a cultura e o léxico local e regional. 

Essas vertentes integramo Atlas Linguístico do Maranhão – ALiMA, projeto do 

Departamento de Letras, da Universidade Federal do Maranhão, e é coordenado pela 

Professora Doutora Conceição de Maria de Araújo Ramos; o ALiMA foi iniciado em 

2002, com a intenção de descrever a realidade do português falado no Maranhão,por 

meio da identificação de fenômenos fonéticos, lexicais, semânticos, morfossintáticos e 

prosódicos que caracterizam a língua falada no estado.  

Nesse âmbito, as vertentes contribuem para uma maior compreensão do 

português falado no Maranhão, uma vez que os dados encontrados nelas somam-se aos 

utilizados para a elaboração do Atlas Linguístico do Maranhão, no conjunto de análises 

sobre o português maranhense (cf. RAMOS, BEZERRA, ROCHA, 2006, 2010a, 

2010b). Por outro lado, as pesquisas relacionadas aos universos laborais, além de 

contribuírem para o ALiMA, buscam facilitar o diálogo e conciliar o conhecimento do 

técnico e do especialista com o conhecimento prático dos trabalhadores rurais, através 

da elaboração de glossários, provendo uma comunicação mais eficiente entre as diversas 

áreas do conhecimento humano. 

A escolha de fazer o registro dos termos concernentes ao coco babaçu tem base 

na importância econômica, política e, consequentemente, cultural da matéria-prima para 

o Maranhão, sendo o estado o maior produtor da amêndoa do coco babaçu no Brasil. 

Segundo informações do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), no Brasil, no âmbito do 

extrativismo vegetal não madeireiro, a amêndoa do babaçu destaca-se como o segundo 

produto de maior valor econômico, tendo alcançado uma produção anual, em 2011, de 
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102.400 toneladas, gerando um lucro de R$ 142.200.000. De acordo com informações 

da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA), o estado do Maranhão 

tem a ocorrência de 2/3 do babaçu do Brasil, e, em conjunto com outros nove estados, 

detém cerca de 14,5 milhões de hectares de babaçuais nativos.  

 

3. A TERMINOLOGIA: PRINCÍPIOS E MÉTODOS 

 

Expomos, nesta seção, a metodologia para a elaboração de glossário 

socioterminológico do coco babaçu do Maranhão. A produção de glossários tem se 

tornado relevante para o mundo atual, no qual as diversas áreas de conhecimento estão 

sendo popularizados, com a massificação da informação. Os glossários auxiliam na 

compreensão das linguagens especializadas, melhorando a comunicação entre os 

diferentes campos do saber. O estudo de tais linguagens é denominado Terminologia, 

sendo esta uma das ciências do léxico. 

Em uma definição simples, o léxico pode ser concebido como o conjunto de 

todos os vocábulos (funcionais ou não) de uma língua. Para esse artigo, entretanto, 

usaremos a definição defendida por teóricos como Schindler e Alan Rey (apud. 

SERRA; BEZERRA, 2012), na qual o léxico seria o conjunto de elementos linguísticos 

com conteúdo nocional (SERRA, BEZERRA, 2012). A Terminologia, que é o campo 

de estudos das lexias utilizadas nas atividades técnico-científicas, tem como foco de 

estudo as linguagens especializadas, que são tanto o léxico como o texto especializado, 

ou seja, elementos linguísticos utilizados em contextos profissionais ou científicos. 

Enquanto, em geral, os estudos sobre o léxico comum propõem-se estudar todos os 

vocábulos de uma língua, na Terminologia, o foco são os estudos de vocábulos 

específicos de uma área ou especialidade, como é o caso do glossário do coco babaçu. 

Como estabelecido por Cabré (1993, p. 52), a Terminologia, é, antes de tudo, um estudo 

do conceito e dos sistemas conceptuais que descrevem cada matéria especializada. Seu 

uso deve-se principalmente à necessidade de uma comunicação mais eficiente nos 

meios científicos e profissionais. A terminologia possui um campo aplicado que é a 

Terminografia, que é o campo de estudos que interessasse pela elaboração de 

repertórios linguísticos (dicionários, glossários, thesaurus...) especializados. A 

terminografia é o campo que se ocupa da criação de métodos de compilação de 

repertórios, levando em consideração as discussões teóricas e metodológicas da 

Terminologia. A Terminografia ocupa-se da criação de repertórios mono- e 

multilíngues. 

Conforme afirmam Krieger e Finatto (2004), os primeiros estudos sistemáticos 

sobre as terminologias datam do século XVIII. Porém, sua consolidação só viria mais 

tarde, com os estudos do engenheiro austríaco Eugen Wüster, no século XX, pela pena 

do pensador da Teoria Geral da Terminologia – TGT, primeiro a considerar a 

terminologia uma disciplina. Wüster, por uma forte influência dos estudos de Lineu, 

sobre a organização das espécies, e por seu interesse pelo sânscrito e pelo esperanto, 

buscava uma linguagem universal e invariável, que só poderia se realizada nos meios 

técnicos e profissionais. Desse modo, Wüster acaba criando um conjunto de leis ou 

padrões de usos das linguagens especializadas, que acabaram tendo espaço entre alguns 
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especialistas da época. A esse conjunto de padrões ou leis que deveriam ser adotadas, 

segundo Wüster, por toda comunidade científica, dava-se o nome de normatização. Ao 

normatizar a terminologia técnica da engenharia elétrica, sua área de atuação, Wüster 

estabeleceu conceitos e denominações que pudessem ser usados por membros de seu 

meio profissional, o que fundamenta um conjunto de técnicas e regras que visam à 

normatização ou o padrão do uso de uma terminologia ou da formação de uma 

terminologia, ou ainda, da produção de repertórios especializados.  

Como qualquer pioneiro, a teoria wusteriana também possuía falhas: para a 

TGT, o conceito era o objeto de estudo, não a denominação, esta, poderia ser o ponto 

final da criação de um termo, tendo um lugar marginal nos estudos terminológicos. O 

termo, como um signo linguístico, não era interesse da Terminologia, mas sim sua parte 

conceitual; desse modo, Wüster desconsiderava, em sua abordagem, o aspecto 

comunicativo entre os especialistas, além da natureza linguística dos vocábulos 

especializados. 

Com o crescimento da produção de glossários terminológicos, a necessidade de 

uma revisão da TGT tornava-se urgente. Então, na década de 1990, surgiu a 

socioterminologia, criada por François Gaudin, que tinha com objetivo não mais 

prescrever, ou seja, criar normas para o termo, mas sim descrevê-lo, utilizando-se de 

análises da língua inserida em seu contexto social. Tal noção baseia-se nas ideias da 

sociolinguística que encaixa na análise da linguagem o contexto social, político e 

cultural. Baseando-se na nova proposta de Gaudin, novas propostas terminológicas 

começaram a surgir, entre elas a Teoria Comunicativa da Tecnologia – TCT, formulada 

por Maria Teresa Cabré.  A TCT não tentava desassociar a terminologia e a linguística 

e, consequentemente, considerava as teorias da sociolinguística, aspecto negado ou, pelo 

menos, silenciado em Wüster. Para Cabré, a terminologia não poderia ser uma 

disciplina autônoma, pois atuava em diversas áreas de conhecimento. As análises dos 

termos deveriam considerar aspectos cognitivos, linguísticos e sociais. 

Na abordagem variacionista da Terminologia, as linguagens especializadas não 

se dissociavam da comunicação cotidiana, portanto, as linguagens especializadas ou o 

texto especializado, utilizado em um ambiente específico, também apresentavam os 

mesmos aspectos variacionistas da comunicação regular. Nesse sentido, poderiam ser 

observados, nesses domínios, fenômenos da variação linguística, como a sinonímia, a 

homonímia e a polissemia. Tais fenômenos, nessa abordagem, têm papel fundamental 

no desenvolvimento e na compreensão da comunicação especializada. Além dos 

aspectos linguísticos, aspectos extralinguísticos também passaram a ser considerados na 

análise do léxico especializado, como os contextos social, diatópico e comportamental 

da comunidade científica, que passaram a ser visto como fatores que incidem sobre a 

variação terminológica. 

Essas mudanças marcam o interesse dos linguístas pela Terminologia, fato 

inédito até o século XX, como visto. 

Por fim, vale afirmar que o glossário analisado neste trabalho é um repertório 

especializado porque buscou os métodos de produção de repertórios linguísticos criados 

pela Terminografia. Vale lembrar que a terminografia consiste na aplicação prática dos 

estudos terminológicos, resultando na produção de glossários, dicionários técnicos ou 
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terminológicos e bancos de dados (KRIEGER; FINATTO, 2004). O glossário tem um 

caráter socioterminográfico, pois, entre outros aspectos, busca o registro das variantes 

linguísticas do universo especializado. 

 

4. A METODOLOGIA DE CRIAÇÃO DO GLOSSÁRIO DO BABAÇU 

 

Para a compilação do corpus que deu base ao glossário
169

 do coco babaçu do 

Maranhão, foi aplicado um questionário semântico-lexical, que possibilita a coleta do 

vocabulário referente aos campos temáticos: morfologia do babaçu, colheita, 

instrumentos de trabalho, aplicações, beneficiamento e comercialização, com o objetivo 

de registrar expressões, termos e seus variantes presentes na modalidade oral da 

terminologia do babaçu, além de resgatar lendas e canções concernentes ao babaçu. 

O questionário semântico lexical utilizado é constituído por 54 perguntas, 

organizada nos campos temáticos. As entrevistas foram gravadas utilizando um 

gravador digital; foram utilizadas câmeras fotográficas e filmadoras digitais, para 

registro e posterior uso no programa de compilação de repertório linguístico. As 

informações do entrevistado para análises posteriores são armazenadas na Ficha do 

Informante, que é constituída pelos dados pessoas do informante, assim como seu 

contato com meios de comunicação e o que costuma fazer em seu tempo livre. O 

glossário resultante é constituído por 48 entradas principais, com 100 variantes e 

contempla os campos concernentes às variantes linguísticas e informações referentes ao 

local onde os termos foram coletados, dando ênfase ao objetivo do projeto de registrar 

as variações diatópicas na língua falada no Estado. 

Após a coleta de dados, houve a transcrição grafemática dos inquéritos 

realizados. Foi feita a escolha pela transcrição grafemática, com a intenção de dar 

destaque à língua oral e a unidade lexical especializada desse discurso; tais linhas tem 

um enfoque definido nas correntes sociovariacionistas da Terminologia e da 

Terminografia. 

As transcrições grafemáticas foram primeiramente inseridas no programa 

zExtractor, programa criado pelo Professor Doutor José Lopes Moreira Silva, 

pesquisador do Departamento de Linguística da USP e membro do grupo 

Interdisciplinar de Pesquisas em Linguística e Informática. O programa, de interface 

simples, foi utilizado para a extração automática de termos presentes nas transcrições. O 

programa cria um ficheiro ou uma lista de termos complexos, em que é possível 

visualizar sintagmas verbais e nominais extraídos das transcrições pelo programa, 

facilitando a escolha dos sintagmas terminológicos presentes no glossário. 

Após essa análise inicial para extrair os sintagmas no programa zExtractor, o 

dados foram inseridos no programa AntConc, programa criado pelo professor Doutor 

Laurence Anthony, Ph.D em linguística aplicada pela Universidade de Birmingham no 

Reino Unido, e que atualmente ministra aulas na Universidade Waseda no Japão. Segue 
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abaixo uma visualização da interface do programa, com indicações das ferramentas 

utilizadas: 

 

 
Figura 1 – Interface do programa AntConc 

  

A visualização rápida do contexto em que os termos aparecem é importante para 

uma pesquisa de cunho socioterminológico, na qual não é suficiente somente a recolha 

dos dados, sendo necessário compreender também o contexto discursivo no qual se 

insere a unidade selecionada. 

A partir da delimitação e da seleção do corpus, o glossário foi produzido por 

meio do programa computacional Lexique-Pro, um software livre específico para a 

construção de glossários, dicionários e thesaurus.O programa foi desenvolvido pela 

representação africana da organização americana Summer Institute of Linguistics (SIL). 

O Lexique-Pro permite a exportação dos dados para formatos doce.html, e trabalha com 

um sistema de etiquetas– definição, variantes, classe gramatical etc – sendo que a 

organização das etiquetas no glossário fica a critério do pesquisador. É também possível 

inserir no programa arquivos de imagem (.jpg), vídeio (.jvg) e áudio (.mp3 ou .avi). O 

programa funciona com o uso de etiquetas que acionam códigos e alteram a estrutura do 

glossário que será construído. Cada etiqueta representa uma entrada no glossário, 

podendo ser a entrada principal, indicação de variantes encontradas, local onde o termo 

foi encontrado, dentre outras. A ordem das entradas fica a critério do criador, na figura 

seguinte há uma visualização do uso das etiquetas no programa: 
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Figura 2 – Uso das etiquetas no programa Lexique-Pro 

 

Também é válido ressaltar que critérios foram aplicados aos dois programas e 

deixar claro que os termos que constituem as entradas do glossário não foram 

selecionados aleatoriamente: com a ajuda dos programas utilizados, foi realizada uma 

escolha mais segurade quais termos representariam as entradas principais e quais os 

termos que seriam considerados variantes. O critério utilizado foi de dar destaque ao 

termo que constava namaior parte dos municípios onde os inquéritos foram realizados. 

Após essa seleção inicial, foientão realizada a busca por novos termos particulares de 

cada município.  

A organização do glossário seguiu a metodologia adotada em outras pesquisas 

da mesma natureza já elaboradas pelo projeto ALiMA (a exemplo dos glossários da 

Festa do Divino no Maranhão (ROCHA, 2010); do caranguejo (MOREIRA; RAMOS, 

2009); do reggae(OLIVEIRA, 2009); da mandioca (SERRA, 2010); da Cana-de-Açúcar 

(SERRA; BEZERRA, 2012)).  

A microestrutura de verbete adotada foi a seguinte: Entrada + Categoria 

Gramatical + Local em que o termo é encontrado + Variante + Contexto + Definição+ 

Nota + Remissiva + Ilustração. A microestrutura também foi baseada em outras 

pesquisas no âmbito do léxico no Projeto ALiMA. A lista que segue é de siglas e sinais 

que foram utilizados para a organização das informações no verbete: 

 

1. ABREVIATURAS 

INQ. Inquiridor 

INF. informante 
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Gram. informação gramatical 

Loc. Localidade 

Sub. masc. substantivo masculino 

Sub. fem. substantivo feminino 

Sint. Nom. sintagma nominal 

2. REMISSIVAS 

Ver entrada principal 

3. SINAIS GRÁFICOS 

<> contexto do termo 

 

Depois de pronto, as informações do glossário podem ser transportadas para um 

documento em formato doc., em uma organização elaborada pelo próprio programa e 

que pode ser reestruturada pelo usuário. 

 

Figura 3 – Exemplo de entrada ou verbete do glossário 

5. O LÉXICO DO BABAÇU: DESCREVENDO A MORFOLOGIA DOS 

TERMOS 

 

Os dados recolhidos na pesquisa levaram a algumas observações pertinentes ao 

aspecto morfológica dessa terminologia, ou seja, nos levou a considerar algumas 

estruturas morfológicas que aparecem regularmente nas formações dos termos. Uma 

primeira observação é que grande parte dos elementos são formados por sintagmas 

constituídos, em sua maioria, por três elementos, isso se for contada a preposição. Desse 

modo, são regulares formações como S+P+S, S+A e V+P+A, sendo a primeira a mais 

produtiva: 

 

S+P+S: caroço de coco, pedaço de pau, cacho de coco, chapéu de coco, vinho de 

coco, sabonete de coco, pele do coco, choro da palmeira e etc. 

S+A: Anticaso vermelho, coco babaçu, coco pubo, babaçu verde, massa branca; 
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V+P+S: pisar o caroço, quebrar o coco, riscar a palha, torrar o caroço, debulhar a 

palha. 

 

Essas regras de formações de palavras mostra a incidência de substantivos e 

verbos, principalmente substantivos nessa terminologia, algo esperado, uma vez que 

uma terminologia tem, entre outros objetivos, denominar conceitos, aspecto bem 

executado pelo substantivo; o verbo, por sua vez, nessa terminologia, tem a função de 

descrever alguns processos próprios desse universo, como o descascar da palmeira, a 

quebra do coco, entre outros processos.  

Por outro lado, quando analisados a estrutura dos termos desse discurso, 

observa-se que grande parte dele é constituído por elementos (afixos) produtivos em 

língua portuguesa, como os sufixos – eiro(a), ex: forrageira, caçoteira, cachopeiro, 

quebradeira;-inho (a), ex: canzolinha, chorozinho, bichinho; e -al: ex: babaçual. É 

válido lembrar, de igual modo, que esses sufixos são formadores de substantivos que 

denotam profissão ou máquina e/ou profissional, especialista em alguma área ou em 

alguma atividade e dimensões menores, no coso de – inho; -al, por sua vez, cria 

substantivos coletivos; esses afixos apresentam a mesma produtividade no corpus, como 

se vê nos exemplos dados. No corpus analisado, não foram encontrados termos criados 

a partir do processo de derivação prefixal. 

Um aspecto do léxico que é importante de ser ressaltado é de que, nos últimos 

anos, nota-se a constante presença de pessoas de fora da comunidade das quebradeiras, 

sejam agrônomos ou turistas. Este fato, inevitavelmente, vem alterando os termos 

outrora utilizados: ao observamos os termos que constituem o glossário, podemos notar 

que ainda não há uma mudança significativa nos termos usados no cotidiano das 

quebradeiras, no entanto, há, em alguns dos municípios investigados, termos científicos, 

como mesocarpo (massa do coco), o que denota a presença do agrônomo, e a relação 

com ele tem trazido elementos novos para essa terminologia; de qualquer modo, é 

importante frisar que, na maioria das vezes, ainda prevalecem os termos utilizados pelas 

gerações passadas. As variantes lexicais presentes no glossário são, na maioria, 

constituídas por termos nativos da comunidade das quebradeiras. 

 

6. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Como já afirmamos, a presença da palmeira do coco babaçu não é apenas na 

economia: além de uma fonte de trabalho e renda, as quebradeiras também reproduzem 

um conhecimento tradicional.  

Tendo em vista esse panorama, o babaçu requer estudos de natureza social, 

cultural e linguístico. No que diz respeito aos estudos de natureza linguística, convém 

destacar que o trabalho de coleta e trato do produto oferece uma excelente oportunidade 

para registro do vernáculo, visto que, muitos desses trabalhadores, conservam em suas 

falas, formas linguísticas próprias e pertencentes a um vernáculo específico do Estado: 

por ser coletiva e, em geral, envolver diferentes gerações de uma mesma família, a 

atividade congrega vários sujeitos que interagem em situações naturais de comunicação 
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linguística que é feita a partir de conversas, cantorias e relatos de suas experiências 

pessoais. 

Nesse sentido, vale destacar a importância dos estudos variacionistas sobre o 

léxico nos estudos sobre o português brasileiro. Tais estudos tem mostrado como a 

realidade humana pode ser observada por meio do léxico, visto ser o léxico um prisma 

onde a realidade se mostra do modo que o homem vê. Desse modo, o léxico é um 

reflexo das crenças e das formas que o homem encara a realidade e, seu estudo revela 

aos diferentes conhecimentos do homem. Ainda nesse sentido, um estudo de natureza 

lexical se faz necessário para resolvermos um problema bastante particular, que é a 

comunicação entre o técnico e o beneficiador do coco. 

A elaboração do glossário e a análise morfológica de alguns termos recolhidos 

contribuíram para uma melhora qualitativa e quantitativa do diálogo entre o 

técnico/especialista e as quebradeiras de coco, no momento da transferência e troca de 

conhecimentos, além de oferecer subsídios ao ensino aprendizagem da língua 

portuguesa, bem como ampliar o conhecimento da variante linguística usada no Estado, 

representado pelo vernáculo.  
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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  

 

 

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 

surdos da Educação Especial, escola regular publica e privada, universidades e demais 

instituições educacionais.  
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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 

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 
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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. 
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(Professor surdo: Luiz Claudio N. Ayres – Matemática em LIBRAS) 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

“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)” 
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 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 

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 
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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 

 

 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: 
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Figura A    Figura B 

  
Fonte: http://www.spreadthesign.com/br/statistics/ 

 

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. 
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TROCA DE PALAVRAS: A FORMAÇÃO DO LEITOR EM A CASA DA 

CORUJA VERDE, DE ALINA PAIM 

                                                                                            Aline Suelen Santos
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RESUMO: Este artigo se enquadra no âmbito de uma tradição de estudos que se 

preocupa com a leitura de textos e suas influências na construção do leitor. Analisa, pelo 

fio da oralidade, a formação de personagens leitores no romance A casa da coruja verde 

(1962), da escritora Alina Paim. A obra elencada é um convite à reflexão sobre 

aprendizagem a partir da contação de história. Reafirma, como anuncia Roland Barthes 

(2006), que estamos presos a um circuito de troca. Neste contexto, o presente estudo 

está embasado nos pressupostos da análise da conversação, descritos por Catherine 

Kerbrat-Orecchioni (2006), que ratifica o discurso como uma construção coletiva, 

mediada pelo exercício da fala; e pela crítica literária voltada para a literatura 

infantojuvenil, defendida por Regina Zilberman (2005), que assevera a existência de 

uma literatura não pautada na faixa etária, e sim em livros que “ouvimos ou lemos antes 

de chegar à idade adulta” (ZILBERMAN, 2005, p.11). Verifica-se no corpus de análise 

a escola - espaço social em que, oficialmente, os conhecimentos são formados - como 

um cenário secundário para os personagens centrais, o professor aposentado Francisco 

Raposo e os irmãos Laurinho e Catita, os quais constroem seus conhecimentos por meio 

do diálogo. Esses personagens, inseridos em um contexto de trocas de saberes e de 

experiências no mundo das ciências e da fantasia, levam-nos a refletir sobre a 

importância de se valorizar e incentivar as descobertas de nossos alunos, enquanto 

sujeitos leitores, para que transcendam os muros escolares de forma mais significativa. 

Nesse sentido, a obra A casa da coruja verde suscita a construção do leitor a partir da 

interação verbal entre os interlocutores que orbitam o espaço da narrativa e mediante 

um universo de textos que preencham desejos que existem em todos os seres humanos, 

o de (re)descobrir e questionar a própria identidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interação. Oralidade. Leitor. Conhecimento. Escola. 

 Introdução 

 

                                                                            “Queira eu ou não, estou preso num        

                       circuito de troca” (R. Barthes).  
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 Comunicar é um exercício de linguagem. E uma das faculdades dessa 

comunicação é a instauração de um circuito de troca entre os envolvidos em um 

diálogo, utilizando expressões e gestos articulados para criar diversas possibilidades de 

construções textuais. Nesse sentido, quando a arte literária aproxima-se do mundo real, 

criando personagens que se comunicam por meio de gestos e falas, com o auxílio ou 

não de um narrador, tem-se a reprodução de situações interativas, tais como as descritas 

pela Análise da Conversação.  

Partindo do pressuposto de que a literatura busca alcançar a verossimilhança 

entre a oralidade e os diálogos ficcionais, o presente artigo propõe analisar a construção 

dialógica de um romance classificado para o público infantojuvenil, publicado nos anos 

1962. Frisa-se que esse período foi marcado por conflitos políticos e que a literatura 

desse momento retomou, aos poucos, o plano do maravilhoso, desvencilhando-se da 

década anterior que relegou a fantasia em detrimento do caráter utilitário pedagógico. 

Referente a isso, Regina Zilberman (2005) destaca que faltava à literatura infantil da 

década de 1950 a centelha da imaginação que havia animado a escrita dos artistas das 

duas décadas anteriores. Foi preciso o Brasil ir mal para então a produção destinada à 

infância se reinventar, ajudando o país a se recuperar dos obstáculos políticos e 

culturais. Os anos 1960, apesar de significar um caos político, serviram de base para a 

eclosão de criatividade da literatura da década posterior. 

Segundo Glória Radino (2003), a necessidade de contar história é tão antiga que 

deve ter nascido com o próprio homem. O contar e o ouvir são atividades atávicas, 

transmitidas desde a idade mais remota da humanidade e registradas nas literaturas de 

todos os tempos, por meio dos mitos, dos contos populares, da oralidade. Essa 

necessidade de comunicação evidenciada pela literatura é também acautelada pelos 

estudos linguísticos, que de acordo com Catherine Kerbrat-Orecchioni (2006), o 

discurso é uma construção coletiva mediada pelo exercício da fala. 

Dessa forma, a partir da intersecção entre a linguística e a literatura, este 

trabalho analisa, pelo fio da oralidade, a formação de personagens leitores na literatura 

infantojuvenil A casa da coruja verde (1962), da escritora Alina Paim. Para tanto, está 

embasado nos pressupostos da análise da conversação, descritos por Kerbrat-Orecchioni 

(2006), a fim de destacar, nos diálogos dos personagens, as marcas de oralidade que o 

locutor do romance busca recriar, tecendo apontamentos acerca dos conhecimentos 

criados na “inter-ação pela linguagem” (KOCH, 2006).   

 Alina Paim e o fazer dialógico em A Casa da Coruja Verde 

 

Natural do estado de Sergipe, a romancista Alina Paim (1919-2012), embora 

possua uma vasta produção literária - dez romances destinados ao público adulto e 

quatro infantojuvenis -, protagoniza um destes casos de autoras esquecidas pela crítica 

literária e pelo público em geral. Dona de um universo ficcional variado, Paim cria um 

mundo de representações da realidade que permite repensar circunstâncias de vida, 
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revitalizando-as sob novos enfoques. Para Ana Leal Cardoso (2010), este universo 

permite uma pesquisa minuciosa não só sobre os diferentes motivos temáticos, mas 

também sobre estilo, linguagem e imagens que têm um poder sugestivo na composição 

da sua obra.    

 Os romances paimianos abrem um leque para leituras diversas e A casa da 

coruja verde é um convite a adentrar a “casa”, que é o texto, e explorar a tessitura da 

obra. É pelo viés da teoria da conversação que a análise ganha forma e suscita a 

construção do leitor, tendo por base a interação verbal entre os interlocutores que 

orbitam o espaço do enredo.  

Lançada pela Editora Conquista
172

, o romance aqui escolhido faz uma reflexão 

sobre ensino/aprendizagem mediante a contação de história. A contação é o fio da 

oralidade que conduz o aprendizado do núcleo dramático – composto pelo professor 

aposentado Francisco Rapôso, também chamado de Chico Rapôso, e os irmãos 

Laurinho e Catarina (de codinome Catita) – ao longo da narrativa.   

  A casa da coruja verde, já no seu título, identifica o cenário na qual a trama se 

ambientará. Para a análise da conversação, o espaço é elemento fundamental no ato de 

fala. De acordo com Kerbrat-Orecchioni, “a primeira tarefa da análise das interações é: 

tentar fazer seu inventário” (2006, p.13), construindo a tipologia a partir da natureza do 

lugar, o espaçotemporal; identificando a quantidade e a natureza dos participantes, os 

respectivos papéis sociais e o tipo de contrato que os mantém juntos; elencando o 

objetivo da interação e o grau de formalidade e estilo de fala: sério, lúdico, conflituoso, 

consensual, dominador.   

 A narrativa começa com um núcleo familiar que não se apresenta como modelar: 

as crianças Laurinho e Catita, a avó dona Mariana e o jardineiro mágico, Henricão. Traz 

um espaçotemporal bem demarcado, o Sítio Cruzeiro do Sul, embora as aventuras 

vivenciadas pelos infantes ocorram, em parte, fora dali. Todos estão reunidos para 

festejar a véspera de São João, celebração junina que faz parte da cultura nordestina, o 

que assinala o momento dos acontecimentos do enredo, bem como o tempo linear da 

obra, 23 de junho. Sentada ao redor da fogueira, Catita brinca de fazer adivinhações, 

repetindo uma antiga simpatia “com o rosto avermelhado das labaredas, Catita tirou a 

sorte da clara de ovo” (PAIM, 1962, p.7).  

 Os aspectos culturais são marcas de informatividade que compõem a 

conversação, representam o assunto no qual o ato de fala é construído. Nesse contexto, 

“A sorte” da clara de ovo - tradição popular que consiste em quebrar um ovo dentro de 

um copo e deixá-lo ao relento, vindo a observá-lo na manhã seguinte -, indica o ponto 

de partida para a construção do discurso entre os interlocutores do cenário descrito, uma 

vez que a imagem que se forma a partir da clara deve ser interpretada por aquele que 

realizou a simpatia, como testemunhou o narrador: “Na manhã seguinte, depois de o 
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copo ficar a noite inteira no sereno, a menina descobriu na água a figura de uma casa” 

(PAIM, 1962, p.7).  

 A confirmação da avó Mariana e do jardineiro Henricão, de que a imagem ali 

formada era realmente uma casa, induziu Catita a reconhecer o local de acordo com o 

seu desejo. A imaginação da menina, que sonhava em aprender a ler, levou-a por uma 

estrada que conduzia à escola. É por meio de uma narração imagética que o narrador 

onisciente seletivo
173

, isto é, “o que vê de fora, o que vê de longe, o que vê muito cedo” 

(D‟ONOFRIO,1995, p. 62), constrói o circuito enunciativo. 

Membro integrante do texto, por representar a “voz” que conta a história, o 

narrador é responsável por descrever, interpretar as ações e sensações dos personagens, 

“[...] fechou os olhos e o coração bateu apressado. Um nome pisca-piscava no 

pensamento. Desde março sonhava com esta casa, suas varandas e a amendoeira do 

pátio. Abriu os olhos e disse com a maior certeza. É a escola” (PAIM, 1962, p.7). Como 

quem oraliza a ação da criança e descreve o pensamento, o narrador dá ênfase à 

expressão oral, abrange a comunicação linguística pressupondo o jogo fisionômico, 

acompanhado de gestos, de pausas sintático-semânticas, de escolha dos vocábulos e da 

significação das frases que revelam o comportamento da personagem.  

Conforme Jean-Paul Sartre (2008), o reconhecimento da imagem é um dado 

imediato do senso íntimo, isso significa que o pensamento de Catita estava atrelado à 

vontade de ir à escola. Dessa maneira, a menina tenta convencer a avó, por um grau de 

formalidade consensual, de que aquela casa era realmente um estabelecimento de 

ensino, usando da esperteza para tentar persuadi-la:  

 

- Acredita em Santo?  

- Em todos os santos!  

- Se São João mandar recado, a senhora obedece?  

- No século XX, santo não manda recado.  

- E se mandar? 

- Obedeço (PAIM, 1962, p.7). 
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 A sucessão de turnos de falas entre a avó e a neta é marcada por uma coerência 

interna e pragmática, criada por uma dependência condicional: o aspecto ideológico e o 

sistema de expectativa. O ato de fala entre os interactantes é iniciado por uma 

intervenção - a pergunta da criança -, que pressupõe uma resposta, seguida de uma troca 

complementar. Compõe-se de um jogo hierárquico, no qual a garota utiliza o pronome 

de tratamento “senhora”, em sinal de respeito à avó, marcando a hierarquia entre elas, 

também baseada na crença católica da matriarca em “acreditar em santos”, e ser 

submissa às vontades desses seres superiores. A menina consegue provocar o 

distanciamento necessário com a finalidade de negociar o seu desejo, e “tantas vezes, se 

viu obrigada a afirmar a devoção aos santos, que resolveu meter a neta na escola” 

(PAIM, 1962, p.8), assim comenta o narrador. Para a pesquisadora Maria Leônia 

Carvalho (2008), o envolvimento direto e compulsório é próprio ao discurso oral. “O 

falante experimenta um contato direto com seu ouvinte, face a face, que o obriga a 

situar-se em um determinado contexto, a submeter-se a suas condições e possibilidades, 

para que o diálogo se realize a contento e chegue a um termo” (CARVALHO, 2008, 

p.67). Nesse sentido, Dona Mariana se convence do pedido da neta, permitindo a 

matrícula na escola da professora Helena. 

 O processo de escolarização é temática presente na construção da narrativa, 

publicada em 1962. Não se pode esquecer que o Brasil, nessa década, passava por um 

processo de industrialização que exigia uma nova mentalidade que atendesse aos 

anseios e valores da sociedade. Requisitava-se um sistema de escolarização para o povo, 

mas marcado por um modelo fixo de conduta. Segundo Zilberman (2008), o nosso país 

“procurou usar a escola como formadora de mão-de-obra para a industrialização que se 

desejava acelerada” (ZILBERMAN, 2008, p.51). O empresariado exigia trabalhadores, 

muitos oriundos do êxodo rural, que conhecessem ou assimilassem regras mínimas de 

educação. Dentre elas: aprendizagem da escrita e da leitura, normas de higiene e 

conduta, habilidades manuais e mecânicas. Referente a isso, Zilberman ainda corrobora 

que a escola profissionalizante dos anos 1970 se encarregou dessa preparação sem um 

resultado esperado, dado ao contraste entre os padrões tradicionais burgueses exigidos 

para o público que se formava. Para a pesquisadora, 

Esse processo, de um lado, democratizou a escola ao colocá-la à 

disposição de um novo público; de outro, rebaixou a qualidade 

de ensino, por permanecer indefinida entre parâmetros 

diferentes de aprendizagem e não oferecer boas condições de 

trabalho a alunos e professores, porque uns pertenciam e outros 

atendiam à classe popular (ZILBERMAN, 2008, p.51). 

 A necessidade imposta pelo sistema dominante era uma escolarização sustentada 

na escrita e na leitura, que renega a oralidade, a fim de cultuar uma tradição que valoriza 

as duas habilidades – expressão e compreensão escrita – como instrumento de poder, de 

prestígio, que se preserva no tempo e espaço, considerado superior à modalidade oral da 

língua. Para Dolz e Schneuwly, no local destinado ao ensino formal, a oralidade 



 

 

 
2852 

“também não está bem compreendida como objeto autônomo escolar [...] permanece 

bastante dependente da escrita” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p.139).  

 Entretanto, a obra de Paim é tecida na contramão de um projeto educacional que 

prioriza uma formação voltada somente para o mercado de trabalho ou mesmo uma 

alfabetização que só se preocupe com o letramento, a partir da decifração do código 

linguístico. Marcada por um discurso oral, a narrativa recria um espaço ficcional no 

qual o ensino é repensado com base na contação de história, que descentraliza o espaço 

institucionalizado, a escola, como detentor da formação. 

 É justamente na casa da coruja verde onde o novo aprendizado acontece. A 

imagem previamente anunciada através da “simpatia”, na noite de São João, e que 

parecia indecifrável para alguns, configura-se como real. Segundo o narrador, “Nada 

faltava naquela casa. Havia o terraço e a sala quadrada feito torre. No topo do mastro, a 

‘coruja verde’ mexia-se com sopro manso do vento da tarde. Tudo isso os meninos viam 

pela grade do portão” (PAIM, 1962, p.16). Vista como misteriosa pelos moradores da 

redondeza do Sítio Cruzeiro do Sul – tal como expressa D. Júlia, amiga de D. Mariana, 

que, ao encontrar os garotos, voltando da escola sozinhos, aconselha-os a ficar longe da 

casa “–Passem longe. Ninguém sabe o que ali se esconde” (PAIM, 1962, p. 11). 

 A casa é figura significativa, pois tem dupla função: afeto e instrução. Na casa 

do sítio, as crianças contam com o apoio e carinho da avó e de Henricão, com a 

educação familiar, recebiam os conselhos da matriarca “[...] Cumprimentem os 

conhecidos como gente educada. Pouca conversa, não se atrasem” (PAIM, 1962, p.10); 

já na casa do professor aposentado, onde se passa grande parte da narrativa, é a fonte da 

instrução escolar dos pequenos.  

Laurinho e Catita mexeram-se no sofá, sentindo a compreensão 

correr em estrada aberta. 

- Eclipse – murmurou Catita, guardando o nome na memória. 

Laurinho tirou do nome uma pequena história. 

- Vai um astro caminhando no céu e zás! se esconde para voltar 

depois. 

- O astro não se esconde, é escondido – corrigiu o professor. 

- E a Lua está neste esconde-esconde? 

Francisco Rapôso suspirou. “Como chegava tarde a idéia! Teria 

sido fácil ensinar eclipse abrindo a aula com o novo título. 

Vamos estudar hoje uma brincadeira cósmica: o esconde-

esconde dos astros.” (PAIM, 1962, p.63). 
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 Assim ocorre a visita à Cidade das Estrelas, aula em que seriam desvendados os 

segredos da astronomia. É a partir da linguagem lúdica que o professor Rapôso resolve 

explicar sobre os astros para Catita e Laurinho, em “conversa bem curtinha” como pediu 

a menina.  

 Inicia a história com a divisão dos astros em estrelas, planetas e cometas. Parte 

do plano da informatividade, do elemento conhecido, e entra no universo desconhecido 

ao afirmar que a estrela é o único astro com luz própria e que nem todas são brancas e 

de brilho intenso, como pensavam as crianças. O professor esclarece que esses astros 

oscilam em uma velocidade espantosa e só parecem paradas no céu por causa da 

distância. Depois da contextualização - “De olhos cerrados, os personagens chegaram a 

Cidade das Estrelas, 'Não havia dúvida: era cidade real. Com ruas e casas e chão'” 

(PAIM, 1962, p.39) -, Rapôso e os aprendizes partem para visualizar e aprofundar o 

conhecimento inicial. A primeira personagem a figurar a imaginação dos personagens é 

“Sírius, grande amiga da Terra. É a estrela que, aos olhos dos homens, brilha com maior 

intensidade” (PAIM, 1962, p.40). Partilhando do discurso oral, todo ato enunciativo 

tecido entre os personagens é para criar uma familiaridade com o assunto, respeitando a 

variação cultural dos interlocutores.  

 Nesse mundo imaginário, criado pelo professor e vivenciado pelas crianças, a 

Fantasia, elemento/personagem que convida as crianças ao saber, cria novos espaços de 

aprendizagem, recorrendo à modalidade da expressão oral, para não perder o seu 

destinatário, como deixa claro a narrativa:  

- Bem-vindos sejam–lhes disse e a voz era de se recordar em mil 

anos. 

- Quem é você? 

- Fantasia, Catita. Num gesto amplo, mostrou-lhe a imensa 

planície. 

- Meu reino. Quem atravessa o portão de prata, vai ao fundo do 

mar, ao fundo da terra, sobre às nuvens e fala com as estrelas. 

Pode conhecer o segredo da Lua e apalpar os anéis de Saturno 

(PAIM, 1962, p.21).  

 

 A obra paimiana retoma o plano da fantasia como elemento crucial para 

aprendizagem. Esta, relegada ao esquecimento pelo paradigma da racionalidade, é 

resgatada no enredo como crítica a um modelo educacional que não tolera uma 

atividade não resultante em produção.  

 A esse respeito, Zilberman (2008) acentua que a fantasia tem sua existência 

confirmada de modo empírico, já que diariamente experimentamos seus efeitos, mas, 

por não apresentar substância, forma, foi exilada do seu universo conceitual, pelos mais 
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doutrinários, ou comprometida a sua finalidade de instrução, relegando-a ao escapismo. 

Assim, expõe que 

 

Esta foi encampada pela indústria cultural, que lhe conferiu 

sentido escapista, encarregando-a, por uma parte, de 

proporcionar a fuga, ainda que ilusória e momentânea, da vida 

cotidiana, rotineira e insípida, e, por outra, de facilitar a 

acomodação a uma situação que, assim, se torna suportável. 

(ZILBERMAN, 2008, p.55).  

 

Reafirma o preconceito atribuído a este fenômeno que é inerente à vida humana 

e condenado pelo pensamento objetivo. Zilberman assevera que Sigmund Freud tem 

papel delimitador para o retorno da fantasia, compreendida por ele como consequência 

dos desejos insatisfeitos, aliada à experiência presente, que de algum modo rompe as 

estruturas psíquicas, por meio do sonho, da imaginação, do devaneio, com intuito de 

resolver ou superar as inquietações humanas.  

 É nesse alinhavar que a narrativa se tece. À luz da fantasia, revisita a formação 

do leitor com o propósito de entender as dificuldades em relação ao ensino, os dramas 

pessoais e sociais que circunscrevem a aprendizagem.   

 No contar história, e pelo viés do maravilhoso
174

, o universo de aprendizado vai 

se desvelando. Para Glória Radino (2003), as formas possíveis de comunicação oral e 

corporal – mitos, contos, teatro – transmitem ensinamentos: valores, costumes e regras 

sociais. Utilizando dessa comunicação, Francisco Rapôso resgata o seu ofício de 

professor, já adormecido, mas jamais esquecido. “Sempre desejou aposentar-se do 

ensino sem imaginar que a vida de professor, sem a presença de crianças, se transforma 

em pombal abandonado.” (PAIM, 1962, p. 33).  

 No sistema de troca, partilha do conhecimento, é estabelecido o contato entre 

professor e aprendizes. A imaginação, portanto, é a mola que impulsiona as crianças à 

curiosidade, o chamado para aventuras, para a formação do leitor, a partir da 

conversação. 

A leitura acontece quando a imaginação é convocada a trabalhar 

junto com o intelecto responsável pela decodificação 

entendimento de um texto. O resultado é a fruição da obra 

sentimento de prazer motivado não apenas pelo arranjo 

convincente do mundo fictício, mas também pelo estímulo dado 

                                                           
174

 O maravilhoso é definido como um fenômeno desconhecido, que se caracteriza pela existência 
exclusiva de fatos sobrenaturais, que não causa nenhum estranhamento aos sujeitos envolvidos na 
ação, “não provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor implícito” 
(TODOROV, 2010, p.60). 
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ao imaginário do leitor, que assim navega em outras águas, 

diversas das familiares a que está habituado (ZILBERMAN, 

2008, p. 55).  

 

Na Análise da Conversação, de acordo com Koch (1995), o objeto de análise 

deve ser composto por “dados reais, analisados em seu contexto natural de ocorrência”. 

(p.67). Desse modo, a proposta de trabalho apresentada neste artigo contrariaria esse 

princípio. No entanto, o texto literário ressignifica o contexto da interação verbal ao 

possibilitar que os personagens e/ou narradores – ao se apropriarem do discurso indireto 

livre – expressem seus sentimentos, ideias e ações em um texto escrito, mas 

imageticamente falado. Assim, cabe aos leitores o papel de interagir com o texto 

literário, imaginando – conduzidos pela descrição do narrador – as situações de fala em 

que os personagens estariam envolvidos. 

Essa característica é observada no trecho a seguir, em que Janjão, o funcionário 

de Francisco Rapôso, vai até à casa de Dona Mariana pedir-lhe permissão para que seus 

netos fizessem uma “viagem” com o professor. Em decorrência do susto provocado na 

avó com a possibilidade de as crianças viajarem com uma pessoa da qual ela não 

conhecia muito e, antes que fosse esclarecida a situação, o narrador descreve os gestos 

de Janjão em conformidade com a história a ser contada por ele.  

Janjão sorriu, coçou a verruga do queixo e falou com a voz 

branda de contar artes de garôto. 

- O professor é um santo homem, pode crer, dona Mariana. Mas 

até santo tem suas manias. Lá o meu patrão mete na cabeça um 

chapéu vermelho e fica sentado no sofá de palhinha com os 

meninos. Depois, os três juram igualzinho que viajaram. Tive a 

pachorra de botar sentinela na frente da sala. Pela porta ninguém 

saiu, pela janela ainda menos. E todo mundo me disse que 

viajou! (PAIM, 1962, p.51). 

 A descrição proveniente da ação do personagem recria o ato enunciativo 

marcado pelo jogo corporal, próprio do ato de fala, pois, quando falamos, também 

utilizamos de outras linguagens para reforçar a enunciação. Logo, adotamos palavras no 

diminutivo – “palhinha”, “igualzinho” –; palavras repetidas – “Não foi errado, não...” 

(PAIM, 1962, p. 22); separação silábica – “- Com licença de vosmicê... Aqui mora um 

professor encostado de nome Francisco Rapôso?/ - Se o professor é a-po-sen-ta-do, está 

diante dêle, seu môço.” (PAIM, 1962, p.33), com o objetivo de suavizar, reforçar e 

retomar o sistema de fala. 

Nesse último trecho, a correção, atitude típica de professores, foi destacada por 

meio da separação silábica, indicada por hifens. Essa marca da oralidade, registrada no 

diálogo entre Janjão e o professor, representa fielmente um dos sinais apresentados na 
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análise da conversação quando uma palavra é pronunciada pausadamente, a fim de 

destacá-la em meio à fala, para chamar a atenção do ouvinte. A divisão também foi 

observada no trecho seguinte, quando o mestre ensina às crianças os eclipses da Lua.  

 

Francisco Rapôso fêz pausa, pausa momentânea, de meio 

minuto talvez. 

- Os eclipses da Lua acontecem na fase da lua-cheia. Podem ser 

totais e parciais.  

- Total: A Lua some todinha. 

“Por que não gritei na frente?” – pensou Laurinho. Jogou areia 

na glória de Catita. 

- Grande sabida! O nome já estava dizendo. Veja também. Par-

ci-al – eclipse de um pedaço da Lua. (PAIM, 1962, p.64).  

 

 Percebe-se, no diálogo entre Catita e Laurinho, uma clara disputa de 

conhecimentos para saber quem obtivera melhor êxito na compreensão do conteúdo 

apresentado pelo professor, a ênfase na palavra “parcial” ocorre também por meio da 

separação silábica. O menino, nesse momento, tem a intenção de marcar que é tão ou 

até mesmo mais esperto que a irmã, explicitando seu conhecimento para, quem sabe, ter 

a atenção de Francisco Rapôso voltada para ele.  

 Outra característica presente nesse ato de fala, que se refere à Análise da 

Conversação, é a Polidez, mais precisamente, a polidez negativa. Isso porque, na fala de 

Laurinho, torna-se evidente o quanto ele fica enciumado com a pronta resposta de 

Catita, ao nomear a eclipse lunar. Ele utiliza a expressão “Grande sabida!” e completa 

com algo que aponta a obviedade da resposta da irmã: “O nome já estava dizendo”. 

Assim, ser negativamente polido, de acordo com Kerbrat-Orecchioni (2014) é ameaçar 

o interlocutor por meio de uma crítica ou uma recusa, atitude que quebra a harmonia da 

interação.  

Essa quebra da harmonia pode ser observada também nos momentos em que as 

crianças não compreendem as falas dos adultos, situação que é apontada pelo narrador –  

“E o cavalo de asas foi outro mistério nessa tarde.” (PAIM, 1962, p.57) – ou 

questionada por um dos irmãos: “Por que os ‘grandes’ falam assim com a pôse de um 

rei no alto da tôrre? Se gostam disso devem de dar uma escada por onde menino suba 

para decifrar as sabedorias.” (PAIM, 1962, p.68).  

A hierarquia que se destaca na fala entre adultos e crianças - representada pelo 

estilo de fala dominador - é o que gera o distanciamento entre os sujeitos, característica 

percebida facilmente, em salas de aula, quando a explicação do professor não atinge os 
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alunos, e estes silenciam, não questionando sobre o incompreendido. No caso em 

análise, foram as metáforas que geraram a falta de entendimento do diálogo por parte 

das crianças, porque, quando não interpretadas em sua figuratividade, os reais sentidos 

metafóricos não são alcançados em determinados contextos.  

Ademais, os personagens se formam leitores com as conversas tecidas nas “aulas 

imaginárias” ministradas por Francisco Rapôso. Na exploração da fala, os alunos 

desmatam a ignorância presente pelo desconhecimento do assunto. O ato de contar 

história cria o prazer pela descoberta de “ler o mundo”, liberta os infantes das amarras 

decodificadoras do texto escrito, uma vez que a leitura segundo Compagnon “tem a ver 

com empatia, projeção, identificação” (COMPAGNON, 2003, p.143).  

A contação feita pelo professor aposentado aciona a fantasia, mas suscita um 

posicionamento intelectual, já que o mundo representado na construção do discurso 

produzia uma modalidade de reconhecimento daqueles que escutavam e interagiam nas 

intervenções, próprias do sistema de interação. Assim acontece na visita ao reino de 

Fantasia, cujo destino é conhecer a Lua. Rapôso ensina que a luz da Lua é o reflexo da 

luz solar. Explicou também os movimentos realizados pelo único satélite natural           

“- Rodando sobre si mesma e rodando em torno da Terra, a Lua segue a Terra no giro 

que a Terra faz em torno do Sol” (PAIM, 1962, p.55). Chico Rapôso ficou 

impressionado com a percepção de Catita, que ao compreender os movimentos 

executados pela Lua, brinca com esse processo de aprendizagem: “- E a Lua não se 

cansa de fazer ão - ão - ão?”(PAIM, 1962, p55). E o pensamento de Rapôso não foi 

outro ao perceber que a menina daria uma ótima professora:   

“Ah! Se também tivesse descoberto esse ão-ão-ão! Metia bem 

ligeiro os movimentos da Lua naquelas cabecinhas duras lá na 

Serra da Mantiqueira. Francisco Rapôso olhou Catita imaginado 

ser possível sair uma professora daquela cigana de duas tranças” 

(PAIM, 1962, p.55).  

     O olhar do adulto não se sobrepõe ao da criança, é de respeito e igualdade ao 

conhecimento partilhado. Frente ao dialogismo, tanto Rapôso como as crianças 

redescobrem a leitura: o primeiro amplia o seu universo textual e os últimos se 

enriquecem de leituras emancipatórias, estimuladas pelas conversas, pelas trocas 

discursivas, que refletem o cotidiano e incorporam novas experiências.      

 Conclusão  

 

Partindo da análise linguística e literária de A casa da coruja verde, percebe-se 

que o lugar atribuído como “misterioso” pela imaginação dos moradores, na redondeza 

do sítio Cruzeiro do Sul, ganha notabilidade na trama por funcionar como uma 

verdadeira escola, embora imaginária. É nela que o antigo professor de geografia 

ministra aulas de mitologia, astronomia, ciências, mas acima de tudo ensina a 

importância da instrução, da humildade e da amizade.  
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Sendo assim, é através da relação dialógica entre o mundo da fantasia e o real 

que os personagens se percebem como sujeitos em formação. Era essa casa/escola que, 

na verdade, estava no destino de Catita, revelado pela clara de ovo, pois o caminho que 

a levou à escola foi o mesmo que a fez descobrir o verdadeiro espaço do saber 

construído no romance pelo fio da oralidade.  

Na contramão de uma escola tradicional, na qual a oralidade se retrai e a cultura 

escrita se eleva como algo independente e superior, é que a narrativa elencada se tece. 

Os infantes frequentam a escola regular, da professora Helena, porém encontram outro 

caminho para o aprendizado, descortinado pelo fio da oralidade e que dialoga com a 

vivência de mundo dos interactantes. 

 A casa de Chico Rapôso representa esse outro espaço que não tem como 

finalidade desmerecer a concepção escolar instituída pela esfera do capital, e sim revelar 

abordagens diferenciadas para construção do conhecimento. Em relação a isso, o 

narrador expõe a dúvida de Laurinho sobre a comprovação da esfericidade da terra, 

reafirmada pelo conhecimento científico. Ao conhecer, Fernão de Magalhães, 

responsável pela constelação que dava nome ao sítio onde os infantes moravam, e que 

em 1519, fez a volta na Terra, Laurinho não perdeu tempo, foi logo perguntar se a Terra 

era mesmo redonda, já que reproduzia a definição na escola, mesmo incrédulo da 

afirmação. Ao receber a confirmação, “– Claro! Provei isto com minha viagem de 

circunavegação” (PAIM, 1962, p.48), o menino voltou convicto e feliz de que aquela 

premissa ensinada pela professora Helena era então verdadeira. A grandeza da obra de 

Paim talvez resida no aspecto de não minimizar um sistema em razão de outro, mas em 

harmonizar esses espaços em detrimento de uma educação emancipatória.  

 Igualmente, a formação do leitor na narrativa é marcada pelo aspecto dialógico. 

Revela-se na ficção a partir da abolição da fronteira entre a fantasia e o real, 

intermediada pela contação de história, que requisita a oralidade, base para a formação 

do conhecimento, da ativação da curiosidade, da valorização dos sujeitos que interagem 

para o alcance do saber enciclopédico. O oral construído não apenas por palavras, mas 

por gestos e expressões faciais, enfim, pistas não verbais presentes na inter-relação 

social.  

Portanto, a comunicação oral não se esgota somente na 

utilização de meios linguísticos ou prosódicos; vai utilizar 

também signos de sistemas semióticos não linguísticos, desde 

que codificados, isto é, convencionalmente conhecidos como 

significantes ou sinais de uma atitude (DOLZ e SCHNEUWLY, 

2004, p. 134). 

 Vale destacar que a obra analisada “transporta” os personagens para outras 

esferas da imaginação, incentiva-os a experienciar o lado espontâneo, intuitivo, 

analógico e concreto da natureza humana. É possível perceber nas amarras do texto que 

as crianças, que redescobrem a leitura, são dotadas de desejos e pensamentos próprios.  
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Para finalizar, assevera-se que o corpus analisado traz os aspectos descritos para 

que se ocorra um circuito de troca, espaço bem delimitado - a casa -, participantes 

definidos a partir dos papéis sociais que exercem - as crianças e o professor aposentado 

-, o contrato que os mantém juntos - as aulas ministradas, o objetivo da interação -, a 

busca pelo conhecimento, por um grau de formalidade que não anula a voz do infante, 

de respeito à diversidade cultural dos interactantes e por meio de estilo de fala que se 

modificava a depender da situacionalidade, por vezes lúdica, séria, conflituosa, ou 

mesmo consensual, mas não dominadora.  

A obra demonstra ainda o quão importante é o mundo do sonho para manter 

acesa a chama da inquietação, e para formar cidadãos capazes de perceber que a 

realidade nem sempre é aquilo que parece, destacando como a autora investe na tradição 

oral, na arte de contar histórias, repletas de elementos “mágicos”, que corroboram para a 

formação do leitor, mediante um universo de textos que preenchem desejos existentes 

em todos os seres humanos, o de (re)descobrir e questionar a própria identidade. 
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O USO DE “GLOSAS ENUNCIATIVAS” NA CONSTITUIÇÃO DO CONCEITO 

SOBRE GÊNERO DO DISCURSO EM TEXTOS ACADÊMICOS 

 

Maria Aparecida da Silva MIRANDA
175

 

 

 

RESUMO: Neste trabalho investiga-se o uso de manobras linguísticas realizadas pelo 

pesquisador na constituição do conceito sobre gênero do discurso na escrita de duas 

dissertações de mestrado, selecionadas do portal de domínio público – CAPES e 

defendidas nos anos de 2005 e 2007. Limita-se ao uso das formas sintáticas do discurso 

relatado (discurso direto e do discurso indireto, uso de aspas e do itálico) na forma de 

“glosas enunciativas” que, materializadas na escrita indiciem o posicionamento do 

sujeito em seu escrito. Isso implica questionar como uma escrita se constitui e prolifera 

por meio da utilização do conceito de gênero do discurso na escrita acadêmica? Parte-se 

da hipótese de que é possível mapear, no fio do discurso, marcas da enunciação que 

velam ou desvelam o posicionamento enunciativo do sujeito em seu escrito, o que pode 

ser evidenciado a partir do modo como o pesquisador mobiliza o discurso outro e o 

organiza na escrita.  Como objetivos: a) inventariar marcas linguísticas que indiciem o 

modo como o conceito de gênero do discurso se constitui na escrita de dissertações de 

mestrado, b) analisar de que maneira o uso de glosas enunciativas vela ou desvela 

formas de envolvimento do pesquisador na tessitura do texto. Para tanto, fundamenta-se 

nas concepções teóricas desenvolvidas por Authier-Revuz (1998; 2004; 2011) no que 

concerne a heterogeneidade enunciativa dos recursos linguísticos de utilização de outras 

vozes na tessitura do texto, mais precisamente da heterogeneidade mostrada na forma de 

“glosas enunciativas” - marcas que sinalizam a representação do discurso outro na 

escrita, subsidia-se também em conceitos de interdiscurso de Pêcheux (1997). Os 

estudos foram motivados principalmente pelas reflexões desenvolvidas no interior do 

Grupo Pesquisa em Estudo do Texto e do Discurso – GETED/UFRN. Inquietações 

provenientes de vários discursos que problematizam questões relativas à escrita como 

produção de conhecimento na universidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escrita acadêmica. Glosas enunciativas. Produção de 

conhecimento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é fruto de investigações realizadas no Grupo de Pesquisa Estudos 

do Texto e do Discurso – GETED (Departamento de Letras da UFRN), cujos estudos 

são motivados, principalmente, por inquietações relacionadas a vários discursos que 

problematizam questões relativas à escrita como produção de conhecimento. Tais 

estudos têm favorecido a reflexão sobre a ida ao outro discurso na escrita do texto 

acadêmico. Trata-se de indagações que motivam as reflexões sobre a produção escrita 
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na universidade, no sentido de se ampliar a pesquisa desenvolvida no mestrado para 

investigar, nas dissertações, como se constitui uma escrita que produz e faz circular o 

conhecimento no meio acadêmico. 

Neste trabalho, toma-se como objeto de estudo o uso de glosas enunciativas na 

escrita de dissertações de mestrado como estratégias de exposição do discurso outro 

para analisar quais manobras linguísticas são realizadas pelo pesquisador em formação 

na constituição do conceito sobre gênero do discurso na escrita acadêmica para dar 

continuidade à pesquisa de mestrado e avançar nas discussões já iniciadas. 

As glosas enunciativas são “manobra linguística” de utilização do discurso do 

“outro” passível de verificação na estrutura do próprio texto, justamente pelo modo 

como o sujeito mobiliza um conceito de área na escrita. É, também, uma espécie de 

marca constitutiva de representação do discurso do outro presente nos textos 

acadêmicos que remete, por exemplo, ao texto fonte como maneiras de dizer. 

A analise limita-se aos diferentes modos de negociação do sujeito na lida com 

outros discursos a partir de formas sintáticas do discurso relatado (discurso direto, 

discurso indireto, uso de aspa e de itálico) na forma de glosas enunciativas que, 

materializadas na escrita produzem efeitos de sentido, como a alteridade discursiva. 

Indaga-se, assim, como uma escrita se constitui e prolifera por meio da utilização do 

conceito de gênero do discurso na escrita acadêmica? Os objetivos do trabalho são os 

seguintes: a) inventariar marcas linguísticas que indiciem o modo como o conceito de 

gênero do discurso se constitui na escrita de dissertações de mestrado, b) analisar de que 

maneira o uso de glosas enunciativas vela ou desvela formas de envolvimento do 

pesquisador na tessitura do texto. 

Sustenta-se a hipótese que é possível mapear, no fio do discurso, marcas da 

enunciação que velam ou desvelam o posicionamento enunciativo do sujeito em relação 

a seu escrito, as quais podem ser observadas com base no modo como o pesquisador 

mobiliza o discurso outro e os organiza na escrita, movimento que faz emergir uma 

polifonia sustentadora do dizer. Em momentos, pontuais da enunciação, as vozes se 

entrecruzam, estabelecendo uma relação de afirmação, de negação ou até de contradição 

da própria enunciação. 

Nos discursos ditos científicos, há um processo discursivo complexo, 

estabelecido pala tradição discursiva acadêmica, em que o sujeito enunciador trava uma 

luta particular que envolve maneiras de lidar com palavras vindas de outros discursos, 

para construir o efeito de sentido pretendido, sinalizando-as, no discurso, por meio de 

aspas, de itálico ou de comentários na forma de glosas enunciativas.  

Parte-se de Authier-Revuz (1990), que considera glosas enunciativas como 

fenômenos da reflexividade da linguagem situem-se no campo da metadiscursividade 

(do discurso sobre o discurso). Tem-se como princípio operações que delimitam o 

campo da representação do discurso outro, observáveis a partir da presença de glosas, 

nos quais, em momentos pontuais da enunciação, o dizer se desdobra reflexivamente, 

fazendo intervir o outro de forma explícita ou não. Trata-se de pontos de 

heterogeneidade mostrada e heterogeneidade não mostrada - atividade de comunicação 

de controle-regulagem – produz como efeito a “denegação” do dizer no próprio 

discurso. 
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O corpus utilizado para esta pesquisa se constituí de duas dissertações de 

mestrado, selecionadas do portal domínio público da CAPES ––, uma dissertação 

defendida em 2005 e outra no ano de 2007. Adota-se o seguinte critério para escolha do 

corpus: ser da área de linguística e tratar sobre o conceito de gênero. Essa motivação se 

deu porque foi observado um aumento na quantidade de trabalhos a este respeito, 

sobretudo a partir da década de 90, quando houve a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN).  

Para o trabalho de análise foram selecionados excertos que apresentam em sua 

estrutura enunciativa, formas linguísticas que se mostram ou não para o leitor, como 

fronteiras enunciativas do dizer do outro no discurso. A partir dessa escrita, investiga-se 

como o uso glosas enunciativas que materializadas na escrita mostram ou encobrem o 

posicionamento do sujeito em seu escrito. Denominam-se as dissertações como: PF1 

2005 (para Pesquisador em Formação 1/2005) e PF2 2007 (para Pesquisador em 

Formação 2/2007). 

 

2. O CONCEITO DE GÊNERO DO DISCURSO EM DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, o ensino dos gêneros do discurso torna-se tema 

central nas escolas brasileiras. O ensino de língua materna passa a ter como princípio 

norteador os gêneros do discurso de M. Bakhtin, orientação, intensificada após a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 

1996 -1998). Frente às exigências de uma escrita que produz conhecimento, atribui-se à 

escola a responsabilidade de criar possibilidades para que o aluno amplie sua 

competência discursiva, o domínio da linguagem e dos signos ideológicos, como 

primordiais para que ele atue criticamente no meio social e se coloque como produtor 

do próprio texto.  

Tais reflexões sobre abordagem teórica bakhtiniana, como proposta de ensino, 

motivam pesquisas na área da linguagem que abordam os gêneros do discurso como 

objeto de estudos no meio acadêmico. Como consequência, observa-se o aumento de 

publicações acadêmicas que abordam conceitos bakhtinianos. 

Não se pode negar que, por meio da linguagem, é possível ultrapassar os 

limites da forma linguística, analisando-se não só as significações, mas também os 

espaços, os tempos de circulação de um conceito de área na escrita. Contudo, confirma-

se a imprescindibilidade da prudência que se deve ter em definir que as formas ou 

funções determinam ou descriminam os gêneros. Bakhtin ([1895-1975] 1992, p.283-

284) reforça esse entendimento quando ressalta o fato de que os gêneros do discurso 

refletem as condições específicas cada campo de linguagem, não só pelo estilo, isto é, 

pela língua, mas, sobretudo, por uma construção composicional da linguagem –– “as 

mudanças históricas dos estilos da língua são indissociáveis das mudanças que se 

efetuam nos gêneros do discurso”. Observou-se nas pesquisas analisadas, um enunciado 

bastante recorrente: “todo texto se organiza dentro de um determinado gênero em 

função das intenções comunicativas”.  
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Sobre tal abordagem teórica, verifica-se nos PCN de Língua Portuguesa 

([1996-1998] 2001), citando-se Bakhtin, diz-se que os textos são caracterizados por três 

elementos: “conteúdo temático, construção composicional e estilo” (PCN, 2001, p. 26). 

Numa perspectiva bakhtiniana, os gêneros não são vistos apenas como produtos 

estáticos (forma), mas, sim, pelo próprio processo de produção.  

Tais conceitos, entre outros, também estão presentes nas dissertações que são 

dados empíricos desta pesquisa. Acredita-se, que elas oferecem indícios de como pode 

constituir-se e proliferar um conceito de área e de que modo à escrita marca um lugar na 

enunciação como posição enunciativa do sujeito na escrita. 

Fala-se de duas heterogeneidades, irredutíveis e indissociáveis uma da outra: a 

heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva. Presença fundadora de uma 

exterioridade discursiva que constitui o discurso em seus atravessamentos enunciativos 

que regulam e controlam os discursos científicos.  

A heterogeneidade está sendo entendida aqui, conforme apontada por Authier-

Revuz (2004) que a heterogeneidade mostrada ocorre quando o sujeito produz 

linguisticamente formas detectáveis no nível da frase ou do discurso que inscrevem o 

outro de forma marcada ou não marcada. As formas marcadas encontram-se explícitas 

por meio de marcas na língua e, as formas não marcadas, por não serem explícitas, 

exigem o reconhecimento e a interpretação da presença do outro discurso. 

Entende-se que um conceito para ser apropriado tem de passar pela 

metalinguagem, ou seja, precisa passar por uma reflexão sobre a língua. E que, no 

processo de enunciação pela escrita, o sujeito circula por níveis de heterogeneidade que 

indicia modos de constituição da escrita: o do código escrito institucionalizado e o da 

relação com o já falado/escrito. Nas dissertações é possível verificar que na tessitura do 

texto o pesquisador deixa diferentes tipos de marcas da heterogeneidade da escrita. Essa 

apreensão pode se dar por meio da articulação entre o paradigma indiciário e uma 

abordagem enunciativa do texto que considere as questões da alteridade na constituição 

da complexidade enunciativa de um texto acadêmico. 

 

3. ESCRITA ACADÊMICA: A DIFÍCIL ARTE DE LIDAR COM AS 

PALAVRAS DO OUTRO 

 

Nos discursos ditos científicos há um processo discursivo complexo, 

estabelecido pela tradição discursiva acadêmica, em que o sujeito enunciador planeja 

maneiras discursivas de lidar com palavras vindas de outros discursos e de modo 

particular construir o próprio discurso. Trata-se de saber, o que num discurso, se produz 

como efeitos de sentido na escrita - marcas que sinalizam modos de representação do 

discurso do outro e a singularidade que o constitui.  

A singularidade é o significante que muda o sujeito de posição enunciativa. O 

sujeito sai do nível do eu como função social para chegar a algo que lhe é singular, ou 

seja, o pesquisador passa de uma universalidade dos conceitos para uma alteridade 

discursiva. Isso se trata de um aprendizado do sujeito que na lida com a teoria, realiza 

manobras enunciativas para conquista um eu (sujeito) que organiza e dá nome a um 

texto.  



 

 

 
2865 

Nesse mesmo trabalho, enumeram-se três modos de reconhecimento da 

heterogeneidade da escrita. Tais movimentos constituem-se os diferentes modos do 

sujeito lidar com o discurso do outro, e, ao colocá-lo em sena na escrita acadêmica 

produz como efeito a objetividade ou a subjetividade as quais se, configuram como 

indícios das seguintes posições enunciativas do sujeito em relação a seu escrito: 

 

 tradutor - Ao fazer uso do discurso indireto, o sujeito se comporta como 

tradutor. Ele usa suas próprias palavras, remete a um “outro” como fonte do 

“sentido” dos propósitos que ele próprio relata. Assim, a tradução é a operação 

que se volta ao apagamento da polifonia própria da linguagem. 

 porta-voz – O sujeito busca transcrever as palavras que compõem o outro 

discurso para compor um novo discurso. Apoia-se em sua experiência discursiva 

para construir uma unidade aparente de sentidos. 

 autor – O enunciador se interroga a respeito das diferenças representativas de 

sentidos de um enunciado, sabe lidar com a linguagem científica dos outros 

discursos de seus propósitos enunciativos – sabe qual imagem faz do próprio 

lugar e do lugar do outro na construção de sentidos. 

Na linguagem o equívoco é um fato estrutural, por isso "todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de se tornar outro enunciado, diferente de si mesmo, se 

deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro" (PÊCHEUX, 1990, 

p. 53). 

Fundamenta-se em postulados da linguística da enunciação, a partir de 

pressupostos teóricos desenvolvidos por Authier-Revuz (1998; 2004; 2011) no que 

concerne à heterogeneidade enunciativa sob a forma de glosas enunciativas do discurso 

relatado, elementos linguísticos que expressam, de certo modo, a inscrição do outro (em 

termos de aspectos exteriores à língua no próprio sistema linguístico), o que só poderia 

dá-se por meio da língua, na forma de não coincidências do dizer. 

A autora toma como princípios norteadores, na construção de sentido do 

discurso, essas formas mobilizadas pelo produtor do texto ao se posicionar, ou não, 

sobre um já dito, bem como o conceito de “forma-sujeito do discurso” desenvolvido por 

Pêcheux (1997), o qual leva a crer que toda palavra é habitada pelo já dito, visto que o 

discurso se constrói pelo atravessamento de outros discursos. 

Embora a academia defenda a objetividade e a neutralidade do sujeito 

enunciador na escrita, leva-se em conta que, ao escrever, o sujeito é convidado a lidar 

com os “outros” discursos no próprio discurso. Tal movimento se realiza a partir da 

escolha de determinadas estratégias linguísticas que, no caso das dissertações em 

estudo, uma vez executadas pelo pesquisador em formação, incidem colaborativamente 

na confecção do texto, deixando marcas – inventariáveis como indícios de constituição 

de um lugar enunciativo do sujeito em relação ao discurso científico. 

Considera-se, então, a ideia de que há uma escrita que vem de outra escrita – 

um pedaço de escrita é uma escrita – ou de que há na escrita um posicionamento 

enunciativo do sujeito que, ao escrever, se mostra, em alguns momentos, e em outros 

momentos, não se mostra. Ou que há formas linguísticas do sujeito que ao escrever, 

inscrever-se na enunciação, umas mais explícitas e outras menos. 
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A partir da análise de glosas enunciativas, pode-se investigar como se constitui 

o posicionamento enunciativo do sujeito na escrita, o que nem sempre é perceptível na 

linearidade do discurso. O lugar dado ao outro no discurso deve ser entendido como o 

lugar das formas sob as quais um discurso designa, na linearidade de sua cadeia, pontos 

de heterogeneidade, em que dá lugar, ao mesmo tempo, à presença do outro. Esse outro 

deve ser visto em dois níveis – no da heterogeneidade mostrada e no da heterogeneidade 

não mostrada. Trata-se de um movimento no qual o sujeito precisa saber lidar com 

estratégias linguísticas que possibilitem a criação de outro discurso, tendo como fio 

condutor um já dito, que, de forma harmoniosa, produz novos sentidos. 

Do ponto de vista linguístico da descrição das formas de heterogeneidade 

mostrada no discurso, observa-se que as glosas alteram a unicidade aparente da cadeia 

discursiva, aquela construída pelo sujeito no momento do acontecimento da produção 

do texto: o outro se inscreve por meio de aspas, citação direta etc. Authier-Revuz (1990) 

apresenta como tipos de heterogeneidade mostrada: a) antonímia simples – determinado 

enunciado é “retirado” de um lugar e remetido a outro com ruptura sintática; e b) 

conotação autonímica – o fragmento designado como “outro” integra-se na cadeia 

discursiva sem ruptura sintática. 

Nesse movimento de tessitura do texto acadêmico, o sujeito é convocado a 

assinar, como seus, discursos “outros”, ou seja, discursos que já foram ditos, cabendo a 

ele saber lidar com formas de organização do discurso que envolve estratégias 

linguísticas de negociação e (re) significação de um dizer “outro”, fazendo emergir 

desse coletivo de outros dizeres, uma escrita própria. Trata-se de um processo complexo 

de construção de um dizer reflexivo que produz como efeito de sentido uma posição 

enunciativa pretendida, podendo constituir-se a partir de outros saberes, visto que, para 

além de um dizer, existe um saber que diz – há um sujeito do inconsciente que, em 

momentos pontuais, pode aparecer no fluxo da frase e interrompê-lo e desestabilizá-lo, 

produzindo outros significados. 

 

4. O DISCURSO DO OUTRO COLOCADO EM CENA 

 

Posicionar-se diante do outro discursivamente em seu escrito – mostrar-se, não 

mostrar-se –, manter-se à distância, encobrir, descobrir algo sobre o que se disse e sobre 

o que se diz, são ações intrínsecas do ato de escrita, escolhas que se fazem por 

estratégias linguísticas que “velam ou desvelam” a posição enunciativa daquele que 

escreve. Tendo-se por guia a etimologia da palavra “desvelar”, significa, segundo o 

dicionário Aurélio – tirar o véu, descobrir, revelar, mostrar – enquanto que o verbo 

“velar” oriundo do latim vigilare tem valor de operação inversa à expressão “desvelar”. 

A forma velar pode então, segundo o dicionário de língua portuguesa Aurélio, 

significar - encobrir com véu, velar, esconder.  Ao velar ou desvelar o enunciador age 

como se estivesse vivenciando certa situação que pretende deixar implícita ou explicita 

aos olhos de seu leitor 

Na escrita acadêmica, o sujeito precisa cumprir uma demanda institucional. 

Assim, aquele que escreve está sob a condição de aluno, sob a orientação de um 

professor, obrigado a cumprir prazos e, em certa medida, a corresponder às expectativas 
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em relação à qualidade do trabalho, tendo em vista uma equalização entre o produto 

apresentado e seu nível de escolaridade. 

Esse trabalho exige daquele que se dispõe a escrever a possibilidade de sempre 

reler e reescrever ao tecer os fios de escrita, como atividade de controle-regulagem da 

comunicação (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 16) que ilusoriamente controla os efeitos de 

sentindo da presença do “outro” em seu discurso. Esse é um processo tenso que o 

sujeito desenvolve para produzir sentidos, uma atividade que envolve modos de regular 

o dizer e, colocar-se na linguagem a partir das escolhas linguísticas que, fazem 

intervirem estruturalmente sobre o dizer, pois não há somente a complexidade que 

envolve o ato de escrever, mas um trabalho de escrita que compreende um ritual 

acadêmico, qual seja, lidar com o “outro discurso” para entender e fazer-se entender.  

Pêcheux (1997) formula o conceito de formações imaginárias representações, 

imagens, que cada interlocutor atribui a si e ao outro. Grosso modo, essas imagens 

mostram a complexidade e a importância de se considerar o destinatário de um discurso, 

o que, de fato, faz pensar que, para que haja uma escrita compreensível, ou uma escrita 

que aquele que escreve sustente o discurso entre seus pares, é preciso considerar que se 

escreve sempre para um leitor. 

As formações imaginárias podem remeter relações de força, relações de sentido 

e relações de antecipação que se configuram como mecanismos de funcionamento do 

discurso. As primeiras consideram o lugar de onde o sujeito fala e se constitui; já as 

segundas mencionam um discurso dependente de outros que o sustentam; e, por fim, 

têm-se aquelas que se baseiam na argumentação estabelecida com o interlocutor. 

O conceito pechetiano de interdiscurso é retomado por Authier-Revuz (1990), 

ao dizer que um sentido é constituído por uma palavra, por referência a um sentido 

produzido, no interdiscurso ou na língua, demonstrando que o funcionamento da língua 

gera diferentes manifestações linguísticas, que incluem o outro no discurso. 

 

5. SUJEITO ENUNCIADOR, PORTA-VOZ DE UM DIZER DO OUTRO? 

 

Sabe-se que o discurso é constitutivamente atravessado por “outros discursos” 

(dialogismo) e pelo “discurso do Outro” (psicanálise/inconsciente). Diferentemente do 

que ocorre com as formas de heterogeneidade mostrada, o outro, aqui, deixa de ser um 

objeto (exterior àquele que fala) e passa a ser uma condição para o discurso de um 

falante que não é fonte primeira do enunciado. Desse modo, a presença do “outro” no  

discurso é detectável a partir de formas sintáticas do discurso relatado, sob a fórmula de 

glosas enunciativas que designam na estrutura da frase outro ato de enunciação. Tal 

processo que constituem uma espécie de metadiscurso ingênuo, comum, explicitando 

uma “alteridade” discursiva do sujeito ao fazer uso de palavras inscritas no fio do 

discurso. O sujeito mostra as palavras e delimita as extremidades teóricas do outro no 

discurso. 

O processo de identificação e de inscrição do sujeito no próprio discurso, 

marcado em seus atravessamentos pelo Outro/outro, como ilusão referencial para se 

constituir no discurso científico, possibilita, explicitar o modo como o sujeito se 
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constitui na ilusão da evidência de si mesmo e dos sentidos como formas de negociação 

com o discurso outro. 

Na posição enunciativa de “porta-voz”, o sujeito utiliza, como estratégias 

linguísticas, formas sintáticas do discurso relatado, com rupturas sintáticas ou não, 

como glosas enunciativas, para marcar fronteiras de seus exteriores teóricos 

explicitando que não são suas as palavras enunciadas, mas palavras vindas do outro para 

ocupar tempo e espaço – O locutor se apresenta como simples “porta-voz”. Sob duas 

diferentes modalidades – discurso direto e discurso indireto –, o locutor dá lugar 

explicitamente ao discurso do outro no próprio discurso. 

A representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante 

constitutiva do discurso produz como efeito o distanciamento do sujeito e aquilo que ele 

diz. Tal negação ocorre sob a forma de denegação do próprio dizer, constituindo-se 

como um mecanismo de defesa, em que o sujeito se recusa a reconhecer determinado 

pensamento como seu, mesmo tendo sido expresso em uma situação anterior. 

Consideram-se a representação explícita (formas do discurso relatado) 

estruturas do tipo “Como diz x”, “Para X” – glosas enunciativas explícitas, que marcam 

pontos em que o enunciador (pesquisador) encontra o não-um no próprio dizer, glosas 

que desvelam enunciadores, e glosas metaenunciativas menos explícitas, sem marca de 

ruptura sintática, como as que velam enunciadores. 

Para verificar os diferentes modos de representação do outro na escrita dos 

pesquisadores investigados, seleciona-se, a seguir o excerto do PF1 2005. 

Excerto (1) – PF1 2005 

 

Como afirmam Brait & Rojo (2002: 7), “as práticas e atividades (de 

linguagem) que têm lugar nas diferentes esferas de atividade não são as mesmas – 

ainda que, às vezes, possam ser parecidas e estejam relacionadas às de outras 

esferas – e não são os mesmos os textos orais e escritos e a linguagem que nelas 

circulam”.   Em outras palavras: cada sociedade se organiza por práticas sociais 

que definem um conjunto de atividades a desempenhar e essa organização social, 

como defendem as autoras, é diferente de lugar para lugar, de época histórica para 

época histórica, de cultura para cultura. É na e para a instituição escola, por 

exemplo, que o aluno vai entrar em contato com certas práticas sociais: responder a 

chamada, fazer provas, escrever redações, apresentar seminários etc. E também é 

nesta e para esta esfera que vão surgir gêneros do discurso diversos, sempre sujeitos 

a mudanças, como: carteira de estudante, boletins, relatórios, provas, agendas 

escolares, aulas, atlas, livros de caligrafia, cartilhas, tabuadas, livros didáticos, 

apostilas, seminários etc. (o destaque em negrito / texto original, p.30) (nosso 

destaque são os grifos). 

 

Pode-se observar, no excerto do texto do PF1 2005 que há uma ruptura 

sintática no discurso, provocada pelo uso da glosa enunciativa Como afirmam Brait & 

Rojo (2002: 7).  A glosa é mobilizada como estratégia para inserir a voz do “outro” 

através da citação, entres aspas, sinal tipográfico que marca na escrita o discurso “outro. 

Ao fazer isso, o autor do texto referência o discurso do outro, sob a forma de uma glosa 

enunciativa – Como afirmam Brait & Rojo (2002: 7). Como se pode perceber, em um 

ponto do dizer o discurso se quebra, para dar lugar ao não-um, de modo que o outro se 
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faz presente no discurso. Esse outro, exterior ao discurso do um passa a operar o 

discurso. 

Esse ritual acadêmico é usado para inscrever o outro na linearidade do 

discurso, sob a formulação citada – por meio de palavras vindas de outro discurso, 

inseridas na modalidade do discurso próprio. Uma heterogeneidade mostrada, que 

rompe sintaticamente o discurso, o qual se desdobra, enunciando uma voz “exterior” 

que se faz presente. O sujeito marca explicitamente, como exteriores teóricos o espaço e 

o tempo de enunciação, como se estivesse controlando o jogo de palavras que vem do 

outro. Esse modo de inserir o outro discurso no discurso produz como efeito uma 

posição enunciativa de afastamento, ilusória, de exterioridade em relação ao dizer do 

outro. 

No enunciado, há ruptura metaenunciativas que aparece na dimensão linear do 

discurso do outro. Enunciam-se palavras pertencentes a outro discurso, exterior ao 

discurso do PF12005: “as práticas e atividades (de linguagem) que têm lugar nas 

diferentes esferas de atividade não são as mesmas – ainda que, às vezes, possam ser 

parecidas e estejam relacionadas às de outras esferas – e não são os mesmos os textos 

orais e escritos e a linguagem que nelas circulam”.  Esse modo delimitado de marcar, 

no discurso, outro ato de enunciação, assinala, localmente, a imagem do outro, que se 

coloca como não traduzido, como fragmento conservado do discurso de origem. 

Observa-se, como efeito de sentido, que há uma posição enunciativa “desvelada”: que 

as palavras que se enunciam não são as “minhas” – são as do “outro”; “eu as cito aqui”. 

Há um distanciamento ilusório. 

Interpreta-se, ainda, que o enunciado do PF1 2005 colocado entre aspas 

mostra-se ilhado pelas aspas, implicando uma qualidade ao discurso enunciado: o de 

pertencimento a um outro, exterior ao discurso. Implica também comprometimentos do 

locutor face ao que diz, pois, ao acrescentar “palavras do outro” no discurso, é ele (PF1 

2005) quem decide qual fragmento deve ser introduzido, e qual é a estratégia mais 

apropriada a ser empregada, garantindo, assim, unicidade aparente ao discurso. 

Contudo, é relevante dizer que o sujeito, ao deslocar-se para outro lugar, 

apresenta marcas do lugar de partida, da passagem e do lugar outro. Queremos, com 

isso, afirmar que aquilo que o sujeito – nega o constitui de certa maneira. Vê-se, então, 

que há um não-dito constituinte e constitutivo daquilo que enunciado pelo sujeito, não 

controla esse outro que se manifesta em seus dizeres. Pelo contrário, essas vozes outras 

emergem em seu dizer a sua revelia. Mas a exterioridade é responsável pela delimitação 

das fronteiras de um dizer, fazendo retornar o que já fora enunciado em infindáveis 

(re)combinatórias de enunciação. 

Com efeito, o emprego dessas formas linguísticas, com ruptura sintática ou 

não, no plano da frase, potencializa, na enunciação, o compromisso do sujeito frente ao 

que está sendo referido e contextualizado, direcionando o trabalho interpretativo do 

leitor para o contexto no qual figura o discurso citado. 

A glosa metaenunciativa de desdobramento do dizer Em outras palavras pode 

ser interpretada como um enunciado em que aparece como conector de reformulação do 

discurso de PF1 2005, suspendendo reflexivamente o curso do dizer para retomar um 
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referente, já enunciado, a fim de explicar o próprio discurso. Como se vê, há uma 

posição enunciativa “velada”, mas interpretável no nível da enunciação. 

Observa-se que no transcorrer do discurso, PF1 2005 o uso da glosa “como 

defendem as autoras”, fazendo romper o curso normal do enunciado para retomar o 

discurso do outro, um já dito “fora do discurso” que se faz presente pelo mecanismo 

clássico de reformulação retórica do discurso relatado, pois possibilita recuperar o 

referente no plano da frase. Como efeito, marca certo distanciamento do sujeito no 

discurso. 

Acrescente-se, ainda, uma observação em relação às palavras colocadas em 

negrito, na e para - nesta e para.  Assim como as aspas, elas rompem a trajetória da 

enunciação, fazendo intervir o “outro discurso”, no discurso. As palavras em negrito 

dizem algo do outro que ressoa como “eco” de uma voz exterior, que é retomada na 

enunciação por um movimento enunciativo marcado, sem extremidades teóricas, mas 

que pode ser recuperado no próprio discurso. Veja este fragmento textual: Como 

afirmam Brait & Rojo (2002: 7), “as práticas e atividades (de linguagem) que têm 

lugar nas diferentes esferas de atividade não são as mesmas – ainda que, às vezes, 

possam ser parecidas e estejam relacionadas às de outras esferas – e não são os 

mesmos os textos orais e escritos e a linguagem que nelas circulam”.   Em outras 

palavras: [...], como defendem as autoras, [...]. É na e para; nesta e para.  O 

pesquisador mobiliza diferentes estratégias para recorrer à voz do teórico e sustentar seu 

discurso, recurso que indicia distanciamento do sujeito em relação ao que enuncia. Ele 

se mantém a distância no ato de enunciação, mas participa da cena enunciativa em seu 

escrito, visto que é ele quem faz o “outro” intervir em seu discurso. 

Observa-se que uma voz exterior dialoga com uma voz interior no discurso e 

que, na trajetória deste, a enunciação é interrompida em momentos pontuais, fazendo 

intervir o outro exterior, na forma de glosas metaenunciativas. As glosas se desdobram 

reflexivamente, proporcionando destaque a determinados elementos do intradiscurso, 

em que se realiza, ao mesmo tempo, a marcação do pré-construído como manifestação 

do dado incontornável, como exterior discursivo incluído em uma interdiscursividade. 

Em suma, mostra-se por meio das análises como o conceito de gênero por 

vezes se constitui na escrita das dissertações analisada, dando ênfase ao reconhecimento 

da forma e não à escrita e à funcionalidade dos gêneros. De modo, que, colocar outro 

ato de enunciação no discurso por meio de glosas enunciativas tem a especificidade de 

fazer menção explícita ou não, a outro ato de enunciação, ao qual cabe a denominação 

de não coincidências do dizer. Nos exemplos citados, o pesquisador utiliza formas 

linguísticas em que o dizer se desdobra explicitamente para representar, na enunciação, 

pontos de extremidades teóricas de vozes que se enunciam como autoridades da 

comunidade discursiva da qual ele participa. 

Vê-se que na escrita das dissertações, uma necessidade de mobilização de 

conceitos teóricos para sustentar uma discursividade no meio acadêmico. A respeito 

disso, Riolfi (2003) lembra que fazer a escrita trabalhar não é, simplesmente, encontrar 

boas ideias ou planejar como expressá-las, nem encontrar modos de realizar uma 

interação com o outro por meio do texto, mas poder ler o que não se sabia para poder 

comentar o que até então era desconhecido. Esse é um trabalho de escrita como 
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possibilidade de aperfeiçoamento, processado por aquele que escreve, em suas idas e 

vindas, ou melhor, na lida com o conhecimento aprendido ao longo de sua formação. 

Certamente, um aprendizado que exige conhecimento construído a partir de uma 

inquietação própria. Assim, ao escrever, o pesquisador inscreve-se em uma enunciação 

caracterizada pela retroação e pela reciprocidade, que permite ao sujeito operar sobre a 

linguagem e sofrer os efeitos dela. 

 

5.1. O uso de marcadores argumentativos aponta como efeito, marcas que velam? 

 

O conceito da heterogeneidade enunciativa parte do pressuposto de que a 

linguagem é heterogênea em sua constituição e, consequentemente, o discurso, devido a 

sua materialidade e natureza linguística. A heterogeneidade constitutiva não se 

apresenta na organização linear do discurso, pois sua alteridade não é revelada, 

permanecendo no interdiscurso. Já a heterogeneidade mostrada traz marcas da presença 

do outro na cadeia discursiva, manifestando a alteridade ao longo do discurso, tornando, 

assim, possível ela ser analisada na superfície do texto. 

As formas de heterogeneidade mostrada não são espelho de uma realidade 

incontestável da heterogeneidade constitutiva do discurso, a reflexividade, pontualmente 

dando lugar ao outro no discurso, mas esse outro não é independente. A 

heterogeneidade corresponde a uma forma de negociação daquele que escreve com a 

heterogeneidade constitutiva (AUTHIER-REVUZ 2004, P. 69). 

O discurso direto (DD), uma das formas de heterogeneidade mostrada, não é 

nem objetiva nem fiel: “mesmo quando cita textualmente [...], ele não pode ser 

considerado como ‘objetivo’, na medida em que reproduzir a materialidade exata de um 

enunciado não significa restituir o ato de enunciação”. O discurso relatado (DR) retrata 

não só uma frase ou um enunciado, mas, sim, um ato de enunciação. Assim sendo, “há 

em discurso direto uma ficção de apagamento, uma ostentação de objetividade no “eu 

cito” [...]; esta será sempre, inevitavelmente, parcial e subjetiva” (AUTHIER-REVUZ 

1998:134-149). 

Foi possível verificar que o sujeito enunciador faz uso de glosas enunciativas, 

revelando seus exteriores teóricos, em seu discurso. Ele usa estratégias para revelar que 

o discurso não lhes pertence, mas que quer trazê-lo para o discurso. Para isso, faz uso de 

formas linguísticas, como aspas, itálico e negrito, como estratégias de citação, revelando 

ao leitor que o discurso que segue, na escrita, pertence ao outro discurso. Ou seja, faz 

uso de glosas enunciativas para marcar as extremidades teóricas, o que é, classicamente, 

constitutivo na atividade de discriminação, em direção ao exterior, de conhecimentos 

científicos já produzidos e em circulação no interior de uma comunidade de fala. A 

partir de tais estratégias é possível depreender em que medida o uso desses recursos 

linguísticos, por exemplo, as glosas enunciativas, denunciam um modo do pesquisador 

em formação se relacionar com a escrita e com o conhecimento produzido na área. 

Veja-se, a seguir, a análise do excerto do PF2 2007. 

Excerto (2) PF2 2007 
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Verifica-se que o pesquisador PF2 2007 utiliza a glosa Como afirma Todorov 

(1978: 50-1), Bakhtin (2003), explicitamente marcada, para inserir a voz do “outro” no 

discurso. Há uma ruptura sintática que marca na escrita o discurso “outro”, delimitando 

o tempo e o espaço de um já dito, um dizer que faz parte de um “outro” discurso, 

marcado na escrita do pesquisador por meio do discurso direto (DD). 

Como efeito de sentido, ele expressa que há um outro que fala antes, em outro 

lugar, fazendo-se presente na enunciação a outra voz sendo convocada pelo enunciador 

no discurso. No exemplo, a glosa “Como afirma” evidencia e, leva o leitor a 

compreender, que não é o pesquisador que fala (há um apagamento da voz). Deste, mas 

o teórico “autoridade” que ele emprega para validar seu discurso. 

O emprego de alguns marcadores discursivos mobilizados na escrita pelo 

pesquisador evidencia o jogo de vozes que constituem o tecido discursivo. O 

pesquisador apoia-se no discurso do outro para instaurar o diálogo com o discurso 

anterior, numa unidade de ideias. 

Isso pode ser observado a partir da análise das glosas enunciativas que 

pontualmente aparecem e interrompem o curso normal do discurso, retêm o tempo de 

fechamento da enunciação: Como afirma Todorov (1978: 50-1), Bakhtin (2003) ...; 

Podemos dizer ...  “horizonts d’attente” ... (horizontes de expectativa) ... para os 

leitores ... “modèles d’écriture” (modelos de escrita) ... para os autores.  estão, assim. 

...  Essa, ... à medida que ... Atualmente, por exemplo ... observamos ...  tornou-se ... .  

As aspas como marca tipográfica consistem numa “espécie de operação 

metalinguística local de distanciamento” que provoca um “vazio” a ser preenchido 

durante a interação através de uma interpretação (2004, p.219). Como se vê, há uma 

suspenção do fio sintático do enunciado no desenrolar do discurso que é contido e 

suspenso em seus rompimentos metaenunciativos. Movimento que um referente no fio 

do discurso, marcado pela glosa - Como afirma Todorov (1978: 50-1), Bakhtin (2003) - 

opera uma articulação referencial de unidade sequencial, aparente na linearidade do 

O processo de tipificação dos gêneros nas sociedades atua como um aspecto 

organizador dos discursos nas atividades, de modo a auxiliar o engajamento dos 

falantes nas práticas sociais mediadas pela linguagem. É por meio do reconhecimento 

da forma tipificada do gênero[...]. Podemos dizer que a tipificação é o que permite ao 

falante o engajamento em práticas sociais familiarizadas em sua memória, daí sua 

economia cognitiva. (p.15, reduzimos o último parágrafo). 

Os gêneros discursivos funcionam, como afirma Todorov (1978: 50-1), como 

“horizonts d’attente” (horizontes de expectativa) para os leitores e “modèles 

d’écriture” (modelos de escrita) para os autores. Os gêneros do discurso estão, assim, 

conectados e organizados nessa rede de atividades discursivas que permite aos falantes 

atingir objetivos definidos na sociedade. Essa organização tende a se tornar cada vez 

mais complexa, à medida que as práticas sociais se intensificam. Para Bakhtin (2003), 

os gêneros do discurso são tão multiformes quanto os campos de atividade humana. 

Atualmente, por exemplo, observamos uma explosão de gêneros do discurso ligados às 

recentes práticas sociais discursivas da Internet. O espaço virtual tornou-se fonte 

profícua para a formação de novas organizações de atividades sociais mediadas pela 

linguagem e, consequentemente, de novos gêneros do discurso. (Cap. R. Teórico, 1º 

parag. 1º p. 16 - grifos nossos). 
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discurso com seu outro. Uma exterioridade reflexiva, materializada na escrita por seus 

desdobramentos enunciativos, fazendo intervir a presença do “outro” no discurso. 

A presença do discurso relatado indireto, nesses exemplos, também, funciona 

como estratégia que auxilia na construção de sentido pretendido. Esse produtor traz 

essas vozes, une-se a elas, mesmo sendo elas destacadas do seu discurso (por aspas, por 

exemplo), o produtor as utiliza como um argumento de autoridade. Assim, cria uma 

autenticidade no seu discurso, indicando que as palavras relatadas foram proferidas por 

um outro, exterior ao discurso que se enuncia. 

Nota-se que não basta o sujeito mobilizar na escrita mecanismos linguísticos de 

utilização de conceitos teóricos condizentes com a atividade discursiva acadêmica. 

Observe-se que a glosa enunciativa, evidenciada pelo uso de aspas e de parênteses, que 

exterioriza a heterogeneidade de vozes no texto: “horizonts d’attente” (horizontes de 

expectativa)... “modèles d’écriture” (modelos de escrita). Tais mecanismos linguísticos 

da metadiscursividade demonstram o modo como o pesquisador se posiciona em seu 

texto. A inscrição do outro de forma velada dissimulada no intradiscurso da presença do 

interdiscurso, que se define como a presença de um não dito, sem fronteira localizável. 

Assim, as expressões em destaque mostram a heterogeneidade de vozes no 

texto e, por meio dessas vozes, a posição enunciativa velada do pesquisador com seu 

escrito. 

Essas expressões designam, em tal fragmento, pontos de heterogeneidade 

mostrada e constitutiva, em que aquele que escreve não é tido como fonte consciente do 

sentido que ele traduz nas palavras de uma língua, mas, constitutivamente, falando pelas 

palavras do “outro”. Na escrita acadêmica, é importante que aquele que escreve 

estabeleça no discurso certa relação de sentido entre a teoria lida e aquilo que escreve, 

de forma a articular, gerenciar, as diferentes vozes que o rodeiam, imprimindo algo de 

seu na escrita. 

 

6. CONSIDERAÇÕES 

 

Este trabalho foi iniciado interrogando-se a respeito de como o uso de “glosas 

enunciativas”, em específico as relativas às formas sintáticas do discurso relatado, 

(aspas, itálico e do discurso direto (DD) e do discurso indireto (DI), velam ou desvelam 

uma posição enunciativa do sujeito com seu escrito). 

A análise da escrita de dissertações de mestrado (PF1 2005 e PF2 2007) aponta 

que, ao escrever o “enunciador” produz a figura de um sujeito que ocupa diretamente 

uma posição de domínio de exterioridade em relação a seu dizer. Com efeito, ao 

representar pontos no discurso como localmente afetados pelo não um, o enunciador 

circunscreve a não coincidência a esses pontos, evidenciando que “o resto”, as outras 

palavras, derivam do um. 

Para além de produzir textos com correção formal, aquele que escreve precisa 

dar provas de que depreende as posições enunciativas no legado cultural que precede 

sua formação, sabe lidar com estratégias para dizer o já dito de modo a sustentar um 

ponto de vista, habilidade que não é inata, mas desenvolvida. 
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Na escrita acadêmica, o discurso do pesquisador está sempre incorporando 

outros dizeres; assim ele precisa saber como gerenciar as diversas maneiras de uso de 

outras vozes que dialogam no texto que produz, sendo necessário manter um 

entrelaçamento dessas vozes no texto, para não ocorrer à supervalorização da voz do 

outro e o apagamento do pesquisador. 

Não basta ao aluno, recorrer ao discurso do outro a partir das formas de citação 

em discurso direto, por exemplo, se a citação não vier acompanhada de uma ampliação 

do potencial, de conhecimento (e também de autora) ou não transcender a mera citação, 

sem negar o poder que o outro tem como agregação do saber, estabelecendo um diálogo 

que promove e, ao mesmo tempo, sustenta uma discursividade com as leituras 

realizadas. 

As formas do discurso relatado atuam no texto a serviço da 

subjetividade/objetividade no discurso. O que comprova a importância de estratégias 

linguísticas para a construção de uma subjetividade, que se manifesta no fio do discurso 

de forma velada ou que desvela a posição do sujeito enunciador. 

A partir da análise da escrita das dissertações, procurou-se evidenciar indícios 

de que, a constituição escrita de conceitos teóricos, em específico o conceito sobre 

gênero do discurso de M. Bakhtin ocorrer sem a devida apropriação do conhecimento, 

incorre na utilização dos conceitos como uma espécie do que estamos chamando 

metaforicamente de sujeito “tradutor” ou “porta-voz” do discurso do outro: o sujeito, ao 

utilizar os autores que embasam seu trabalho, mobiliza estratégias que se configuram 

como tradução do dizer do outro, como “autoridades” para obter sucesso, ou seja, para 

falar de algo que será aceito pelos seus pares.  

Posição enunciativa em que o pesquisador retoma, de maneira reprodutiva, os 

discursos debatidos no meio acadêmico, para reforçar o argumento do que está sendo 

dito. Tais discursos indiciam formas de envolvimento do sujeito enunciador com o 

outro, embora a seleção lexical não constitua, em si, marca de subjetividade, sua 

importância é relevante para a constituição do sujeito que enuncia manipulando a 

linguagem para a produção de efeitos de sentido pretendido, caracterizando-se, como: 

“porta-voz”, “tradutor” ou “autor”.  

Compreende-se, que ao escrever o sujeito precisa servir-se do legado teórico 

como ponto de partida e não como algo que termina nele mesmo, excede os limites do 

que poderíamos chamar de produção, mas refere-se, propriamente, à constituição da 

escrita como um lugar próprio de enunciação de onde o sujeito esteja autorizado a falar.  

A configuração enunciativa como constitutiva da linguagem comporta a 

representação do dizer na enunciação, lugar do encontro, feito a partir da língua, com a 

fala o discurso e o sujeito.  
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ESTRATÉGIAS DE COESÃO E OS ARTICULADORES ARGUMENTATIVO-

TEXTUAIS EM REDAÇÕES DO ENEM 

Maria Isabel Soares Oliveira  

Ana Lúcia Tinoco Cabral  

 

RESUMO: Esta comunicação enquadra-se em projeto de mestrado cujo objeto é o 

estudo da produção textual no ensino médio, com o objetivo geral de analisar, numa 

visão sócio-interacional cognitiva de abordagem enunciativa, estratégias argumentativas 

utilizadas em redações do Exame Nacional do Ensino Médio-Enem. O estudo vincula-

se à linha de pesquisa Texto discurso e ensino: processos de leitura e produção de texto 

escrito e falado, ao grupo de pesquisa Teorias e práticas discursivas e textuais, e ao 

projeto guarda-chuva Gramática, Texto e Argumentação para a Prática de Leitura e 

Escrita. Partimos de um corpus de 3(três) redações nota 1.000 (mil) do Enem, 

resultantes das propostas de 2011 a 2013 e observamos as estratégias linguístico-

textuais utilizadas pelos produtores na construção de seu projeto argumentativo, 

considerando especialmente os critérios de argumentatividade propostos pelo Exame 

nas competências II, III e IV. As análises fundamentam-se na Linguística Textual de 

abordagem sócio-interacional cognitiva em diálogo com a Teoria da Argumentação na 

Língua, destacando, com Koch (2007) e Cabral (2010), a importância dos articuladores 

textuais para o processo coesivo e argumentativo do texto. As categorias de análise 

constituem, por conseguinte, os articuladores textuais discursivo-argumentativos, e as 

seguintes marcas de coesão: anáforas e paralelismo sintático. Considerando a 

pertinência da norma culta para corpus estudado, constituem também suporte para as 

análises tanto a gramática descritiva de Neves (2011) quanto a gramática normativa de 

Bechara (2009). Apresentaremos o processo de produção textual no Enem, 

contemplando os critérios de avaliação; os fundamentos teóricos, dando conta das 

categorias de análise; e as análises, observando os articuladores e as estratégias 

argumentativas nas redações. Os saberes materializados nesses textos demonstram 

conhecimentos e estratégias argumentativas consistentes, coesa e coerente, do ponto de 

vista, do plano argumentativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Coesão. Estratégias argumentativas. Articuladores 

argumentativos. Redações Enem. 

1 Introdução 

Sendo a produção textual um problema discutido na Linguística de Texto e nas 

práticas de ensino-aprendizagem, me interesso especialmente pelas “Estratégias de 

coesão em redações do Enem: os articuladores argumentativo-textuais.” Essas 

estratégias mantém relação intrínseca entre o planejamento organizacional e os 

articuladores argumentativos utilizados pelo produtor, na tessitura do texto, “tanto como 

pistas” na defesa da tese quanto no direcionamento do tipo de argumento sustentado, 

para o alcance do objetivo do produtor.  
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Tal interesse emerge da problemática já enfrentada enquanto ex-aluna do ensino 

médio e participante de vestibular; estudante de língua portuguesa que busca resposta de 

como a linguística textual pode ajudar no processo de produção textual, e desde 2008, 

como docente da Língua Portuguesa no ensino médio, considerando os desafios e as 

necessidades de metodologias de estudo e análise, que auxiliem os alunos, na 

compreensão das estratégias argumentativas, que empregadas na produção de texto 

preencham, satisfatoriamente, a pontuação visada por eles na redação do Enem.   

Desse ponto de vista, parto da análise de uma redação nota 1.000 (mil) resultante 

da proposta do Enem 2011, observando as estratégias linguístico-textuais utilizadas pelo 

produtor na construção de seu projeto argumentativo, especialmente, os critérios de 

argumentatividade propostos pelo Enem nas competências (2, 3 e 4) em “A redação no 

Enem 2012: guia do participante”. Meu objetivo é analisar, a partir de uma visão sócio-

interacional cognitiva de abordagem enunciativa, estratégias argumentativas utilizadas 

em redações do Enem. As análises fundamentam-se na Linguística Textual de 

abordagem sócio-interacional cognitiva em diálogo com a Teoria da Argumentação na 

Língua, destacando, em Koch (2007) e Cabral (2010) a importância dos articuladores 

textuais para o processo coesivo e argumentativo do texto. 

Para orientar a compreensão do leitor, no desenvolvimento trataremos dos 

conceitos: ADL, argumentação e articuladores textuais de caráter argumentativo em 

diálogo com outras estratégias de coesão. E traz como categorias de análise os 

articuladores textuais discursivo-argumentativos, e as seguintes marcas de coesão: 

coesão sequencial, anáforas, referenciação e paralelismo sintático. Assim, o artigo 

apresenta para além da introdução e das considerações finais, o processo de produção 

textual no Enem, e os critérios de avaliação; os fundamentos teóricos, dando conta das 

categorias de análise; e as análises, observando os articuladores e as estratégias 

argumentativas em redações resultantes de práticas consideradas bem sucedidas. 

 

 

2 O processo de produção textual no Enem, e os critérios de avaliação 

 

A produção de texto pode ser vista como um modo de expressão da organização, 

que reflete a interação verbal entre o conhecimento linguístico, enciclopédico e 

interacional que o produtor planifica, almejando determinado objetivo. Nessa 

perspectiva, o caráter sócio-interacionista da linguagem verbal aliado ao saber 

linguístico adquirido no processo ensino-aprendizagem no ensino médio, advém do 

período de estudo em que os alunos desenvolvem dentre outros atos, o de confrontar 

opiniões e pontos de vista de forma coerente em determinado contexto. Esses atos os 

conduzem a reflexões de forma consciente, mesmo que momentânea, sobre a postura 

assumida frente a temas considerados polêmicos, como afirma Brasil (1999, p. 139),  



 

 

 
2878 

A competência e a habilidade de confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes manifestações da linguagem verbal adquirida refletem na opção do aluno por 

um ponto de vista coerente, em situação determinada, faz parte de uma reflexão 

consciente e assumida, mesmo que provisória.  

Nessa esfera social de cidadão crítico, reflexivo, tolerante no convívio com o 

diferente, ele usará a palavra escrita publicamente de forma ética, estética e responsável. 

E, no contexto sócio-cultural que emerge do Enem, a avaliação é marcada pelo 

entendimento do uso da língua, considerando o conhecimento dos recursos e das 

estratégias argumentativas construídas no texto, como reafirma Brasil (2006, p. 33),  

O aluno deverá passar a lidar com situações de interação que se revestem de uma 

complexidade que exigirá dele a construção de saberes relativos ao uso de estratégias 

(linguística, textual e pragmática) por meio das quais se procura assegurar a autonomia 

do texto em relação ao contexto de situação imediato. 

Contribuindo com a apropriação desses saberes e estratégias na produção do 

texto estão os elementos que concorrem para a coesão. Sem perder de vista a 

complexidade do domínio da produção do texto argumentativo, inserido numa 

configuração de uso formal da língua e, requerendo processos e estratégias de produção 

de sentido regido por edital, matrizes de referência, competências e habilidades e, por 

último por um guia de redação próprio. Desde 1998 foi construída uma dimensão 

compreensiva, que orienta a produção e a recepção do texto dissertativo-argumentativo 

no Enem. Nessa orientação encontram-se também os critérios avaliativos da redação 

exigidos no Exame, distribuídas em cinco competências e três, estão diretamente 

relacionadas à argumentatividade. Observaremos a atuação dos articuladores-

argumentativos na construção da argumentação que teve como tema “Viver em redes no 

século XXI: os limites entre o público e o privado,” a partir das orientações que o Inep 

disponibilizou no guia de redação 2012, exemplificadas com redações do Enem 2011, 

que alcançaram a nota máxima de mil (1.000) pontos.  

É preciso considerar que, o principal objetivo do Enem é avaliar o desempenho 

do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir desenvolvimento de 

competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Porém, foi pensado 

também como modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos 

cursos profissionalizantes pós-médio e ao ensino superior. Nele, a prova de redação tem 

uma característica que a difere das demais: o candidato deve propor uma solução para 

um problema apresentado no tema. E o que se espera do estudante é informação e 

criatividade para criar soluções, além de habilidade para defender seu ponto de vista 

sobre uma proposta temática. 

Cabe observar que ao tratar do gênero, dissertativo-argumentativo, o guia 

resume as exigências ao candidato, bem como, explicita a estrutura dissertativo-

argumentativa a ser produzida pelo participante, com a atenção devida ao fato de que os 

conhecimentos nas competências avaliativas devem ter sido adquiridos ao longo da 

escolaridade. Sobre a estrutura, composta de: tema, tese, argumentos e proposta de 
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intervenção, esclarece Brasil (2013, p. 9), “Nessa redação você deverá desenvolver uma 

tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes 

estruturados de forma coerente e coesa, evidenciados ao longo do desenvolvimento do 

texto”. Quanto à exigência de elaboração de um texto dissertativo-argumentativo é 

cumprida se combinar dois princípios de estruturação: apresentar um tema desenvolvido 

com justificativas comprovadas e fecho à discussão, o que compõem o processo 

argumentativo e utilizar estratégias argumentativas para expor o problema e detalhar os 

argumentos utilizados, compreendido da seguinte forma: 

Tese – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada 

ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação.  

Argumento – É a justificativa utilizada por você para convencer o leitor a 

concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta “por quê?” 

em relação à tese defendida. 

Estratégias Argumentativas – São recursos utilizados para desenvolver os 

argumentos, de modo a convencer o leitor: exemplos; dados estatísticos; pesquisas; 

fatos comprováveis; citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto; 

alusões históricas; e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. 

Neste caminhar, Brasil (2012, p. 8), apresenta as orientações aplicadas na 

avaliação do texto, a saber, competência 2 – Compreender a proposta de redação e 

aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos 

limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. Do ponto de vista avaliativo, a 

banca atribuiu 200 pontos nessa competência ao texto que apresentou os seguintes 

resultados: o participante desenvolveu muito bem o tema. A redação contém uma 

argumentação consistente: texto estruturado com introdução, em que a tese é 

explicitada; argumentos que comprovam a tese, distribuídos em diferentes parágrafos 

(não são recortes dos textos motivadores, nem ficam restritos ao senso comum), e um 

parágrafo final com a proposta de intervenção.      

Competência 3 – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A avaliação máxima 

nessa competência é alcançada quando: o participante seleciona, organiza, relaciona 

informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 

persistente configurando autoria, em defesa do seu ponto de vista. Explicita a tese, 

seleciona argumentos que possam comprová-la e elabora conclusão ou proposta que 

mantenha coerência com a opinião defendida na redação.  

Na competência 4, Brasil (2012, p.25), o candidato deve demonstrar os 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. No aspecto 

avaliativo, os (200) duzentos pontos são alcançados quando o participante articula as 

partes do texto sem inadequações na utilização dos recursos coesivos. A redação 

enquadrada neste nível não poderá conter: frases fragmentadas que comprometam a 

estrutura lógico-gramatical; sequência justaposta de ideias sem encaixamentos 
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sintáticos, ausência de paragrafação; frases com apenas oração subordinada, sem a 

oração principal; poderá, porém, conter pequenos desvios de menor gravidade: emprego 

equivocado de conector; emprego de pronome relativo sem a preposição, quando 

obrigatória; repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos 

oferecidos pela língua. Entretanto o mesmo erro não poderá se repetir, uma vez que essa 

pontuação deve ser atribuída ao participante que demonstrar pleno domínio dos recursos 

coesivos.        

Mesmo com o apoio do guia de redação e a análise avaliativa de textos que 

alcançaram nota mil, segundo levantamento do Ministério da Educação 25% das 

redações do Enem de 2012 receberam notas médias – entre 400 e 499 pontos e apenas 

1% dos concorrentes passou dos novecentos (900) pontos.  

 Logo, são poucas as redações que alcançam a nota máxima de mil (1.000) 

pontos, o que nos leva a acreditar que o olhar cientificamente voltado para esses textos, 

resultantes de práticas bem sucedidas com base, principalmente, na Teoria da 

Argumentação na Língua e foco nos articuladores argumentativos, trarão conhecimentos 

que serão úteis também a outros participantes no alcance da nota máxima nessa redação. 

3 Os fundamentos teóricos e as categorias de análise 

O viver em sociedade exige uma interação na qual o ser humano necessita 

influenciar e /ou convencer o semelhante na adesão de um ponto de vista. Essa 

interação, segundo Cabral (2010, p.10), “envolve mais do que simples informação, 

sobretudo alguma forma de ação sobre o outro. Nesse contexto, a argumentação ocupa 

lugar de destaque. E é entendida como uma técnica consciente de programação e de 

organização do discurso”. No contexto argumentativo, encontra-se o emprego dos 

articuladores argumentativo-textuais que segundo Kock (2006, p. 128), é também “uma 

garantia de continuidade temática, na medida em que ficam explicitadas as relações 

entre os segmentos textuais que interligam, quer as de tipo lógico-semântico, quer as de 

caráter discursivo-argumentativo”. 

Desse modo, o emprego dos articuladores textuais-argumentativos permite 

entender que enquanto multifuncionais, Koch (2006, p 141), “desempenham no texto 

funções das mais variadas, de ordem cognitiva, discursivo-argumentativa, 

organizacional, meta-enunciativa e interacional”. E por isso, são responsáveis, em 

grande parte pela coesão textual, como também por um grande número de indicações ou 

sinalizações destinadas a orientar a construção interacional do sentido.  

Visto que, a linguagem é uma ação sobre o mundo dotada de intencionalidade, 

quando essa técnica passa a ser empregada, no processo de produção do texto escrito, 

resulta de um particular ponto de vista, e do fato da atividade linguístico semântico-

argumentativa envolver os interlocutores na busca de novos argumentos para a defesa 

de suas teses. Tal interesse o faz recorrer às razões, ao raciocínio lógico, às evidências, 

às emoções, às crenças e valores culturais, ou seja, ao conhecimento dos fatos, tipos de 

argumentos e outros mecanismos da argumentação, para validar a tese defendida. 
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Perelman (1987, p.234), afirma que “argumentar é fornecer argumentos, ou seja, razões 

a favor ou contra uma determinada tese.” No centro das teorias linguísticas que podem 

contribuir na orientação da escrita argumentativa está a Teoria da Argumentação na 

Língua - ADL de Oswald Ducrot, “pai da Semântica Argumentativa” o qual postula 

segundo Cabral (2010, p.16) que: 

A argumentação encontra-se marcada nas escolhas linguísticas. Defende a tese 

de que há na língua imposições que regem a apresentação dos enunciados e as 

conclusões a que eles conduzem. Adota um conceito de argumentação de abordagem 

puramente linguística. Na qual os encadeamentos argumentativos possíveis no discurso 

estão ligados à estrutura linguística dos enunciados e não apenas às informações que 

eles veiculam; um enunciado pode ser considerado um argumento que visa não apenas a 

uma conclusão, mas a uma série de conclusões. 

Ducrot propôs uma nova definição para o conector, Em vez de, “termos de 

elementos de ligação” como nas gramáticas tradicionais, passa a ser visto, como palavra 

de ligação e de orientação, isto é, que articula as informações e os argumentos de um 

texto, (CABRAL 2010, P.86). 

Ao cunhar o termo, operadores argumentativos, Ducrot designa certos elementos 

da gramática de uma língua que têm por função indicar (“mostrar”) a força 

argumentativa dos enunciados, a direção (sentido) para o qual apontam e explica o 

funcionamento desses operadores através de duas noções: classe argumentativa e escala 

argumentativa. (KOCH, 2012, p.30). 

A classe argumentativa, é constituída de um conjunto de enunciados que podem 

igualmente servir de agrupamento para (apontar para: →) uma conclusão (a que, por 

convenção, se denomina R). Todos os argumentos têm o mesmo peso para levar o 

alocutário a concluir R.)  Exemplo:  

1. João é o melhor candidato. (Conclusão R) 

      Arg. 1 – tem boa formação em Economia  

      Arg. 2 – tem experiência no cargo                 > Classe argumentativa 

      Arg. 3 – não se envolve em negociatas. 

Já em uma escala argumentativa, dois ou mais enunciados de uma classe se 

apresentam em gradação de força crescente no sentido de uma mesma conclusão. 

Exemplo: 

2. A apresentação foi coroada de sucesso (conclusão R) 

     Arg. 1 - estiveram presentes personalidades do mundo artístico 

     Arg. 2 - estiveram presentes pessoas influentes nos meios políticos 

     Arg. 3 - esteve presente o Presidente da República (argumento mais forte). 
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De acordo com Koch (2012, P. 31) os operadores que assinalam o argumento 

mais forte de uma escala orientada no sentido de determinada conclusão, geralmente, 

são: até, mesmo, até mesmo, inclusive. A autora segue organizando a sequência dos 

operadores argumentativos que orientam na direção intencionada pelo produtor do 

texto. Desse modo, conforme Koch (2012, p. 35 – 39) há também os operadores que 

somam argumentos a favor de uma mesma conclusão (isto é, argumentos que fazem 

parte de uma mesma classe argumentativa): e, também, ainda, nem (= e não), não só... 

mas também, tanto...como, além de... e, também, ainda, nem (= e não), não só... mas 

também, tanto...como, além de... 

Outros operadores introduzem uma conclusão relativa a argumentos 

apresentados em enunciados anteriores: portanto, logo, por conseguinte, pois, em 

decorrência, consequentemente, etc. Há operadores que introduzem argumentos 

alternativos que levam à conclusão diferente ou oposta: ou, ou então, quer... quer, seja, 

etc. 

Outros que estabelecem relações de comparação entre elementos, com vistas a 

uma dada conclusão: Mais que, menos que, tão... como, etc. Existem os que introduzem 

uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior: Porque, que, já que, pois, 

etc.  Há os que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias: 

mas,(porém, contudo, todavia, no entanto, etc.) embora (ainda que, posto que, apesar de 

(que), etc. 

O exemplo clássico da Teoria da Argumentação na Língua é o conector “mas” e 

uma das suas peculiaridades é que o “mas” Cabral (2010, p. 17), “sempre conduz a 

argumentação para a conclusão a que conduz o segundo enunciado. A outra, é que 

depois dele não podemos dizer qualquer coisa, ou corremos o risco de tornar nosso 

discurso gramaticalmente incoerente”.   

Koch (2012, p. 36) chama atenção para o fato de que do ponto de vista 

semântico, “os operadores do grupo, mas, e os do grupo do, embora, tem funcionamento 

semelhante: eles opõem argumentos enunciados de perspectivas diferentes, que 

orientam, portanto para conclusões contrárias”. 

Nesse sentido, ao defender as contribuições da ADL para a prática de leitura e 

escrita Cabral (2010, p. 139), destaca que os postulados da Teoria “nos fornecem 

elementos úteis para a produção textual, pois mostram possibilidades de escolhas 

linguísticas eficazes para conferir maior força argumentativa a nossos textos”. Logo, o 

valor dos conectores e seu valor argumentativo, enquanto o fenômeno linguístico é 

dotado de força argumentativa que se constituem em estratégias linguísticas de 

argumentação e, por outro lado, são importantes instrumentos para a produção de textos, 

uma vez que, nossas escolhas linguísticas determinam a maior ou menor força 

argumentativa de nossos discursos.  

 Esses articuladores discursivo-argumentativos permeiam a tessitura do texto, 

que assegura o entrelaçamento da construção estratégica argumentativa resultando no 
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processo da coesão. Este entrelaça as ideias, os argumentos, interligam os parágrafos 

nos períodos, e assim, formam o todo, que é o texto. Como define Koch (2009, p. 15) 

No fenômeno da coesão textual usa-se termos os quais representam elementos da 

língua que tem por função precípua estabelecer relações textuais. Como recurso de 

coesão textual ora remete ao texto, pois, é um elemento catafórico. Ora remete para um 

enunciado anterior, de forma anafórica. Há também toda uma sequência que apresenta 

um grupo de mecanismos cuja função é assinalar determinadas relações de sentido: 

entre enunciados ou partes de enunciados. 

Nesse processo coesivo em que o segundo toma o primeiro como tema, com o 

fim de explicá-lo; contrapor-lhe ou adicionar-lhe argumentos; generalizar, especificar, 

concluir a partir dele; comprovar-lhe a veracidade; convocar o interlocutor à 

concordância, etc., sendo, assim, responsáveis pela orientação argumentativa dos 

enunciados que introduzem. Com base nessa fundamentação teórica, nas categorias de 

análises já referenciadas, analisaremos a seguir, parágrafos de uma redação nota 1.000 

da proposta do Enem 2011.  

 

4 A análise 

 

Os parágrafos (2, 3 e 4), correspondem ao desenvolvimento da redação, em 

anexo a este artigo. Percebe-se que ao longo do texto tem-se a conexão por progressão 

temática com um tema constante, sobre o qual Koch (2009, p. 64), afirma “ocorrer 

quando em cada enunciado, novas informações são acrescentadas”. O texto é 

constituído de cinco parágrafos que se encadeiam de forma coerente, a partir das 

palavras-chaves: crescente popularização e uso da internet.  Essa sequenciação de ideias 

novas é obtida através da coesão, presente nos enunciados que compõem o texto em 

análise, estabelecendo a sequenciação exemplificada entre os parágrafos e retomada das 

palavras-chave, popularização do uso da internet: vantagens e desvantagens descritas no 

parágrafo seguinte. 

A coesão sequencial, 1º parágrafo: a popularização do uso da internet. 2º 

parágrafo: esse expressivo uso da internet. 3º parágrafo: as redes sociais como 

importante meio de disseminação de ideias. 4º parágrafo: a internet serviu como 

instrumento de violação de privacidade. 5º parágrafo: conscientização por parte dos 

internautas: utilidade pública divulga-se, já o pessoal deve ser distanciado do mundo 

virtual.  

Quanto à estrutura tem-se, tema: Viver em rede no século XXI: os limites entre o 

público e o privado. Apresentação da Tese: A popularização do uso da internet 

apresenta grande relevância e gera impactos sociais, políticos e econômicos na 

sociedade atual. Ponto de vista em favor da tese: Vantagens e desvantagens do uso da 

internet. 
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Introdução: o produtor utiliza sua primeira estratégia e inicia o parágrafo-chave 

com uma declaração. Viana (2003, p. 75), informa que “essa é a forma mais comum de 

começar um texto”. Nele o produtor usou uma declaração forte que surpreendesse o 

leitor. – A popularização e o uso crescente da internet é uma das características do séc. 

XXI e traz vantagens e desvantagens. Passemos então à análise do desenvolvimento: 

Desenvolvimento: segundo parágrafo 

(1) “Um importante questionamento em relação a esse expressivo uso da internet 

é o fato de existir uma linha tênue entre o público e o privado nas redes sociais. (2) 

Estas, constantemente são utilizadas para propagar ideias, divulgar o talento de pessoas 

até então anônimas, manter e criar vínculos afetivos, mas, em contrapartida também 

podem expor indivíduos mais do que o necessário, em alguns casos agredindo a sua 

privacidade”. 

BLOCO 1 – Argumentação a favor do uso da internet 

 

Argumentação inicial: apresentação de argumentos das vantagens e 

desvantagens da popularização do uso da internet. 

Constatação dos fatos: evidências  

             Há um uso excessivo da internet. 

             Existe uma linha tênue entre o público e o privado nas redes sociais. 

             As redes são utilizadas para →propagar ideias 

                                                          →divulgar o talento de pessoas até então 

anônimas 

                                                          →manter e criar vínculos afetivos. 

Ponto de vista adverso ao enunciado anterior:  

mas, em contra partida podem expor indivíduos mais do que o necessário, em 

alguns casos, agredindo a sua privacidade. 

Categoria de análise: articuladores textuais discursivo-argumentativos 

Em (1) o referente demonstrativo “esse”, foi estrategicamente empregado de 

forma anafórica retomando “popularização do uso da internet”, demonstrando que o 

produtor emprega a estratégia de coesão. Em (2) mas - opõe dois argumentos em 

direção contrária fazendo prevalecer o segundo. Tem-se então um operador de 

contrajunção, que opõe segmentos orientados em sentido contrário. 

Na produção dissertativo-argumentativa, segundo Brasil (2012, p. 24) “pela 

própria especificidade do texto o período é normalmente, complexo formado por duas 
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ou mais orações para que se possa expressar as ideias de causa-consequência, 

contradição, temporalidade, comparação, conclusão, dentre outras.” No período acima, 

o, mas, orienta para a conclusão da contradição, expressa no segundo enunciado do 

período. Bechara (2009, p. 321), afirma que “a conjunção adversativa por excelência 

“mas,” enlaça unidades apontando uma oposição entre elas. Não modifica o valor 

sintático das orações reunidas; apenas indica o tipo de relação semântica de contraste”. 

Segundo Guimarães, apud Kock (2012, p. 37) o produtor ao usar o mas, emprega 

a “estratégia do suspense”, isto é, faz com que venha à mente do interlocutor a 

conclusão R, para depois introduzir o argumento (ou conjunto de argumentos) que irá 

levar à conclusão R” 

Aplicando a metáfora da balança de Ducrot, 

                          A                                                                    B 

As redes sociais constantemente são utilizadas para  

propagar ideias, 

divulgar o talento de pessoas até então anônimas,     

manter e criar vínculos afetivos,  

 

Verifica-se que os fragmentos colocados no prato A, orientam para a conclusão 

“o uso das redes sociais só traz vantagens” elas são usadas constantemente de modo 

vantajoso para (propagar ideias, divulgar o talento de pessoas até então anônimas, 

manter e criar vínculos afetivos). Os argumentos do prato B, por sua vez, orientam para 

a conclusão oposta: (mas = não traz só vantagens) “podem expor indivíduos mais do 

que o necessário, em alguns casos agredindo a sua privacidade”. No segundo enunciado 

tem-se uma oposição que marca a conclusão do produtor, de que, todas as questões 

comentadas acima, são auxiliares da questão central da oposição criada pela conjunção 

“mas” sinalizam, dessa forma, que as redes sociais que passam a ser o sujeito do fato de 

se expor os indivíduos, quando, na verdade, são os indivíduos que expõem outros 

indivíduos.    

• Referentes 

Ainda em (2), o pronome demonstrativo “Estas” que introduz o segundo período 

do segundo parágrafo da redação, retoma anaforicamente o termo (as redes sociais) 

citado no parágrafo introdutório e que funciona como termo coesivo, pois não o repete. 

Neste caso, de anáfora, diz Possenti (2011, p. 150-151), “[...] toda a série dos 

demonstrativos podem ter um funcionamento dêitico e outros que os linguistas chamam 

de anáfora. Estes estão no centro do tratamento mais estritamente linguístico dado aos 

textos, na análise textual. Isso porque as anáforas tecem uma rede de relações internas 
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ao texto; retomam elementos para lhe dar continuidade.” Como no trecho em discussão 

em que o termo “redes sociais” é retomado. 

Para Koch (2006, p.84) “o processamento textual se dá numa oscilação entre 

vários movimentos: um para frente (projetivo) e outro para trás (retrospectivo), 

representáveis parcialmente pela catáfora e pela anáfora.” Portanto, o uso do pronome 

demonstrativo “estas” pertence à estratégia de progressão referencial que permite a 

construção, no texto, de cadeias referenciais por meio das quais se procede à 

categorização ou recategorização discursiva dos referentes. Ainda conforme a autora 

(2012, p. 54), “Escolher entre os possíveis antecedentes de uma forma anafórica pode, 

pois, demandar habilidades sintáticas, cognitivas, pragmáticas, inferenciais e avaliativas 

muito sofisticadas da parte do interlocutor”. 

• Articulador argumentativo  

Continuando a análise, encontramos ainda em (2) o articulador “até”, Bechara 

(2009, p. 296), registra que - preposição é uma unidade linguística desprovida de 

independência – isto é, não aparece sozinha no discurso. Do ponto de vista semântico, 

ele as divide em dois campos centrais: um que se caracteriza pelo traço “dinamicidade” 

(física ou figurada) e outro em que os traços de noções “estáticas” e “dinâmicas” são 

indiferentemente marcados ambos, tanto em referência ao espaço quanto ao tempo. A 

preposição “Até” semanticamente é caracterizada pelo traço da dinamicidade e pertence 

ao subgrupo do movimento de aproximação ao ponto de chegada. 

Koch (2002, p. 102) ao examinar os operadores discursivos diz que alguns, 

dentre eles o “até” estabelecem a hierarquia dos elementos numa escala, assinalando o 

argumento muito mais forte para uma conclusão r, como ocorreu no exemplo acima. Na 

escala argumentativa de Ducrot, o argumento que contém o articulador “até” é o mais 

forte na escala. Como exemplificado em (2): 

As redes sociais, constantemente são utilizadas para propagar ideias,  

As redes sociais, constantemente são utilizadas para manter vínculos afetivos, 

As redes sociais, constantemente são utilizadas para criar vínculos afetivos, 

As redes sociais, constantemente são utilizadas para divulgar o talento de 

pessoas até então anônimas. (argumento mais forte dessa cadeia). 

• Paralelismo 

 No caso do paralelismo, o enunciado constrói-se com a utilização das mesmas 

estruturas sintáticas, preenchidas com itens lexicais diferentes. Koch (2006, p. 122-123) 

pontua que a presença de elementos de recorrência num texto produz quase sempre um 

efeito de intensificação, de ênfase, isto é, tem função retórica. “Martela-se” na cabeça 

do ouvinte/leitor, repetindo palavras, estruturas, conteúdos semânticos recursos sonoros 

etc. E ainda que a recorrência, na progressão textual, de um mesmo tempo verbal pode 
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trazer indicações ao leitor/ouvinte sobre se a sequência deve ser interpretada como 

comentário ou relato, se a perspectiva é retrospectiva ou zero, ou ainda, se se trata de 

primeiro ou segundo plano.  

Ainda em (2) há o paralelismo das orações reduzidas de infinitivo. De acordo 

com Bechara (2009, p. 644) “paralelismo é a repetição de ideias mediante expressões 

aproximadas”. Conforme o autor (2009, p 512), a oração reduzida apresenta o seu verbo 

principal ou auxiliar, nas locuções verbais, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio.  

No exemplo em análise, “propagar ideias”, “divulgar o talento”, “manter e criar 

vínculos”, “expor indivíduos”, todas as orações apresentam o verbo principal no 

infinitivo. Nesses casos, diz o autor elas são subunidade da oração. Funcionam como 

um adjunto adnominal ou adverbial. Indicam certo ritmo, estão numa mesma escala de 

argumentatividade, que só é alterada com relação a intensificação do grau, quando o 

produtor utiliza um articulador da escala argumentativa, neste caso o “até” direcionando 

o leitor para a compreensão dessa intenção, e pela indicação da relação de adversidade 

que estará presente no segundo enunciado do período sinalizado no emprego do 

articulador “mas”.  

Os paralelismos também são recursos de coesão textual. Sua função é veicular 

informação nova através de determinadas estruturas sintáticas que se repete, fazendo o 

texto progredir de forma precisa. Como exemplificado abaixo em (2):   

As redes sociais constantemente são utilizadas para  → propagar ideias, 

                                                                                     → divulgar o talento 

                                                                               → manter e criar vínculos 

                                                                      → expor indivíduos                                                                                      

Formando, portanto, construções paralelas. Esse tipo de construção torna o texto 

coeso e, consequentemente, mais claro. Também se observa a coerência, pois a segunda 

parte do texto tem de estar não só sintática, mas também semanticamente associada à 

primeira, mostra que o produtor usou de estratégias do ponto de vista sintático e 

semântico que contribuíram para a sua estratégia de argumentação, marcada na escolha 

dos articuladores textuais argumentativos. O uso do articulador até em (2), indica na 

escala argumentativa de Ducrot, a força do argumento mais forte, e o articulador “mas” 

direciona para a conclusão de que, as informações de caráter pessoal devem ser 

mantidas distantes do mundo virtual, que está marcada no segundo enunciado após o 

“mas”.  

Desenvolvimento: terceiro parágrafo  

(3) Recentemente, ocorreram dois fatos que exemplificam ambas as 

situações. (4) A “Primavera Árabe”, nome dado a uma série de revoluções ocorridas em 

países árabes, teve as redes sociais como importante meio de disseminação de ideias 

revolucionárias e conscientização desses povos dos problemas políticos, sociais e 
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econômicos que assolam esses países. (5) Neste caso, a internet agiu e continua agindo 

de forma benéfica, derrubando governos autoritários e pressionando melhorias sociais.   

BLOCO 2 – argumentação a favor das vantagens e desvantagens dos usos da 

internet 

 

Ponto de vista a favor da tese: vantagens - por exemplificação de fatos reais 

Argumento inicial: recentemente, ocorreram dois fatos que exemplificam ambas 

as situações. 

Fato 1 – A primavera Árabe vantagens do uso da rede social como importante 

meio de disseminação de ideias revolucionárias e conscientização desses povos dos 

problemas políticos e sociais que assolam esses países. 

Constatação dos fatos: evidências  

A internet agiu e continua agindo de forma benéfica 

                                                            → derrubando governos autoritários 

                                                           →pressionando melhorias sociais                                                        

Cunha (2008, p. 555-557) afirma que “o advérbio é fundamentalmente, um 

modificador do verbo. Os de intensidade e formas correlatas podem reforçar o sentido 

de um adjetivo ou de um advérbio”. Neste último caso alguns, não raro, aparecem 

modificando toda a oração. É o se vê em (4) com o deslocamento do termo: 

recentemente, para o início do período. De acordo com Perini (2010, p. 320), “os 

advérbios podem tomar toda a sentença como seu escopo, nesse caso, eles exprimem a 

atitude do falante quanto ao conteúdo da oração”, como em se vê em (4). Já Bechara 

(2009, p.128 - 293), confirma que o advérbio “pela sua origem e significação, se prende 

a nomes ou pronomes, por isso, advérbio nominais ou pronominais”. Neves (2011, p. 

233) destaca que “do ponto de vista sintático ou relacional o advérbio é uma palavra 

periférica, isto é, ele funciona como satélite de um núcleo”. Em (4) o tempo em 

destaque não é cronológico, sem ligação com o calendário. Nessa situação absoluta 

encontra-se o advérbio “recentemente” = em momento ou período bem próximo do 

presente. 

• Referentes 

Ainda em (3) “ambas as situações”, retoma a ideia central do parágrafo anterior: 

o uso expressivo da internet e a linha tênue entre o público e o privado. Em (4) o termo 

“desses”, é empregado analogicamente ao termo (países árabes) e “esses”, retomando 

países árabes. Neste caso (5) retoma o termo “Primavera Árabe” que inicia o segundo 

período do parágrafo em análise.  

• Articulador textual argumentativo 
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Vale ressaltar que nos três períodos que compõem o 3º parágrafo da redação em 

análise, a conjunção “e” tem uma ocorrência em (4) e duas em (5), e nessas, tem valor 

de adição. O articulador “e” aparece adicionando ideias em (5) e (6). Do ponto de vista 

dos operadores argumentativos responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, 

determinando a sua orientação discursiva. O encadeamento de “e” em (4) e (5) orienta o 

interlocutor para uma conclusão aditiva de outros enunciados, sinalizando no mesmo 

sentido, os dois elementos encadeados por meio do operador “e”. 

Para Bechara (2009, p.320), os conectores ou conjunções coordenativas são de 

três tipos, conforme o significado com que envolvem a relação das unidades que unem: 

aditivas, alternativas e adversativas. A aditiva apenas indica que as unidades que unem 

(palavras, grupos de palavras e orações) estão marcadas por uma relação de adição. 

Neste caso o conector “e”, está sendo usado para a adição das unidades positivas. 

Neves (2011, p 739), justifica que nas construções aditivas a coordenação com 

“e” primeiramente tem ligação com a natureza da relação em que o “e” evidencia 

exterioridade entre os dois segmentos coordenados, e, a partir daí, acresce em segundo a 

um primeiro, recursivamente, seja qual for a direção relativa desses segmentos, 

determinadas pelas variações contextuais. O “e” marca uma relação de adição entre os 

segmentos coordenados, o que indica que esse coordenador possui um caráter mais 

neutro do que os outros. 

Uma relação aparentemente menos neutra entre os segmentos coordenados pelo 

“e” pode resultar da adição de segmentos que entre si mantêm uma relação semântica 

marcada, por exemplo, nessa relação de causa-consequência no emprego da segunda 

recorrência em (5) e na recorrência em (7). Quanto ao valor semântico da 2ª ocorrência 

em (4) pode ser especificado por adição de unidades do sistema de informação. O “e” 

constitui uma indicação explícita de que o segundo segmento se acresce ao primeiro. 

NEVES (2011, p. 742). 

Ainda segundo Neves (2011, p. 748) em (5) tem-se adição de argumentos pela 

explicitação da legitimidade do saber que garante a legitimidade do argumento, pelo uso 

de um verbo epistêmico. Em “... internet agiu “e” continua agindo.” Do ponto de vista 

da ordem, a construção é assimétrica, pois adiciona elementos que devem ser 

considerados numa ordem necessária, a fim de que, se marquem uma sequência de 

eventos. Em “... agiu e continua agindo.”, “... derrubando governos autoritários “e” 

pressionando melhorias sociais”. 

• Paralelismo  

Assim como no segundo parágrafo, o terceiro também encerra com o uso do 

paralelismo, desta vez, com verbos no gerúndio.  

Desenvolvimento: quarto parágrafo   

(6) Em outro caso, bastante divulgado também na mídia, a internet serviu como 

instrumento de violação da privacidade. (7) Fotos íntimas da atriz hollywoodiana 
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Scarlett Johansson foram acessadas por um hacker através de seu celular e divulgadas 

pela internet para o mundo inteiro, causando um enorme constrangimento para a atriz. 

BLOCO 3 – argumentação a favor das desvantagens dos usos da internet 

 

Ponto de vista a favor da tese: desvantagens - por articulação do parágrafo e por 

desmembramento do segundo parágrafo 

Fato 2: Em outro caso, bastante divulgado também na mídia, a internet serviu 

como instrumento de violação da privacidade.  

Constatação dos fatos: evidências  

            Fotos íntimas da atriz hollywoodiana Scarlett Johansson, 

                                        → foram acessadas                                                                                                                                                                                               

                                        → foram divulgadas pela internet  

                                       → causando um enorme constrangimento para a atriz. 

• Estratégia de organização textual 

No 4º parágrafo, quanto às estratégicas textuais, temos uma coesão por 

estratégias de organização da informação. Segundo Koch (2014, p.30), diz respeito à 

distribuição do material na superfície textual. A presença do termo “em outro caso,” 

orienta para a conclusão de que um elemento já fora citado anteriormente. Essa 

informação será responsável pela aplicação do conhecimento da luta, a respeito dos 

argumentos que foram construídas. 

• Articulador textual argumentativo 

O argumentador “como” em (6) indica uma equivalência comparativa entre a 

internet e o instrumento de violação da privacidade. É um operador que soma 

argumentos a favor de uma mesma conclusão, pois, o argumento que o mesmo articula 

faz parte de uma mesma classe argumentativa. 

• Paralelismo  

Assim como no segundo e no terceiro, o quarto parágrafo também encerra com o 

uso do paralelismo, desta vez, com verbos no particípio. Conforme Antunes (2003, p. 

76), “o paralelismo constitui-se em um recurso de coesão, que deixa o enunciado numa 

simetria sintática que por si só é articuladora”. A manutenção da mesma estrutura 

sintática de elementos entre si coordenados mantém a harmonia dos enunciados e deixa-

os mais aceitáveis sintática e estilisticamente. Isto porque, vários itens constituindo uma 

disposição sintática paralela, são organizados seguindo os mesmos padrões. Ainda 

segundo a autora (2003, p. 68) “O paralelismo também deve ocorrer no âmbito 
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semântico do enunciado. Isto é, as ideias também se devem associar numa correlação 

lógica ou argumentativa, guardando-se o princípio da simetria de planos, de níveis ou de 

domínios para os quais essas ideais remetem”. 

Sendo a argumentação um processo que exige ordem. Um argumento deve 

encadear-se ao outro naturalmente, em busca de uma unidade de sentido. Esse objetivo, 

a capacidade de convencer o leitor depende da ordenação e da força de nossos 

argumentos. O que mostra que o produtor organizou o texto e selecionou as escolhas 

linguísticas indicativas de um percurso de raciocínio a ser seguido, marcando por meio 

dos recursos linguísticos, as transições e as opiniões. 

Considerações finais 

No texto analisado o segundo parágrafo é o mais rico, do pondo de vista dos 

articuladores textuais argumentativos. Nele encontramos o conectivo “mas” postulado 

pela teoria de Ducrot, como o operador argumentativo por excelência e ainda o 

conectivo até, um marcador máximo da escala de argumentação defendida também pelo 

autor. Essas marcas linguísticas sinalizam que nesse parágrafo está o argumento mais 

forte do texto, fato constatado, na análise do 3º e 4º parágrafo.  

Assim, todos esses saberes interligados e materializados em forma de texto, 

refletem o conhecimento, o funcionamento, os usos da língua e da linguagem, e as 

estratégias argumentativas que o produtor planejou para convencer o leitor à conclusão, 

previamente traçada, demonstrando ser um produtor maduro, pois, apresenta resultados 

satisfatórios no plano estratégico argumentativo.  
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Anexo –A / Redação  

A crescente popularização do uso da internet em grande parte do globo terrestre 

é uma das principais características do século XXI. Tal popularização apresenta grande 

relevância e gera impactos sociais, políticos e econômicos na sociedade atual. 

Um importante questionamento em relação a esse expressivo uso da internet é o 

fato de existir uma linha tênue entre o público e o privado nas redes sociais. Estas, 

constantemente são utilizadas para propagar ideias, divulgar o talento de pessoas até 

então anônimas, manter e criar vínculos afetivos, mas, em contrapartida também podem 

expor indivíduos mais do que o necessário, em alguns casos agredindo a sua 

privacidade. 



 

 

 
2893 

Recentemente, ocorreram dois fatos que exemplificam ambas as situações. A 

“Primavera Árabe”, nome dado a uma série de revoluções ocorridas em países árabes, 

teve as redes sociais como importante meio de disseminação de ideias revolucionárias e 

conscientização desses povos dos problemas políticos, sociais e econômicos que 

assolam esses países. Neste caso, a internet agiu e continua agindo de forma benéfica, 

derrubando governos autoritários e pressionando melhorias sociais.  

Em outro caso, bastante divulgado também na mídia, a internet serviu como 

instrumento de violação da privacidade. Fotos íntimas da atriz hollywoodiana Scarlett 

Johansson foram acessadas por um hacker através de seu celular e divulgadas pela 

internet para o mundo inteiro, causando um enorme constrangimento para a atriz. 

Analisando situações semelhantes às citadas anteriormente, conclui-se que é 

necessário que haja uma conscientização por parte dos internautas de que aquilo que for 

uma utilidade pública ou algo que não agrida ou exponha um indivíduo pode e deve ser 

divulgado. Já o que for privado e extremamente pessoal deve ser preservado e 

distanciado do mundo virtual, que compartilha informações para um grande número de 

pessoas em um curto intervalo de tempo. Dessa forma, situações, realmente 

desagradáveis no incrível universo da internet serão evitadas.  

Anexo – A. Redação nota mil (1.000), Enem 2011. Disponível em: BRASIL, 

Ministério da Educação. (2012) A redação do Enem 2012. Guia do participante. 

Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB). Brasília: Ministério da Educação. 

P. 40. 
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A SIMPLIFICAÇÃO ORTOGRÁFICA DE SAID ALI: UM REGISTRO DO 

CLIMA DE OPINIÃO 

Maria Mercedes Saraiva Hackerott
176

 

 

RESUMO: Diante das inúmeras variações gráficas que a ortografia portuguesa 

apresentava na virada do século XIX para o XX, Aniceto dos Reis Gonçalves Viana 

(1840-1914), em 1904, publicou a Ortografia Nacional onde propôs uma simplificação 

ortográfica baseada nos conhecimentos de fonética. Durante sete anos, a comunidade 

intelectual lusa, formada por filólogos e linguistas, discutiu essa proposta que foi 

oficializada em Portugal no ano de 1911. No Brasil, também se observa o debate em 

torno da reforma ortográfica. Estudos historiográficos documentam esse clima de 

opinião e comentam tratados ortográficos como o Sistema de Orthographia Brazileira 

(1880) de Paranhos da Silva, a Ortografia Pozitiva (1884) de Miguel Lemos bem como 

o Projeto de Reforma Ortográfica (1907) de Medeiro e Albuquerque apresentado à 

Academia Brasileira de Letras (cf. CAVALIERE, 2000; GONÇALVES, 2007; 

CAGLIARI, 2009; COELHO, 2009; AGUIAR, 2010). Entretanto, nada citam da 

proposta ortográfica de Manuel Said Ali Ida (1861-1953) que, em 1898, publicou na 

Revista Brazileira o artigo intitulado “Questões Ortographicas” em que defendia uma 

criteriosa fixação ortográfica para palavras “onde o uso vacilla entre duas ou tres 

fórmas differentes” (p.155) e, em 1905, publicou pela Laemmert o Vocabulario 

ortographico precedido das regras concernentes as principaes difficuldades 

orthographicas da nossa lingua, obra em que o autor além de elencar um vocabulário 

ortográfico formalizou regras para sistematizar, uniformizar e simplificar a ortografia 

portuguesa. Apresentar os trabalhos ortográficos de Said Ali e inseri-los na discussão 

sobre a simplificação ortográfica realizada no Brasil no último quartel do século XIX e 

primeira década do século XX é o objetivo desta comunicação que tem por 

fundamentação teórica Koerner (1987) que, ao tratar da influência em Historiografia 

Linguística, propõe três critérios de análise: o “background” do autor, a prova textual e 

o reconhecimento público. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ortografia. Língua portuguesa. Said Ali, 

 

1. 1 Introdução 

No final do século XIX, predominava em Portugal e no Brasil a ortografia usual, 

que conciliava duas tendências: a fônica e a etimológica. Kemmler (2011) comenta que 

a terminologia “orthographia usual” foi  citada em Portugal primeiramente na Portaria 

de 1897 da Direcção geral da instrucção pública. Essa portaria proibia o uso de livros e 
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textos grafados com outra ortografia que não fosse a “orthographia usual”. Dado o 

caráter restritivo da Portaria de 1897 e a imprecisão terminológica, em 1 de fevereiro de 

1901 foi promulgada uma nova portaria com a seguinte definição:  

define-se orthographia usual a que está exarada nos mais 

auctorizados diccionarios  contemporaneos da lingua portuguesa 

e tem sido usada pelos nossos principaes auctores classicos 

modernos (Portaria 1901, apud KEMMLER, 2011, p.10-11) 

Manuel Said Ali Ida (1860-1953) foi um representante do sistema de ortografia 

usual, no Brasil. Para ele, ORTOGRAFIA era uma parte complementar da FONÉTICA 

que ensinava a representar os sons pela escrita (SAID ALI, 1923a, p.5). 

A FONÉTICA examina os sons e suas mudanças atendendo à 

maneira de os pronunciar. Representam-se os sons na escrita por 

meio das LETRAS segundo um sistema imperfeito, porém 

convencional, a que damos o nome de ORTOGRAFIA. (SAID 

ALI, 1923b, p.15) 

As ideias ortográficas de Said Ali, além de estarem explicadas no capítulo 

“Orthographia” das gramáticas Elementar (SAID ALI, 1923a) e Secundaria (SAID 

ALI, 1923b), foram anteriormente analisadas em três publicações: no artigo “Questões 

Orthographicas” da Revista Brazileira (1898); no Vocabulario ortographico precedido 

das regras concernentes as principaes difficuldades orthographicas da nossa lingua 

(1905); e no capítulo “Nomes próprios geográficos” das Dificuldades da Língua 

Portuguesa (1908).  

Apresentar as contribuições ortográficas de Said Ali como contraponto às 

propostas reformistas do final do século XIX e início do século XX é o objetivo deste 

trabalho que tem por fundamentação teórica o conceito de influência desenvolvido por 

Koerner (2014). Segundo este historiógrafo da linguística, a reconstrução do clima de 

opinião revela a rede de influências que possibilita identificar o uso de determinados 

conceitos ou teorias em diferentes autores, inclusive de diferentes áreas do 

conhecimento. Para Koerner (2014, p.101-102), há á uma gradação no reconhecimento 

da influência sobre um autor que inicia com o background do autor, passa pelas provas 

concretas e culmina com o reconhecimento público. O background do autor pode atestar 

seu relacionamento pessoal com determinado grupo de intelectuais ou com certas 

teorias. A prova textual é mais forte do que o simples background quando se verifica 

que certa teoria tem vínculos diretos com a biografia do autor. O reconhecimento 

público é mais forte do que a prova textual, pois é o reconhecimento do próprio autor de 

que ele utilizou uma teoria ou um conceito de outro autor, por meio da referência 

explícita da citação direta. 

2. 2 A natureza do objeto linguístico e os critérios ortográficos em Said Ali 

No artigo “Questões Orthographicas”, Said Ali demonstra que o uso era o 

parâmetro que regia a ortografia. A correção ortográfica era relativa na medida em que 
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o objeto linguístico era social e histórico e, consequentemente, o registro escrito da 

língua também variava no tempo e no espaço. 

Uma coisa, em todo caso, não é muito difficil de notar: é que, 

tratando-se de orthographia, os vocábulos certo e errado não têm 

a mesma precisão que têm quando empregados, por exemplo, 

com referência a verdades matemáticas. Aqui, um calculo é 

certo ou não, por toda a parte e sempre; lá, o que é certo em uma 

epoca, póde ser considerado erro em outra, o que é tido como 

correcto no paiz onde se fala um idioma, póde ser inadmissivel 

para uma nação que falla lingua differente.” (SAID ALI, 1898, 

p.148) 

Para Said Ali, a modalidade escrita era mais conservadora do que a modalidade 

oral, porém não era imutável. As alterações linguísticas, para serem efetivadas, 

precisavam ir além do registro pessoal sendo necessário se tornarem habituais na 

comunidade linguística. As mudanças deveriam simplificar a ortografia para facilitar a 

leitura.  

Devemos convir que as reformas sensatas são muito mais 

difficeis, e por isso mais lentas, no habito de escrever do que nos 

outros costumes sociaes; os livros com orthographia nova não 

substituem immediatamente os que já existem escriptos segundo 

o systema antigo; e havendo de facto dois systemas differentes, 

durante muito tempo o espirito de imitação se inclinará para o 

lado daquelle a que está habituado. Em todo caso, todas as 

reformas que se conseguem no sentido de simplificar o modo de 

escrever as palavras são conquistas do progresso, e qualquer 

tentativa no sentido opposto seria retrogrador. (SAID ALI, 1898, 

p.155) 

O debate da reforma ortográfica incidia sobre o critério a ser adotado. De um 

lado havia os que defendiam o critério etimológico e de outro os que defendiam o 

critério fônico. Said Ali se posiciona contrário a estas duas tendências.   

Não sei si foi em Julio Ribeiro, si em Theophilo Braga, onde foi, 

que pela primeira vez li, quanto ao portuguez, algo sobre a 

orthographia historica. Sustentava o autor que a unica 

orthographia racional era a chamada historica; que a outra, a 

phonetica, ou phonica, era uma utopia. Concordei; porque à 

primeira vista a autoridade se impunha e os argumentos 

seduziam. Annos depois porém, talvez porque me faltava o dom 

natural daquelles grammaticos, que ainda hoje sabem só o que 

sabiam os philologos ha 15 ou 20 annos, discordei 

decididamente. Puz-me a examinar a questão mais de perto, e 

reparei que si por um lado o modo de escrever rigorosamente 

phonetico – e toda argumentação presuppunha esta hypotese – 

era utopia, maior utopia ainda era adoptar a graphia 

rigorosamente historica, que seria latim puro. No primeiro caso, 

cada individuo se guiaria pelo ouvido; era um inconveniente, 
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uma verdadeira anarchia, se quizerem. No segundo caso, cada 

indivíduo teria de saber latim, e até grego, para escrever o 

supposto portuguez.” (SAID ALI, 1898, p.149) 

A mudança na ortografia era um fenômeno bastante complexo e deveria 

respeitar a natureza histórica e social da linguagem. 

A escripta actual dessas palavras não se explica nem pela 

etymologia, nem tão pouco pela pronuncia. E todavia é certo; 

porque orthographicamente certo é tudo o que está de acordo 

com o uso estabelecido; e quem se afasta delle escreve errado. 

As regras estabelecidas por esta convenção tacita zombam da 

etymologia, como da pronuncia actual; mas modificam-se, no 

correr dos tempos, embora muito lentamente. (SAID ALI, 1898, 

p.153) 

Ainda no artigo “Questões Orthographicas”, Said Ali mostra que a sibilante 

sonora entre duas vogais podia ser representada tanto pela letra z quanto pela letra s. A 

dúvida de uso recaía sobre muitas palavras portuguesas, diferentemente do que ocorria 

na língua latina, em que a letra z era usada apenas em palavras advindas do grego ou do 

persa. O costume generalizou o uso da letra z em verbos cujo correspondente latino não 

apresentava a letra s: fazer (lat. facere); conduzir (lat. ducere) assim como a 

terminação latina –itia, passou para o português com a grafia -eza (riqueza, pobreza). 

O argumento para sustentar esta escolha estava baseado na autoridade e reconhecimento 

de Alexandre Herculano, que também adotara para palavras advindas do árabe a letra z 

(azeite, azul, armazem). Porém, neste caso, a tendência geral não podia ser a 

etimologia, pois o domínio das línguas semíticas não fazia parte do repertório dos 

eruditos da época, e os árabes não utilizavam o alfabeto latino em sua escrita. A grafia 

de palavras de origem indígena, também não poderia ser pautada pela etimologia, uma 

vez que essas línguas eram ágrafas. 

 Outro fenômeno que deveria ser considerado no sistema ortográfico era a 

influência das outras línguas modernas, principalmente a do francês. 

Sou o primeiro a reconhecer que os livros francezes, os quaes 

inquestinavelmente occupam grande parte da estante de um 

homem de letras, tanto aqui como em Portugal, devem 

contribuir poderosamente para o falar e o escrever portuguez. 

Lendo-se repetidas vezes uma mesma palavra franceza, a sua 

imagem fica gravada no espírito; e quando queremos escrever o 

respectivo vocabulo na nossa lingua, si este se parece com o 

francez, e tem orthographia duvidosa, nós instinctivamente 

resolvemos a questão imitando o francez. Nem eu encontro 

outra explicação para o modo geral de escrever certas palavras 

como camisa (francez chemise), civilisação (quantas vezes não 

lemos isto num jornal ou numa revista de Paris!), alcasar, e por 

outro lado a tendencia de muitas pessoas para escrever cosinha 

(francez cuisine) em vez de cozinha; visinho (voisin) por 

vizinho. (SAID ALI, 1898, p. 159) 
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3. Ortografia e transcrição fonética na tradução de The English Student  

Em 1895, o Ministério da Educação enviou Said Ali para a Europa, a fim de 

analisar a metodologia adotada no ensino de línguas vivas nos ginásios da França e da 

Alemanha. Sua avaliação sobre a metodologia adotada no ensino de línguas europeu foi 

registrada no relatório O ensino secundário na Europa publicado em 1896 pela 

Imprensa Nacional. No mesmo ano, João Köpke criticou na Revista Brazileira o 

“methodo moderno” de ensino de línguas vivas defendido nesse relatório. Além de 

reprovar a indicação da obra de Emílio Hauskneckt (1898) sugerida por Said Ali, Köpke 

(1896, p.387) condenou o ensino de fonética e o uso de transcrição fonética. Segundo 

Köpke, o maior defeito do “methodo moderno” era estar baseado no “methodo natural” 

de aquisição de primeira língua, em que se aprendia a “imagem fonética” pela repetição 

e depois, por associação, se aprendia a “imagem mental”. Porém, na aquisição de 

segunda língua, essa metodologia se tornava artificial e a contínua e entediante 

repetição não reproduzia a conversação. 

Apesar das críticas apontadas por Köpke, em 1898, Said Ali traduziu e adaptou ao 

Português o método de ensino de língua inglesa do alemão Hauskneckt em que 

utilizava a transcrição fonética. No início do livro, Said Ali incluiu uma parte 

intitulada “Advertencia sobre a transcripção phonetica” em que distingue o sistema 

racional da transcrição fonética do sistema ortográfico de uma língua, advertindo que 

o símbolo fonético representa o som em si, do ponto de vista geral e científico de 

forma que a imagem do som seja a mesma em qualquer idioma em que esse som 

exista. Apesar da universalização dos símbolos fonéticos a sua transcrição não era 

perfeita, pois reproduzia a fala individual e não a língua social. Na tentativa de 

aproximação entre os símbolos especiais e o modo de articulação, Said Ali faz 

considerações sobre as diferenças de pronúncia entre o português brasileiro e o 

lusitano. No entanto, em nenhum momento expressa sua predileção quer pelo 

português europeu quer pelo português brasileiro, tão em voga na época. 

Na transcripção phonetica racional os differentes symbolos 

representam outros tantos sons distinctos e, vice-versa, cada som 

distincto é representado por um symbolo particular. Differe, 

portanto, muito da orthographia usual das línguas modernas, 

onde uma letra muitas vezes tem dois, três, quatro ou mais 

valores phoneticos, ou um som unico se póde representar por 

varias letras differentes e, até mesmo, por um grupo de letras. 

(HAUSKNECKT, 1898, p. XI) 

A imagem fonética, para Said Ali, era uma das dimensões do signo linguístico. Em 

1985, ele escreveu três artigos na Revista Brazileira intitulados “Estudos de 

Linguistica”. O primeiro tratava de verbos sem sujeito, o segundo da colocação dos 

pronomes pessoais e o terceiro da acentuação. Nos três, há a analise das duas 

instâncias: a imagem acústica e o significado.   
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Na sciencia da linguagem todas as vezes que queremos dirigir a 

nossa attenção para uma palavra qualquer, temos duas cousas 

bem distinctas a considerar: 1º um som ou agrupamento de sons; 

2º a ideia ou significação da palavra. É como si dissessemos: os 

vocabulos são como seres vivos: possuem uma parte material ou 

corpo, e uma parte vital, que se póde chamar o espírito ou alma. 

Uma e outra cousa estão sujeitas a transformações, mas as 

alterações que em virtude de certas leis physiologicas soffre o 

corpo do vocabulo, quer seja d’uma época para outra, quer seja 

d’uma para outra região, podem ser, e o são quase sempre, 

absolutamente independentes das alterações que por effeito das 

leis de ordem psychologicas soffre nas mesmas condições de 

mudança de tempo e de espaço a alma da palavra. (SAID ALI, 

1895: 43-44)  

4 Said Ali e o Vocabulário Ortográfico 

No Vocabulario Orthographico, Said Ali elenca alfabeticamente a grafia de 

aproximadamente 10.500 vocábulos que apresentavam variação ortográfica. Antecedem 

a lista de palavras uma introdução e as regras ortográficas que sistematizam, 

uniformizam e simplificam a grafia das palavras de ortografia duvidosa. 

Baseia-se este vocabulario no modo de escrever seguido hoje 

pela maioria das pessoas cultas. Onde porem, entre essas 

mesmas pessoas, tem reinado divergencias manifestas, 

incoherencias por demais palpaveis, e onde, por analogia falsa, 

se insinuaram letras superfluas ou improprias, regularisa o 

vocabulario a escripta, tendo em vista a simplificação e 

uniformisação. (SAID ALI, 1905, p. V) 

Diante da variação gráfica de uma palavra, Said Ali optava pela forma mais 

simples. Reconhecia que tanto em Portugal quanto no Brasil os letrados e filólogos 

concordavam em suprimir letras nulas e substituir os grupos gregos por letras mais 

conformes à pronúncia portuguesa. Mas essa tarefa não era da alçada individual e seria 

preciso tornar hábito na grafia geral.  

Nenhuma das regras geraes que adiante se lêem foi estabelecida 

a priori ou á vista de um ou outro exemplo insinuante mais á 

mão. Qualquer dellas, ao contrario, exprime o resultado e 

confronto de todos os vocábulos da língua em determinadas 

condições e em cuja maneira de escrever o uso não hesita. 

(SAID ALI, 1905, p. VI) 

As regras postuladas além de simplificar a ortografia, procuraram uniformizar a 

representação de um som que tinha várias letras para representá-lo e de uma letra que 

era representada por vários sons. 

Para que se não confunda som com letra, vai o symbolo 

indicativo daquelle, nas regras relativas a certas consoantes, 

sempre collocadas entre colchetes [ ]. O som [s], por exemplo é 
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a sibilante dental forte de laço, prece, verso; [ƒ] é a chiante de 

chama, enxó, caixa, encher; [z] a sibilante dental branda de 

casa, gazeta, aviso, zelo, etc. (SAID ALI,  1905, p. VII) 

 Ao invés de comentar as 19 regras ortográficas estabelecidas por Said Ali, que 

atualmente não condizem com o acordo ortográfico vigente, vale, a título de 

exemplificação, citar os quatro critérios que tratam do “Uso da letra h”. Em nota de 

roda pé, o autor comenta que não se ocupou das combinações lh, nh e ch, pois nelas a 

supressão da letra h implicaria a mudança da pronúncia da consoante.  O primeiro 

critério adotado foi a etimologia latina ou grega de palavras como homem, honra, 

hora, hygiene e hydraulica. O segundo critério, de natureza morfológica, mostrava que 

na formação do futuro e do condicional com verbo “haver” o verbo deveria ser grafado 

sem a letra h. Assim, seriam escritas as formas amarei, mandará e venderia ao invés 

de mandarhei, mandarha e venderhia. O mesmo deveria ocorrer com as formas 

pronominais amar-te-ei, mandar-lhe-á e vender-te-ia. Said Ali também comentou 

que, quando o verbo “haver” era empregado isoladamente, a letra h deveria ser mantida, 

diferentemente do que ocorria nas outras línguas neolatinas que o haviam abolido 

(francês avoir; italiano abbiamo). O terceiro critério era fonético e seu uso indicaria que 

duas vogais não constituíam ditongo. Esta regra também evitava homografias entre, por 

exemplo, baia e bahia. Nos verbos como cahir e sahir mantinha-se a letra h nas 

formas em que o acento incidia na desinência como em cahiste, cahido, cahindo, mas a 

letra h deveria ser omitida quando o acento incidia sobre o radical: eu saio, eu caio. O 

último critério alerta para a posição da letra h. 

A letra h serve finalmente para indicar a tonicidade de certas 

interjeições monossyllabicas: hein! Han! Hum!, notando-se 

porém que em algumas é de regra pospor o h: ah! Oh! Ih! (SAID 

ALI, 1905, p.5)  

5 A ortografia dos nomes próprios geográficos 

No afã de simplificar a ortografia, Gonçalves Viana (1904, p. 227) defendeu o 

aportuguesamento dos vocábulos estrangeiros, inclusive os nomes geográficos tão 

recorrentes nos livros de geografia. Contrário a tais postulados, Said Ali escreveu o 

artigo “Nomes próprios geográficos” publicado nas Dificuldades da Língua Portuguesa. 

“A nomenclatura geográfica é um problema, não há dúvida; mas 

o remédio lembrado por Gonçalves Viana, e por outros, se 

algum efeito pudesse produzir, seria o de uma gôta de azeite 

sôbre as ondas revoltas do Oceano. Se enumerarem dezenas ou 

centenas de nomes ‘portugueses’ substituíveis aos ‘estrangeiros’ 

atualmente em voga, direi que a feição dos compêndios de 

geografia não ficaria mais portuguêsa, ainda quando se dobrasse 

ou centuplicasse o número. As localidades do globo terrestre, 

cada qual com a sua denominação, sobem a número infinito. Só 

no índice do atlas de STIELER, que está longe de ser exaustivo, 

contam-se 300.000 nomes” (Said Ali, [1908]1957, p. 154) 
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A questão dos nomes próprios geográficos já fora tratada por Said Ali no artigo 

de 1898 e no Vocabulário Ortográfico: 

Para os nomes proprios de lugares tambem ha ás vezes 

indecisões orthographicas, quando justamente ahi era muito para 

desejar que não existissem duvidas. O problema em taes casos é, 

a meu ver, insoluvel, ao menos para os tempos mais proximos. 

Só depois que o uso geral se decidir por uma forma única é que 

a maneira de escrever ficará de vez estabelecida. Em taes casos 

todas as regras orthographicas falham. Não se pode appellar 

para a etymologia, porque as unicas linguas que para esse effeito 

podem entrar em linha de conta são o latim e, até certo ponto, o 

grego. Ora, nem de um nem de outro idioma provêm os nomes 

geographicos de escripta duvidosa; a origem é em geral bastante 

obscura. Certas designações de cidades, villas, rio etc., do 

Brazil, que se filiam ao tupy, tambem nos deixam em eternos 

embaraços. Para não ir muito longe, supponhamos a escripta do 

nome da capital do Rio de Janeiro: Nictherohy, Nitheroy, 

Niteroy, Niterohy ou Nicterohy? Deve haver mais algumas 

fórmas para outros paladares; mas eu peço permissão para 

omittil-as. A explicação da origem do vocabulo, aliás bastante 

conhecida, nada adianta para a fixação da graphia, principiando 

pelo facto que o tupy não era lingua escripta. (SAID ALI, 1898, 

p.161) 

Á semelhança do que succede nos systemas orthographicos de 

outras linguas, inclusive os mais aperfeiçoados (v.g. o italiano e 

o hespanhol), escapam aos nossos preceitos de escrever 

correctamente bom numero de nomes exoticos, principalmente 

substantivos proprios de pessoas e lugares: os de pessoa (como 

Schiller, Shakespeare, Rousseau) ficariam singularmente 

estropiados; os de lugares não mais os podiamos encontrar nos 

mappas, se a todos dessemos feição nova e quase sempre 

arbitraria (p. ex. a HongKong, Connaught, Poitou, Angoulême, 

Sceaux, Scleswig, etc). Diminuto é o numero dos que 

incontestavelemente se traduzem, e se alguns mais admittem boa 

transcripção, restam todavia ainda milhares de nomes de cuja 

pronuncia local não podemos possuir idéa nitida.” (SAID ALI, 

1905, p. VII) 

Said Ali se dedicou a questões geográficas por ser um estudioso da área e ter 

publicado, em 1905, o Compendio de Geographia Elementar. Vlach (1988), ao analisar 

este livro didático, ressalta o aspecto científico da obra que o tornou pioneiro nos 

estudos científicos de Geografia no Brasil. 

Cumpre destacar que a tentativa do professor M. Said Ali 

assinala, no interior de um livro didático para o ensino 

secundário, não só sua preocupação de acompanhar os 

‘progressos geográficos’ que ocorriam no exterior, mas, 

fundamentalmente, representa o marco inicial de discussões de 
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ordem teórico-metodológica, buscando inaugurar a geografia 

“científica no Brasil. (Vlach, 1988: 161) 

Para Vlach (1988), Said Ali divergia dos demais compêndios de geografia da 

época, na medida em que classificava os estados brasileiros em cinco zonas geográficas 

ao invés de adotar a divisão padrão que separava os estados marítimos dos centrais. A 

divisão geográfica inaugurada por Said Ali teve por critério tanto as características 

físicas de cada região quanto as características político-econômicas decorrentes da 

ocupação humana. 

Apesar de constituírem áreas do saber bem distintas com objetos próprios de 

análise, a Geografia e a Linguística tinham em comum a metodologia que estabelecia 

parâmetros para analisar os fenômenos quer linguísticos quer geográficos. Os 

parâmetros individualizavam o objeto a ser investigado, diferenciando-o dos demais e 

possibilitando identificar seu relacionamento com os outros fenômenos que compunham 

o contexto investigativo. Para Said Ali, era fundamental o rigor terminológico na 

investigação científica.  

6 Última consideração 

 Antes de terminar cabe ressaltar a importância dos estudos ortográficos de Said 

Ali para a Historiografia da Linguística Brasileira. Estes estudos registram uma terceira 

tendência ortográfica (ortografia usual) que era diferente das duas tendências (ortografia 

etimológica e ortografia fonética) já analisadas em vários tratados históricos sobre a 

ortografia brasileira na virada do século XIX para o XX. A proposta ortográfica de Said 

Ali indica um novo referencial teórico até então desconhecido no Brasil. Assim, o 

background do autor, as provas concretas e o reconhecimento público revelam a 

influência direta que Said Ali teve da tradição linguística desenvolvida na França e na 

Alemanha que era bastante diversa dos debates ortográficos luso-brasileiros em voga na 

época.  
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RELAÇÕES ENTRE DISCURSOS E ARQUIVOS: CURRÍCULOS DE LETRAS 

E DOCUMENTOS OFICIAIS
177
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RESUMO: O presente trabalho, em desenvolvimento, tem por objetivo compreender as 

relações entre o currículo de Cursos de Letras, voltados à formação de professores de 

língua portuguesa e ofertados em universidades públicas, e os documentos oficiais que 

orientam o ensino de língua portuguesa nos estados que compõem a região sul 

brasileira. Ancoramo-nos na perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso 

de linha francesa (AD) em diálogo com a História das Ideias Linguísticas (HIL) e nosso 

percurso de análise se fará a partir da constituição de um arquivo documental em que 

tomaremos como corpus de análise documentos oficiais, documentos institucionais 

como projetos de curso, programas de ensino e ementas de componentes curriculares de 

Cursos de Letras, em funcionamento em instituições públicas de ensino superior, nos 

estados da região sul. Entendemos que compreender como se constituem as relações 

entre os saberes que compõem os currículos dos Cursos de Letras e os saberes que 

sustentam os documentos oficiais que orientam o ensino de língua portuguesa nos 

levará também à compreensão de como se dá o funcionamento da memória do ensino da 

língua na formação de professores e no discurso oficial. 

PALAVRAS-CHAVE: História das Ideias Linguísticas. Formação de professores. 

Currículo. Discurso oficial. Análise de discurso. 

 

1 Introdução  

 

 Em nossa tese de doutoramento, defendida em novembro de 2010, no 

PPGL/UFSM, analisamos as relações entre Linguística e ensino de língua portuguesa na 

formação de professores de Língua portuguesa. Naquele trabalho observamos como a 

relação entre os saberes advindos da ciência linguística se relacionam com os saberes de 

outros campos, como o da Educação, e provoca diferentes efeitos de sentido, 

instaurando a constituição de um lugar de entremeio na relação Linguística e ensino de 

língua portuguesa, tomando como objeto de análise a constituição e transformação de 

um curso de Letras, criado nos anos finais da década de 1980, em uma universidade do 

oeste catarinense. Neste projeto de pesquisa, daremos continuidade às reflexões 

oriundas do trabalho de tese, atentando para os efeitos de sentido produzidos pela 

disciplinarização da língua portuguesa no ensino superior em cursos vinculados a 

diferentes áreas do conhecimento, ou seja, àquela que não tomam a língua/linguagem 

como objeto de estudo e reflexão. 

 Para o projeto que ora apresentamos,  ao propormos a análise das relações entre 

os saberes que compõem os currículos dos Cursos de Letras, ofertados por 

universidades públicas e voltados à formação de professores de língua portuguesa, e os 

documentos oficiais que orientam o ensino de língua portuguesa nos estados na região 
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sul, estamos contemplando um estudo ainda não abordado nas pesquisas realizadas na e 

sobre região.  Consideramos de suma importância a compreensão de como se dá o 

funcionamento da relação entre as instituições responsáveis pela formação inicial de 

professores e a educação básica, via currículo, para o (re) estabelecimento de diálogos 

entre os espaços de formação e os espaços de atuação docente, com a possibilidade de 

estreitamento de laços entre a Universidade pública e a Educação básica. 

 Buscamos em nosso percurso de pesquisa, respostas possíveis para os 

questionamentos a seguir: como se constituem os currículos dos Cursos de Letras, 

voltados à formação de professores de língua portuguesa, em funcionamento na região 

sul do Brasil? Que saberes, autores e obras são mobilizados nesses currículos? Como 

esses saberes se relacionam às orientações teóricas que sustentam os documentos 

oficiais que orientam o ensino de língua portuguesa na região?  Quais são os efeitos 

dessas relações para a formação inicial dos professores de língua portuguesa e para o 

seu exercício profissional no ensino de língua portuguesa?  

 

2 Quadro teórico-metodológico 

 

 Nesta pesquisa, para compreender as relações entre o currículo de Cursos de 

Letras voltados à formação de professore de língua portuguesa e os documentos oficiais 

que orientam o ensino de língua portuguesa nos estados que compõem a região sul 

brasileira, tomamos como aporte teórico-metodológico a articulação entre dois 

domínios: a Análise de Discurso e a História das Ideias Linguísticas.   

 A análise de discurso francesa, nas palavras de Orlandi (2005), configura-se 

como herdeira de três regiões do conhecimento, de tal modo que entrelaça construtos 

oriundos da Psicanálise, ao repensar as questões de sujeito, por meio de uma releitura 

lacaniana de Freud; do Materialismo, ao reler Marx e propor que a materialidade 

discursiva é de caráter ideológico; e da Linguística, ao retomar a noção de língua, 

relendo Saussure e interrogando sobre método e objeto.  Como uma disciplina que se 

faz no “entremeio”, a AD constitui-se como “uma disciplina não positiva, isso porque 

ela não acumula conhecimentos meramente, pois discute seus pressupostos 

continuamente” (ORLANDI, 2005, p. 23). A AD, segundo Orlandi (1990, p. 25), 

objetiva construir um método de compreensão dos objetos da linguagem, tomados como 

fatos, e se constitui como uma disciplina de entremeio, construindo “um lugar particular 

entre a linguística e as ciências das formações sociais”.  

 Orlandi (2004) julga inadequado considerar a AD como uma interdisciplina, pois 

ela não é a mera aplicação da linguística sobre as ciências sociais e vice-versa. A AD 

produz um outro lugar de conhecimento com sua especificidade, de tal modo que a 

linguagem tem de ser relacionada com a exterioridade para que, nesse movimento, seja 

possível apreender seu funcionamento. A AD constitui-se como uma disciplina de 

entremeio, mostrando que não há separação estanque entre a linguagem e a 

exterioridade constitutiva, e é esse aspecto que tomamos como basilar: o exterior como 

constitutivo dos processos discursivos. 

 Uma vez que entendemos que nosso trabalho se faz no entremeio entre a AD e 

HIL, não objetivamos fazer uma aplicação dos conceitos advindos da AD sobre a HIL, 
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ou sobre a história das instituições, mas, sim, compreender a relação constitutiva entre a 

linguagem e a exterioridade. Segundo Nunes (2008), a AD, por se constituir como um 

modo de leitura, sustentado por um dispositivo teórico e analítico, que leva em 

consideração a historicidade dos sujeitos e dos sentidos, contribui consideravelmente 

para o estudo das ideias linguísticas, pois as leituras realizadas remetem o discurso as 

suas condições de produção. 

 Por seu turno, a História das Ideias Linguísticas tem como marco inicial, no 

Brasil, um projeto colaborativo entre a Universidade de Paris 7 e a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), datado de 1987. Nas palavras de Nunes (2008), a 

HIL se historiciza no Brasil sob o aporte dos trabalhos de Sylvain Auroux, 

desenvolvidos na França, e a partir de trabalhos desenvolvidos por um grupo de 

pesquisadores sob a liderança de Eni Orlandi , grupo esse que, também em 1987, dá 

início no Brasil ao projeto de área intitulado “Discurso, Significação, Brasilidade”.  

Destaca-se que o programa de pesquisa então proposto objetivava aliar a história da 

construção do saber metalinguístico com a história da constituição da língua nacional, 

com vistas a contribuir com o modo de pensar e trabalhar as questões de língua. De 

acordo com Orlandi (2001), isso se fez possível porque a reflexão proposta se inscreveu 

nas então chamadas “novas práticas de leitura”, vinculadas à análise de discurso 

francesa, que têm como marca “relacionar o dizer com o não dizer, com o dito em outro 

lugar e com o que poderia ser dito” (Ibid., p. 07). Em nosso trabalho, consideramos que 

as seguintes noções configuram-se como o fio teórico que permeia o olhar histórico-

discursivo: língua/discurso/discursividade, história/historicidade e memória 

discursiva/interdiscurso/intradiscurso. Tais noções nos ajudam a construir nosso 

dispositivo teórico ao mesmo tempo em que direcionam o nosso olhar analítico ao 

intentarmos apreender o funcionamento da linguagem em relação à sua exterioridade 

constitutiva. 

 Ao nos filiarmos à AD, o primeiro deslocamento que assumimos é em relação ao 

objeto que se toma para análise. A AD, nas palavras de Orlandi (2005), como o próprio 

nome indica, não trata da língua nem da gramática, embora se interesse também por 

elas. A AD vai tratar do discurso que, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de 

percurso e de movimento. “O discurso é assim palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando” (Ibid. p. 15). Nessa 

perspectiva, a língua é base material do discurso, é condição de possibilidade do 

discurso. Em outros termos, a língua constitui o lugar material, a base na qual 

funcionam os processos discursivos, fonte de produção de efeitos de sentido. 

 Na sequência, apresentamos uma breve historicização da implantação dos cursos 

de Letras de no Brasil, sobre os documentos oficiais que orientam o ensino de língua 

portuguesa na região e breves reflexões sobre a noção de currículo em relação ao quadro 

teórico que nos sustentamos. 

 

3 Um lugar para as Letras: discurso sobre a implantação dos Cursos de Letras no 

Brasil 
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 Os cursos de Letras foram implantados no Brasil a partir da década de 1930. 

Lajolo (2009) aponta que antes dos anos de 1930 houve várias reivindicações para a 

implantação de cursos de Licenciatura em Letras, como, por exemplo, a de Carlos de 

Laet durante o Congresso de Instrução de 1883; ou a de Afrânio Peixoto na Aula Magna 

da Universidade do Rio de Janeiro, em 1921; e uma experiência de 1908, em São Paulo, 

no Mosteiro de São Bento.  Até essa época, o Colégio Pedro II era a única instituição a 

conferir o Grau de Bacharel em Letras, que não se tratava de um título superior, e sim 

de um passaporte de ingresso direto nos cursos superiores sem a prestação dos exames 

das matérias preparatórias. 

 Em um texto publicado na década de 1960, Castilho (1963) aponta que, em 

1931, com a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, concebeu-se a ideia de 

uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, voltada para a pesquisa e para a 

formação de professores. Tal Faculdade só foi instalada em 1939 com a denominação de 

Faculdade de Filosofia. A fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo, em 1934, sob o comando de Armando de Sales Oliveira, 

marcou o momento de se repensar sobre qual deveria ser a função da Faculdade de 

Filosofia. Depois de muito debate, a ela foi atribuída a função de unir os desunidos 

institutos a que se chamavam universidades, “pois que os cursos básicos aqui seriam 

ministrados para toda a Universidade” (Ibid., p. 15). Além disso, a Filosofia tinha a 

incumbência de criar ciência, de aprofundar os conhecimentos e de preparar os 

estudantes para a aplicação prática dos conhecimentos.  

 Teixeira (1966) destaca que Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada na 

década de 1930 para enfrentar o problema de diversificação e expansão dos sistemas 

escolares, deveria transformar-se na grande escola de formação do professor e de estudo 

dos problemas de currículo e organização do novo sistema escolar. No entanto, a 

duplicidade dos seus propósitos de preparar o professor secundário e, ao mesmo tempo, 

os especialistas e pesquisadores das diversas disciplinas, sem falar no propósito 

implícito de difundir a cultura geral, antes reservada ao ensino secundário acadêmico e 

seletivo. 

O projeto de função integradora da Faculdade de Filosofia não foi compreendido 

e aceito pelas demais faculdades que a tomaram como intrusa. Assim, “perdido seu 

papel na Universidade, guerreada pelas irmãs mais antigas, ameaçadas pelos governos, 

restringiu-se à formação de professores, trocando o essencial pelo acessório” 

(CASTILHO, 1963, p. 16). Nas palavras de Cunha, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras “veio a ser a realização deteriorada do ambicioso projeto de reproduzir em nosso 

país a faculdade de filosofia da Universidade de Berlim, no cultivo do saber livre e 

desinteressado […]” (1988, p. 16). 

 Castilho (1963), ao historicizar a implantação do Curso de Letras no Estado de 

São Paulo, discorre sobre o curso vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da USP. O autor aponta que o Curso de Letras era a terceira seção dessa faculdade. 

Tem-se aí uma primeira resposta à pergunta: qual o lugar do curso de Letras nas 

Faculdades de Filosofia? 

 O Curso de Letras era composto por suas seções: a de Letras Clássicas e 

Português, com as cadeiras de Filologia Grega e Latina, Filologia Portuguesa, Literatura 
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Luso-brasileira, Literatura Grega e Literatura Latina; bem como com as cadeiras de 

Línguas Estrangeiras compostas de Língua e Literatura Francesa, Língua e Literatura 

Italiana, Língua e Literatura Espanhola, Língua e Literatura Inglesa e Língua e 

Literatura Alemã. De acordo com o Regulamento da Faculdade, a obtenção do título de 

licenciado em língua estrangeira era condicionado à realização do Curso de Português e 

de Letras Clássicas. O Curso de Línguas Estrangeiras só entrou em pleno 

funcionamento em 1940. Em função do Decreto nº 6583, de 25 de janeiro de 1934, os 

cursos superiores do Instituto de Educação, antiga Escola Normal da Praça da 

República, foram anexados à Faculdade de Filosofia, isso porque constava em seus 

objetivos a formação de professores, formação essa marcada pragmaticamente para o 

atendimento ao mercado e negligenciada em termos de espaço para a pesquisa 

desinteressada. 

  Altman (2004) afirma que a criação das Faculdades de Filosofia em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, além de marcarem o início do processo de cientificização dos estudos 

linguísticos no Brasil, representaram o fim do autodidatismo em matéria de linguagem e 

a profissionalização da carreira das Letras, ou seja, criou-se um lugar institucionalizado 

para a expressão da(s) singularidade(s) das Letras, um lugar para se dizer das Letras. A 

autora (Ibid.) também pondera que, até essa época, a única instituição que favorecia 

alguma produção no campo das Humanidades era o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, 

por exigir dos candidatos à cátedra a elaboração de uma tese e por ser o único colégio a 

conferir o Grau de Bacharel em Letras (Decreto de 1843). Até esse período, os 

estudiosos da área de Letras tinham uma formação superior em outras áreas, como o 

exemplo de Mattoso Câmara, que era arquiteto e advogado, e Antenor Nascentes, 

também advogado.   

 Em 1935, quando houve a criação da Faculdade Nacional de Filosofia, 

aconteceu também o desdobramento do Curso de Letras em Clássicas, Neolatinas e 

Anglo-Germânicas. Note-se que tal desdobramento se faz necessário para que se possa 

assegurar as singularidades de cada subárea. Castilho (1963) chama a atenção para o 

fato de que, entre 1939 a 1946, tem-se um “período de mimetismo”, pois todas as 

faculdades criadas na época deveriam moldar-se “à imagem e semelhança” da 

Faculdade Nacional que, segundo o seu projeto de criação, tinha como maior objetivo a 

formação do professor secundário e normal. Observam-se, aqui, novamente as marcas 

do pragmatismo vinculado à formação profissional para o magistério. 

 Castilho (1963) relata que, em 1953, foi organizado o Primeiro Simpósio das 

Faculdades de Filosofia do Brasil para discutir problemas relacionados às Faculdades de 

Filosofia. Segundo o autor, tal evento contou com a participação de 24 representantes de 

Faculdades. Coube ao professor Dr. Mario Pereira de Souza Lima a redação do texto 

sobre as modificações propostas para o Curso de Letras, dividido então em Seção de 

Letras Clássicas e Vernáculas, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas, com a 

proposição de currículos subdivididos em matérias básicas e matérias optativas. Nas 

palavras de Castilho, a instituição das matérias básicas e optativas foi uma “uma feliz 

antevisão do que os mínimos federais viriam a estabelecer, quando falam da parte 

comum e da parte diversificada do currículo mínimo de Letras” (CASTILHO, 1963, p. 

23). 
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 No início da década de 1960, a Associação de Estudos Clássicos (AEC) retomou 

a antiga estrutura de 1934, que preconizava a bipartição do curso de Letras em Línguas 

Clássicas e Vernáculas e Línguas Estrangeiras. A AEC insistiu na necessidade de 

regulamentação da carreira de Professor de Português, Latim e Grego, cujo diploma só 

seria concedido aos que concluíssem o curso de Línguas Clássicas e Vernáculas. Em um 

documento redigido em 1962 e endereçado ao Conselho Federal de Educação, o 

Departamento de Letras da USP apresentava uma proposta de regularização do diploma 

(Cf. CASTILHO, 1963). 

 A partir de 1957, houve uma multiplicação dos núcleos universitários pelo Brasil 

e os cursos de Letras, em sua maioria, seguiam o modelo de curso implantado na USP.  

Castilho (Ibid.) faz uma forte crítica a esse modelo, uma vez que havia uma rigidez 

curricular na qual os alunos eram submetidos ao estudo simultâneo de várias línguas e 

respectivas literaturas, em um prazo de apenas quatro anos. O que existia eram 

currículos densos, abrangendo conjuntos de línguas. O grupo das Línguas Neolatinas, 

por exemplo, incluía o estudo de cinco línguas com suas respectivas literaturas, o que, 

na prática, apresentava resultados duvidosos.  

 Isso provocou uma improvisação de pesquisadores e licenciados que, ao 

concluírem seus cursos, davam-se conta da carência em relação ao desenvolvimento do 

campo da pesquisa. Ou, então, ao postarem-se diante de uma classe de alunos, quando 

percebiam que ainda seria necessária uma longa, senão árdua, trajetória para se exercer 

o magistério. Para Castilho (1963), esse foi o “drama” de uma geração de licenciados 

que precisaram fazer uso do autodidatismo para poderem “saltar o abismo” que 

separava a vida profissional da vida acadêmica.  

 Esse quadro só foi finalmente alterado com a Resolução do Conselho Federal de 

Educação (CFE) que fixou o currículo mínimo dos cursos de Letras. O que se propunha 

era a eliminação dos cursos enciclopédicos, com vistas a uma “unificação harmoniosa 

do ensino das Letras” (CASTILHO, 1963, p. 26). Transcrevemos a seguir, parcialmente, 

o Parecer do CFE no 283/62 do Conselho Federal de Educação:  

 

Art. 1º - O currículo mínimo dos cursos que habilitam à 

licenciatura em Letras compreende 8 (oito) matérias escolhidas 

na forma abaixo indicada, além das matérias pedagógicas 

fixadas em Resolução especial:  

1. Língua Portuguesa  

2. Literatura Portuguesa  

3. Literatura Brasileira  

4. Língua Latina  

5. Linguística  

6 a 8. Três matérias escolhidas dentre as seguintes:  

a) Cultura Brasileira  

b) Teoria da Literatura  

c) Uma língua estrangeira moderna  

d) Literatura correspondente à língua estrangeira escolhida na 

forma da letra anterior  

e) Literatura Latina  

f) Filologia Românica  
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g) Língua Grega  

h) Literatura Grega (RVEP2, 1963, p. 158). [grifos nossos] 

  

 O grande mérito dessa resolução, segundo Castilho (1963), foi a valorização do 

ensino do vernáculo. Note-se, no entanto, que no currículo mínimo não havia referência 

a matérias pedagógicas voltadas à formação docente. A esse respeito, Lajolo salienta 

que os cursos criados nos anos 30 não tinham em comum apenas a designação de 

Letras, pois eles aparentavam-se também “pela configuração bipartida que assumia a 

forma de consecução de seus objetivos: confinavam a licenciatura (então chamada 

Licença Magistral) a umas tantas matérias cursadas fora do curso de Letras, e num ano 

que se somava aos anos dedicados às línguas e literaturas” (2009, [s.p.]). O que 

podemos observar é que a fixação do currículo mínimo garantiu uma “unificação 

harmoniosa do ensino de Letras”, o que promovia uma formação mais específica, por 

isso menos enciclopédica aos seus egressos. No entanto, ainda não se havia garantido o 

mínimo em relação à formação docente, afinal, mesmo que a formação para o 

magistério fosse um dos objetivos das Faculdades de Filosofia, Ciência e Letras, a 

ênfase era dada na formação dos conteúdos específicos.  

 Em nosso percurso de leitura, observamos que a preocupação com a formação de 

professores aparece tardiamente na organização curricular dos Cursos de Letras, mais de 

30 anos após a implantação destes. Com esse olhar para a história dos Cursos de Letras, 

podemos entender que, do mesmo modo que a implantação do ensino superior no Brasil 

foi marcada pela função pragmática de formar técnicos profissionais necessários ao 

novo país, a implantação dos cursos de Letras, como componente de uma Faculdade, 

nasceu sob o desejo da formação para a pesquisa, para a construção do conhecimento, 

mas sucumbiu ao pragmatismo. Isso assim se mostra como reflexo de um contexto 

sócio-histórico e ideológico, em que há uma busca pela conquista e pela consolidação 

de lugares. 

 

4 Os documentos oficiais que orientam o ensino de língua portuguesa no sul do 

Brasil 

 A seguir, apresentamos de maneira bastante breve os documentos oficiais que 

orientam, na esfera estadual, o ensino de língua portuguesa na região sul brasileira. 

 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua Portuguesa do Paraná 

 Segundo texto dos organizadores das Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica, esse documento que norteia o ensino no estado do Paraná é resultado de um 

processo de discussão coletiva que ocorreu durante os anos de 2004 a 2008 e que 

envolveu todos os professores da rede pública estadual de ensino. Segundo a “Carta do 

departamento de educação básica” que está logo nas primeiras páginas do documento, a 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná promoveu encontros, simpósios e semanas 

de estudos pedagógicos que ocorreram nos anos de 2004, 2005 e 2006 e as participações 

dos profissionais nos eventos e as contribuições por escrito teriam sido fundamentais 

para a construção dessas diretrizes.Ainda, nos anos de 2007 e 2008 em um evento 

chamado DEB Itinerante, durante formação continuada realizada nos 32 Núcleos 
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Regionais de Educação, professores organizados por disciplina teriam discutido tanto os 

fundamentos teóricos das DCE quanto os aspectos metodológicos de sua 

implementação em sala de aula.  Também nos anos de 2007 e 2008 esse documento 

teria passado por leituras críticas de especialistas das disciplinas e história da educação. 

 Quanto à organização, o documento está estruturado da seguinte forma: 

primeiramente, há um texto sobre a educação básica, que traz uma discussão sobre as 

formas históricas de organização curricular e a concepção de currículo proposta nas 

diretrizes, sendo justificada e fundamentada nos conceitos de conhecimento, conteúdos 

escolares, interdisciplinariedade, contextualização e avaliação. Em seguida apresenta os 

textos referentes à disciplina de formação/atuação, onde há um breve histórico sobre a 

constituição dessa disciplina como campo do conhecimento. Referente à língua 

portuguesa, apresenta-se uma dimensão histórica do ensino de língua portuguesa no 

Brasil, da educação jesuítica aos dias atuais. Após isso, apresentam-se os fundamentos 

teórico-metodológicos das diretrizes, baseadas nas teorias interacionistas. 

 Nesse tópico, discorre-se sobre as práticas discursivas (oralidade, escrita e 

leitura) e as relações dessas práticas com a análise linguística, trazendo também, um 

quadro comparativo entre o ensino de gramática e a prática de análise linguística. No 

próximo tópico, apresenta o que são os “Conteúdos estruturantes”, que seriam o 

conjunto de saberes e conhecimentos de grande dimensão, os quais identificam e 

organizam uma disciplina escolar. Em seguida, faz encaminhamentos metodológicos 

sobre a prática da oralidade, escrita, leitura, literatura e análise linguística. Ressalta 

sempre, a concepção dialógica adotada pelas diretrizes. O último tema a ser abordado é  

a avaliação. 

  Em anexo, traz os conteúdos básicos da disciplina de língua portuguesa em 

quadros com o título “Conteúdo estruturante: discurso como prática social”. Esses 

quadros estão divididos em (5º e 6º anos, 6º e 7ºanos, 7º e 8ºanos, 8º e 9ºanos, e Ensino 

Médio). Cada quadro tem três colunas: conteúdos básicos, abordagem teórico-

metodológica e avaliação. Anexado ao documento, há também uma tabela de gêneros 

conforme a esfera de circulação. 

 

Referencial Curricular “Lições do Rio Grande” - Língua Portuguesa e literatura do 

Rio Grande do Sul 

 Publicado em 2009, pela Secretaria de Estado da Educação, o Referencial 

Curricular “Lições do Rio Grande” inicia abordando os desafios de melhorar a 

qualidade da educação. Após apresentar alguns aspectos que avançaram nesse sentido, 

diz ocupar, como referencial curricular, uma posição intermediária, nem absolutamente 

centralizado como já foram outros documentos norteadores do ensino, nem 

absolutamente descentralizado como afirma  estar sendo norteado o ensino no momento 

de elaboração do referencial. Segundo o referencial, esses documentos norteadores, 

como os PCN, estariam sendo muito gerais, pois as escolas estariam totalmente livres 

para estabelecer seus currículos e que isso dificultava, por exemplo, o processo de 

transferência dos alunos, porque em cada escola o que era ensinado em uma mesma 

série seria diferente. 
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 Na parte introdutória do documento há uma discussão sobre o currículo e sobre a 

importância de se estabelecer um currículo estadual, apontando que outros documentos 

que norteiam o ensino a nível nacional, como os PCN, servem para direcionar como 

esse ensino deve ser, e que, no entanto, cabe a cada estado estabelecer um currículo 

mínimo e a cada escola, cumpri-los e incluir ou adaptar o que for necessário. Depois 

disso, aponta os desafios educacionais do Brasil contemporâneo.  

Em seguida, apresenta os princípios e fundamentos dos referenciais curriculares, 

começando pelos conceitos de competências e habilidades, explicando o que são e o 

porquê dos referenciais adotarem essa perspectiva. Trabalha também, com o conceito de 

interdisciplinaridade. Na sequência, discute sobre a gestão escolar, diz que essa deve 

estar comprometida com a aprendizagem, destacando também, a importância de se ter 

uma proposta pedagógica da escola. Traz um quadro comparativo sobre a escola do 

século XIX e XX e a escola do século XXI, também um quadro orientando a 

distribuição da carga horária de aulas entre as grandes áreas (Linguagens e códigos, 

Matemática e suas tecnologias, Ciências da natureza e Ciências humanas), também o 

horário escolar semanal e os horários de reuniões semanais por área. Depois disso, faz 

uma caracterização da área de linguagens e códigos e apresenta  sobre as competências 

transversais e gerais, sobre os conceitos estruturantes, as práticas pedagógicas e 

estabelece uma relação entre o ler e escrever e resolver problemas (sempre 

relacionando-os aos conceitos de competências e habilidades). Em seguida, defende-se a 

unidade entre os componentes curriculares de língua portuguesa e literatura, explicando 

que os dois são fenômenos eminentemente dialógicos, e o texto está no centro de 

ambas, devendo ser também o objeto do ensino. Fala também sobre a leitura e formação 

do leitor  a produção de texto,e as práticas pedagógicas, apontando que as produções 

dos alunos devem ter em vista sempre os interlocutores e deve ser desdobrada em um 

conjunto de tarefas (produção inicial, escrita coletiva, leitura de textos de referencia, 

busca de conteúdos para a escrita, escrita individual, reescrita, revisão final, publicação 

e resposta ao texto do aluno). Traz também orientações para a prática pedagógica de 

ensinar e aprender a produzir textos orais. 

 No próximo tópico discute, novamente, os conceitos de competências e 

habilidades. E no tópico seguinte, sobre a reflexão linguística, que trata do papel da 

gramática no ensino aponta que a questão “ensinar ou não gramática?” é um falso 

problema, pois não há língua sem gramática e que, o problema real é “como organizar o 

ensino da língua e de sua gramática numa perspectiva de ensino do uso da língua, de 

ação social pela linguagem?”. Traz também um quadro comparativo sobre “Diferenças 

do ensino mecânico de gramática e a prática de reflexão linguística”, e os conteúdos 

para a reflexão linguística, que devem ser trabalhados com os gêneros do discurso 

(conteúdos estruturantes). Em seguida trata de questões como o vocabulário, elementos 

de organização textual da língua, recursos para a coesão textual e para a expressão de 

posições enunciativas em textos, tópicos de norma padrão, relação entre recursos 

linguísticos e identidades sociais entre língua e patrimônio histórico e cultural e 

convenções de escrita.  

 A respeito da reflexão sobre a literatura, diz que o ensino fundamental deve ser 

voltado à formação de leitores, e só no ensino médio que devem ser estudadas as escolas 
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literárias. E sobre a prática pedagógica de literatura aponta questões importantes como 

“O que ler?” e “Por que ler?'. Trazendo em seguida, o quadro “Diferentes etapas da 

organização de atividades necessárias à formação do leitor literário” 

 Na sequência, traz os conteúdos por série/ano e a progressão curricular. Como 

trabalhar com os gêneros do discurso e os conceitos estruturantes. Um quadro com o 

planejamento de alguns cruzamentos possíveis a partir dos quadros de conteúdos por 

etapa e do quadro de competências e habilidades língua portuguesa e literatura divididos 

por etapa escolar (5ª e 6ª séries, 7ª e 8ª séries, 8ª e 9ª séries e 1º ano do EM, 2º ano do 

EM e 3º ano do EM, divido entre as colunas trazendo três colunas “Objetivos de ensino 

Projetos e tarefas preparatórias” “Conteúdos relacionados” e “Competências e 

habilidades”. O último assunto abordado é a avaliação. 

 

Proposta Curricular de Santa Catarina (PC-SC) – Língua Portuguesa  

 A Proposta Curricular de Santa Catarina, segundo texto de apresentação, é 

resultado de um processo de elaboração e sistematização ocorridos em dois momentos 

distintos. O primeiro de 1988 a 1991, com discussões realizada por um significativo 

grupo de educadores, sob a coordenação da Secretaria de estado da educação, tendo 

como objetivo “dar ao currículo escolar catarinense uma certa unidade a partir da 

contribuição das concepções educacionais derivadas desse marco teórico” referenciar (o 

enfoque histórico-cultural). O segundo momento, com início em 1996, foi de revisão e 

aprofundamento do conteúdo da proposta publicado em 1991. A Secretaria de Estado da 

Educação constituiu um grupo de educadores denominado “Grupo Multidisciplinar”, 

integrado por 

especialistas, mestres e doutores da rede e também de consultores externos para a 

realização desse trabalho. 

 A PC-SC  – língua portuguesa - traz uma abordagem teórica e metodológica da 

disciplina  e os fundamentos que devem basear a ação pedagógica dos professores. Logo 

no início do documento isso fica claro “O documento está organizado de modo a que os 

professores tenham acesso panorâmico à orientação teórica assumida, às concepções de 

metodologia, conteúdo e aprendizagem, bem como às concepções específicas da área de 

estudos da linguagem e da língua portuguesa”. A base teórica da proposta é sócio-

histórica. As ideias de Vygotsky estão muito marcadas no início do documento, que 

trata também do conceito de mediação desenvolvido pelo autor. 

 A respeito dos conteúdos, fala sobre organização e como devem ser trabalhados, 

trazendo um esquema com os eixos organizadores (usos e formas) a língua oral, língua 

escrita, leitura e produção, reflexão sobre a língua (análise linguística) “língua-

estrutura” (letra/som, ortografia, pontuação) e “língua-acontecimento” (aspectos 

discursivos:gêneros/tipos de texto). Traz também, uma lista de gêneros de discurso.

 Em seguida, discute sobre a fala/escuta, leitura/escritura, o lugar da leitura nas 

aulas e o que se entende que seja o ato de ler.  Logo depois, trata da gramática e 

discurso partindo do pressuposto de que não há língua sem gramática e ressaltando que 

a gramática tem sido trabalhada apenas teoricamente ou metalinguisticamente. 

Explicitando dois planos da língua “língua-estrutura” (configuração sonora e gráfica: 

alfabeto, sílabas, sons, ortografia, prosódia, pontuação, ortografia) e “língua-
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acontecimento”, (a língua em uso, a língua na perspectiva do seu funcionamento).

 No final do documento, há sugestões para a prática permanente de formação de 

professores. 

 

5 Sobre a noção de currículo 

 

 Consideramos que a organização de um currículo se constitui como um discurso 

de onde emergem vestígios de uma história feita por determinados sujeitos em dadas 

condições de produção. De tal modo, consideramos o currículo um observatório do 

funcionamento do diálogo entre o dispositivo teórico e o dispositivo analítico. 

Entendemos o currículo com base em Menezes e Santos como um 

 

[...] conjunto de disciplinas sobre um determinado curso ou 

programa de ensino ou a trajetória de um indivíduo para o seu 

aperfeiçoamento profissional. Também pode ser entendido como 

um documento histórico na medida em que reflete expectativas, 

valores, tendências etc. de um determinado grupo ou tempo 

(2002, [s.p.])1. 

 

 

 Entendemos que a formulação das disciplinas que compõem um currículo se 

constitui num movimento em que os sujeitos, de um lugar teóricoinstitucional, recortam 

os seus centros de interesse dos objetos do conhecimento. De acordo com Auroux 

(2007), o sistema científico funciona pela organização de comunidades do 

conhecimento que são normativas e promovem o reconhecimento dos pares, dando-lhes 

validação e legitimação. Segundo o autor, ao se pensar a história de um campo de 

conhecimento, não se pode pensar o passado sem se considerar o presente e o futuro. 

Não se pode pensar o conhecimento sem conhecer a história disciplinar daqueles 

saberes que o constituem. Para se produzir ciência é preciso partir do que já está posto, é 

preciso então conhecer o que já foi dito, não como um mero retorno aos saberes, mas 

sim fazendo uma retomada por meio de outros enfoques, considerando sempre que o 

modo como os saberes são produzidos e depois “comunicados” é afetado pelas 

condições de produção. É necessário então historicizar o conhecimento, ou seja, 

compreender o modo como os saberes são constituídos. 

 Puech e Chiss (1999) complementam essa ideia dizendo que o ponto de vista 

disciplinar pode ser uma somatória de quatro fatores: em relação ao que já foi dito, ao 

que veio antes, ou seja, o horizonte de retrospecção; em relação ao que ainda está por 

ser dito, o horizonte de prospecção; em relação à atualidade, ao tempo sincrônico, em 

que se estabelecem os jogos de relações discursivas; e, por fim, em relação à exigência 

de transmissibilidade. A transmissão depende da didatização, ou seja, para que um saber 

seja disciplinarizado ele precisa passar por um processo de pedagogização: tem-se então 

os savoirs savants e os savoirs enseignés (Cf. PUECH; CHISS, 1999).  

 Puech e Chiss (1999) afirmam que no processo de disciplinarização entram em 

funcionamento, de modo continuum, dois movimentos: de invenção e de transmissão. 

Segundo os autores, a representação disciplinar é um processo que acontece 
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simultaneamente dentro do processo de constituição do conhecimento, não um antes do 

outro. 

 Para que uma proposição intelectual, nos termos de J. Schlanger (apud PUECH; 

CHISS, 1999), torne-se uma disciplina, a dimensão da comunicação é fundamental, pois 

é ela que estabelece a adesão, a participação, o compartilhamento de sentidos, fundando 

uma compatibilidade intelectual. De acordo com Silva (2005), a disciplinarização dá 

uma visibilidade institucional às ciências da linguagem, tornando-as socialmente úteis, e 

coloca em questão a extensão e os limites das teorias da linguagem em uma sociedade 

 Entendemos que as disciplinas constituem-se em produtos históricos e 

instrumentos pedagógicos, pois o que é ensinado na escola deve estar sob o rótulo de 

uma disciplina, ou seja, deve estar em um lugar institucionalizado para se dizer. Chervel 

(1990) afirma que a disciplina é o preço que a sociedade paga à cultura para passá-la de 

uma geração à outra.  Chiss e Puech (1999) afirmam que a noção de disciplina não 

possui no campo da historiografia e da epistemologia dos conhecimentos o mesmo 

prestígio, ou seja, o mesmo lugar que uma teoria, um saber ou uma ciência, já que estas 

noções fazem parte de uma metalinguagem historicamente construída. Segundo tais 

autores (Ibid.), no campo das Ciências Humanas a noção de disciplina é vaga, o que faz 

com que seu uso remeta a um recorte dos centros de interesse e dos objetos do 

conhecimento.  

 Considerando-se que em nosso trabalho escolhemos o percurso de análise das 

matrizes curriculares e que cada matriz corresponde a um currículo, a um conjunto de 

disciplinas, é preciso dizer que entendemos que a formulação de tais matrizes se 

constitui num movimento em que os sujeitos, de um lugar teóricoinstitucional, recortam 

os seus centros de interesse dos objetos do conhecimento. 

 

6 Dispositivo analítico 

 

 Considerando que nesta pesquisa colocamos em diálogo saberes advindos da 

Análise de Discurso (AD) e da História das Ideias Linguísticas (HIL), para 

constituirmos nosso dispositivo analítico é também nos preceitos da AD e da HIL que 

marcamos nossos espaços de deriva em que, por meio da leitura, da interpretação e da 

compreensão, procuramos apreender o funcionamento da linguagem em sua relação 

com a exterioridade em um dado discurso selecionado como objeto de análise. . 

 Partimos do exposto em Orlandi (2005) quando a autora reitera o que tem 

proposto para a escrita em AD: a relação entre o dispositivo teórico e o dispositivo 

analítico. O dispositivo teórico (DT) é estabelecido pela teoria do discurso enquanto o 

dispositivo analítico (DA) é construído pelo próprio analista a cada análise e é definido 

pela questão posta pelo analista, pela natureza do material de análise e pela finalidade 

da análise. Desse modo, para cada material de análise e de acordo com a questão 

formulada, o analista pode mobilizar conceitos que outro analista não mobilizaria, assim 

chegando a um percurso interpretativo e a uma escrita a qual o outro analista também 

não chegaria.  

 Neste projeto, no movimento de constituição de nosso dispositivo analítico, 

organizaremos como corpus de análise documentos oficiais, documentos institucionais 
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como projetos de curso, programas de ensino  e ementas de componentes curriculares de 

Cursos de Letras, em funcionamento em instituições públicas de ensino superior, nos 

estados da região sul. 

 Para Orlandi (2002), quando se pensa em análise discursiva, um dos primeiros 

aspectos a se considerar é em relação à constituição do corpus que, em sua delimitação, 

não segue critérios empíricos, e sim teóricos. Isso porque, nas palavras da autora (2005), 

a constituição do corpus e sua análise, em AD, estão intimamente relacionadas, tendo 

em vista que, ao se fazer a seleção do que faz parte do corpus, já se determinam as 

propriedades discursivas do que é selecionado, por meio de uma construção do próprio 

analista. Além disso, a análise é um processo que inicia pelo estabelecimento do corpus 

e que se organiza em função da natureza do  Para tratarmos desse arquivo, também é 

necessário dizer que na perspectiva teórica que assumimos, o diálogo AD/HIL, 

possibilitar-nos-á tomar um documento como parte de um arquivo, não como um dado 

objetivo, com uma leitura superficial, mas como uma discursividade inscrita na história, 

ou seja, com historicidade, o que nos permite uma pluralidade de gestos de leitura e de 

interpretação produzidos no tratamento do objeto de análise. Orlandi (2005), com base 

em Pêcheux ([1975] 1995), descreve três etapas envolvidas no tratamento do objeto de 

análise: parte-se da superfície linguística ao objeto discursivo e, deste, para o processo 

discursivo. Na primeira etapa, o analista trabalha com a superfície linguística (o corpus 

bruto), para chegar a um objeto teórico, a um objeto linguisticamente de-

superficializado. O processo de de-superficialização consiste na análise da materialidade 

linguística: o como se diz, quem o diz, em que circunstância, etc.  

 Na segunda etapa, observa-se “o modo de construção, a estruturação, o modo de 

circulação e os diferentes gestos de leitura que constituem os sentidos do texto 

submetido à análise” (ORLANDI, 2005, p. 67). Na terceira etapa, do objeto para o 

processo discursivo, chega-se à relação entre as formações discursivas e a ideologia, à 

compreensão sobre a constituição dos sentidos do discurso. Para Pêcheux, a expressão 

processo discursivo designa “o sistema de relações de substituição, paráfrases, 

sinonímias, etc., que funcionam entre os elementos linguísticos em uma dada formação 

discursiva” (1995, p. 161). Dessa forma, através dessas etapas, o analista encontra, no 

texto, as pistas dos gestos de interpretação que são tecidos na historicidade e que podem 

explicitar o modo de constituição do sujeito e da produção de sentido. Nessa 

perspectiva, o analista “observa os efeitos da língua na ideologia e a materialização 

desta na língua” (ORLANDI, 2005, p. 68). 

 Nesse processo também entrará em funcionamento, na configuração do corpus, o 

recorte. O recorte é o resultado da relação entre a pergunta de pesquisa e o material da 

análise. O recorte é considerado como uma unidade discursiva, um fragmento 

indissociável da linguagem e da situação (ORLANDI, 1987, p. 139). No caso do corpus 

deste projeto, consideraremos como recortes as discursividades constitutivas dos 

documentos que comporão o corpus. Esses recortes, selecionados no movimento de 

análise/escritura, mobilizados em nosso dispositivo analítico e perscrutados pelas lentes 

da AD/HIL nos ajudarão a tramar, por meio do exercício de escuta analítica, algumas 

respostas às nossas questões de pesquisa No movimento de análise, partiremos da noção 
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de que os sentidos não estão dados e nem escondidos na superficialidade dos textos, 

reconhecendo assim a não transparência da linguagem.  

 O corpus empírico da pesquisa será constituído por documentos oficiais, 

documentos institucionais como projetos de curso, programas de ensino  e ementas de 

componentes curriculares de Cursos de Letras, em funcionamento em instituições 

públicas de ensino superior, nos estados da região sul. Em termos, procedimentais, para 

a organização de nosso corpus, faremos o levantamento de documentos institucionais: 

projetos de curso, ementas e planos de ensino dos Cursos de Letras. 

 Em nossa análise dos efeitos de sentidos produzidos pela relação entre o 

currículos dos Cursos de Letras e os documentos oficias que orientam o ensino de 

língua portuguesa na região sul  brasileira, passaremos pelas seguinte etapas: 

I. O processo de de-superficialização. Na primeira etapa de nosso percurso, faremos o 

levantamento dos documentos institucionais: projetos de curso, ementas e planos de 

ensino. Em seguida, descreveremos quais são os conteúdos, as teorias, autores e obras 

citados nos currículos. Para compreendermos a organização dos currículos  

relacionaremos o que está sendo dito com o que não foi dito e/ou o que poderia ter sido 

dito.  

II. Passagem ao objeto discursivo. Em decorrência do processo anterior, poderemos 

identificar quais os saberes  são mobilizados nos currículos dos Cursos de Letras e desse 

modo identificaremos quais são as formações discursivas que estão em funcionamento 

nos documentos institucionais analisados e os relacionaremos às formações discursivas 

em funcionamentos nos documentos oficiais. Nessa segunda etapa, interessa-nos o 

funcionamento do em sua relação constitutiva com o intradiscurso, pela observação de 

como o já-lá emerge e como a memória é retomada e atualizada nos processos 

discursivos de formulação da materialidade linguística que analisamos.  

III. Passagem ao processo discursivo. Nessa etapa, analisaremos a constituição dos 

processos discursivos responsáveis pelos efeitos de sentidos produzidos no material 

empírico, relacionando as formações discursivas identificadas com as formações 

ideológicas. 
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PROCESSAMENTO DE ORAÇÕES RELATIVAS APOSTAS A SINTAGMAS 

NOMINAIS COMPLEXOS EM PORTUGUÊS E INGLÊS 

Maura Rejanne Amaral Rodrigues Amorim  

 

RESUMO: Trata-se de um estudo que procurou identificar as preferências no 

processamento de orações relativas apostas a sintagmas nominais complexos em 

português e em inglês, em grupos de monolíngues e bilíngues, visando também, neste 

último grupo, aferir possíveis efeitos de transferência e de erosão. Para tanto, foram 

realizados 4 experimentos em leitura automonitorada (on-line) na versão em português e 

em inglês, aplicados a 24 monolíngues em português, 24 falantes nativos em inglês e 24 

professores de língua inglesa, com português como L1 que responderam ao experimento 

nas duas versões. Havendo-se objetivado medir o tempo médio de leitura dos segmentos 

em que se dividiram as frases, especialmente o segmento que continha a oração relativa, 

crítico.  Esse estudo em Psicolinguística Experimental toma, portanto, como método de 

pesquisa, experimentos on-line, baseados em Cuetos & Mitchell (1988) e outros 

autores, sobre o processamento de ORs por monolíngues e bilíngues, tais como os 

trabalhos de Dussias (2003), Maia & Maia (1999, 2001, 2005), Fernández (1998, 2002, 

2005), Papadopoulou & Clahsen (2003), Ribeiro (2004, 2005), White (1998), 

destacados dentre vários outros. Discutem-se os resultados com base na Teoria do 

Garden Path, a Hipótese do Construal, a aposição preferencial do falante nativo, a 

aposição preferencial do falante de L2, questões associadas à Language Dependency x 

Language Independency no Processamento de Sentenças por Bilíngues, bem como a 

interferência da L1 na L2 e a erosão (attrition) sofrida pela L1 em virtude da L2. Este 

trabalho dialoga com trabalhos já conhecidos na literatura que relatam que português e 

inglês apresentam preferências diferentes quanto à aposição da OR a sintagmas 

nominais complexos. Finalmente, nossos dados apontam que os bilíngues em 

português-inglês apresentam um comportamento um comportamento language 

dependent.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Orações relativas ambíguas. Psicolinguística Experimental. 

Bilinguismo. Transferência. 

INTRODUÇÃO 

É esperado que aprendizes adultos de uma segunda língua (L2) não apresentem 

desempenho similar no uso desta língua ao que apresentam no uso da língua materna 

(L1). Embora esta seja uma questão fundamental para entender-se a própria mente 

humana, a maneira como são adquiridas uma língua nativa e uma segunda língua ainda 

constituem pontos, de fato, insuficientemente conhecidos. Questões de extrema 

relevância para o mundo contemporâneo globalizado, em que, cada vez mais, o 

bilinguismo e o multilinguismo são uma realidade. Assim, a literatura sobre a aquisição 
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da L2 é hoje quase tão ampla quanto a que trata da aquisição da L1. Muito tem sido 

debatido sobre os mecanismos de aquisição da L1 e isto leva também a se buscar 

conhecer sobre a aquisição da L2.  

Um conjunto complexo de fatores vem tornando essa área um desafio fascinante 

para os estudos linguísticos e psicolinguísticos. Entre tais fatores, podemos mencionar a 

questão da transferência entre línguas, o seu distanciamento tipológico, a sua interação 

na mente e em ambientes sociais, bem como os diferentes níveis de cognição, 

motivação e a grande diversidade das metodologias empregadas no estudo da L2.  

Há duas formas logicamente possíveis para responder a questão de como o 

bilíngue organiza as línguas em sua mente. Cada uma delas com implicações diferentes 

sobre a arquitetura do sistema bilíngue. Analisando construções de orações relativas 

ambíguas, em que a preferência, tanto em português quanto em inglês, pode ser pela 

aposição da Oração Relativa (OR) ao SN1 (alto) ou pela aposição da OR ao SN2 

(baixo), Fernández (2003) diz que os bilíngues podem apresentar um comportamento 

independente de uma língua específica (language independent) ou dependente da língua 

(language dependent).   

A apresentação deste estudo em Psicolinguística Experimental tem como ponto 

de partida experimentos em Leitura Automonitorada em versão portuguesa e em versão 

inglesa, baseados em Cuetos & Mitchell (1988) e em estudos já existentes na área como 

os trabalhos de Dussias (2001, 2003), Fernández (1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005), 

Maia & Maia (1999, 2001, 2005), Maia et alii (2007), Ribeiro (1999, 2004 e 2005) e 

Amorim (2014). Para tanto, este artigo se organiza em quatro seções: na primeira, 

apresentamos a Teoria do Garden Path (TGP) de Frazier (1979), bem como o Princípio 

do Late Closure e sua posterior crise; na segunda sessão, abordaremos o Modelo da 

Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo, de Hemforth e 

colegas (1998); na terceira sessão, abordamos o comportamento Language Dependency 

e Language Independency; na quarta e última sessão, apresentamos a testagem 

experimental da preferência de aposição da oração relativa por falantes nativos de 

português e de inglês e por falantes de inglês como L2. 

 

1 Teoria do Garden Path, de Frazier (1979)  

A Teoria do Garden Path (TGP) (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979; 

FRAZIER & RAYNER, 1982) foi denominada em português por Dillinger (1992) como 

a Teoria do Labirinto. Segundo Maia & Finger (2005, p. 17) a metáfora do Garden Path 

assemelha-se à do labirinto, ou seja, trata-se de um modelo estrutural, sendo o labirinto, 

à semelhança de uma frase, uma estrutura, com muitas bifurcações a serem escolhidas 

ao se enveredar por ele. Por exemplo, ao se entrar em uma sala havendo várias opções 

de portas a serem escolhidas, escolhe-se, provavelmente, a mais próxima, sendo que, 

algumas vezes, a escolha pode levar para fora, ao jardim, e não ao interior da estrutura, 

como o esperado inicialmente. Torna-se imprescindível, então, retornar e escolher-se 
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outro caminho na estrutura, reanalisando a decisão mais econômica adotada 

inicialmente.  

Essa teoria apresenta uma revisão às propostas de Bever (1970), que propunha 

que diante da impossibilidade de prosseguir na análise, o parser suspenderia o 

processamento da frase, para reanalisá-la e ainda da proposta de Kimball (1973) que, 

segundo revisto em Ribeiro (2004), retoma a aplicação, ao parsing, de regras de 

construção da estrutura superficial da frase, na forma de princípios para explicar os 

graus de dificuldade de processamento e as preferências observadas na interpretação da 

ambiguidade. Assim, a TGP procura explicar as preferências do parser propondo 

princípios de construção da estrutura superficial, sensíveis tanto à competência 

gramatical quanto aos limites da memória de trabalho. 

Pressupondo que o parser realiza um processamento serial e modular, 

computando sintagmas e sentenças linearmente, um de cada vez, 

incrementacionalmente, a TGP propõe que, em situação de ambiguidade, o parser se 

compromete com uma análise específica, normalmente a mais econômica. A partir desta 

concepção, Frazier (1979) propôs para a resolução das ambiguidades estruturais, que o 

parser seria governado por dois princípios fundamentais: Minimal Attachment 

(Aposição Mínima) e Late Closure (Aposição Local, fechamento tardio). Abordaremos, 

na seção seguinte, o Princípio do Late Closure, mais diretamente relevante para o 

presente estudo, uma vez que a aposição da OR ambígua não é resolvida pelo outro 

princípio de parsing, a saber, o Minimal Attachment, uma vez que a aposição da OR 

quer ao SN1, quer ao SN2 de um SN complexo, acarreta em estruturas com o mesmo 

número de nós sintáticos.  

 

1.1 Late Closure  

Segundo Maia & Finger (2005), notemos, na contraparte, os exemplos abaixo 

(1) e (2) de Frazier & Rayner (1982) para explicar o princípio do Late Closure (LC):  

(1) Since Jay always jogs a mile this seems like a short distance to him (“Como 

Jay sempre corre uma milha isso parece perto para ele”).  

(2) Since Jay always jogs a mile really seems like a very short distance to him 

(“Como Jay sempre corre uma milha realmente parece muito perto para ele”).  

O Late Closure (Aposição Local), princípio que rege a TGP, diz que, se possível, 

ligue-se o material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo analisado no 

momento. Assim, conforme esta definição, frente a uma oração ambígua, o parser 

deveria optar por analisar o input na computação de sentença pelo princípio do LC 

observando se não fere o princípio do MA, evitando o esgotamento da memória de 

trabalho com a estocagem de análises excessivas de estruturas ambíguas.  
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Desse modo, para Frazier & Rayner (1982), o princípio do LC ocorre sem 

problemas, conforme podemos observar em (1). O SN a mile (“uma milha”) é anexado 

ao verbo jogs (“corre”) como seu complemento. E assim, o fechamento da sentença é 

atrasado (Late Closure) para associar mais outro item. Em (2), observamos que o parser 

ao fazer uso desta estratégia entra em Garden Path (efeito labirinto) acarretando a 

realização de outra estratégia para essa sentença. Esta nova estratégia é que foi 

denominada pelos autores de Early Closure, uma vez que a sentença deve agora ser 

encerrada antes do SN a mile (“uma milha”), para que possa ser compreendida como o 

sujeito da oração subsequente e não como objeto da primeira oração.  

Em síntese, o parser usa uma parte de seu conhecimento gramatical isolado do 

conhecimento de mundo e de outras informações para uma identificação rápida e reflexa 

das relações sintagmáticas e, se é confrontado com sintagmas de aposição ambígua, se 

compromete com uma estrutura única sendo pressionado pela arquitetura do sistema de 

memória de curto prazo, podendo utilizar-se de um princípio psicológico de 

minimalidade na escolha da estrutura: se preferir o menor número de nós estará optando 

pela Aposição Mínima. Se, no entanto, duas aposições mínimas existem, o parser tenta, 

então, apor cada nova palavra ao sintagma corrente preferindo, desta forma, a aposição 

local (cf. MAIA & FINGER, 2005).  

Não obstante, no final da década de 1980, ocorre que um fato importante causa 

impacto significativo na literatura de processamento sobre o princípio Late Closure. Em 

estudo seminal, Cuetos e Mitchell (1988), comparando o processamento de orações do 

tipo SN1 de SN2 OR, em inglês e espanhol, descobriram, através da aplicação de 

questionários e de experimentos em leitura automonitorada, que a compreensão de 

orações adjetivas restritivas ambíguas entre uma aposição ao SN1 (alto) ou ao SN2 

(baixo) do tipo Someone shot [the maid]SN1 [of the actress]SN2 [who was on the 

balcony]OR // Alguien disparó [contra la criada]SN1 [de la actriz]SN2 [que estaba en el 

balcón]OR (“Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda”) em um 

sintagma complexo, era significativamente diferente entre os falantes de inglês e de 

espanhol. Uma vez que os primeiros demonstravam preferência pelo SN2 (baixo) e os 

falantes de espanhol preferiam associar a OR ao SN1 (alto). 

Com esses dados os autores colocaram em questão a universalidade do parser, 

que conforme proposto pela TGP (FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979) 

quando confrontado com estruturas de ORs ambíguas, deveria optar sempre pela 

aposição baixa/local. Entretanto, é evidente que uma oração ambígua permite duas 

possíveis interpretações, mas a preferência por SN1 ou SN2 não seria, portanto, 

universal.  

Apresentaremos agora o Modelo da Dualidade entre Aposição Local e o Vínculo 

do Pronome Relativo, que é usado na literatura para explicar a preferência pelas 

aposições diferentes entre as línguas. 
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2 Modelo da Dualidade entre Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo 

Adotaremos como base teórica a proposta do Modelo da Dualidade entre a 

Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo, de Hemforth e colegas 

(HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; KONIECZNY, HEMFORTH, 

SCHEEPERS & STRUBE, 1997) que argumenta que, em línguas em que a OR é 

introduzida por um pronome relativo, como por exemplo, o alemão, há uma competição 

entre a aposição estrutural da OR e o vínculo anafórico do pronome relativo com o 

núcleo do SN complexo. A aposição estrutural favorece a aposição baixa/local da OR 

por recência sintática. O vínculo anáforico favorece a aposição alta/não-local da OR 

porque o nome mais alto é o mais saliente dos dois hospedeiros. 

Assim, em línguas nas quais o pronome relativo é obrigatório, o vínculo 

anafórico se torna mais forte induzindo a uma aposição da OR ao SN mais alto. 

Enquanto que nas línguas em que o pronome relativo é opcional ou substituível por um 

complementizador, o vínculo anafórico é fraco, levando a uma aposição 

preferencialmente forte com o antecedente mais recente (local).  

Tomando como base esse modelo, inglês, por exemplo, sendo uma língua em 

que o pronome relativo (who e which) pode ser substituído por um complementizador 

(that), ou, até mesmo, possível, a supressão de ambos os pronomes relativos ou do 

complementizador, o processo anafórico, que seria reforçado pela presença desses 

operadores, perde a força, predominando a preferência pela aposição baixa/local da OR. 

Estas possibilidades de substituição ou omissão de pronomes e 

complementizadores, em inglês, reduzem, portanto, a confiabilidade do processo 

anafórico permitindo que a recência se sobressaia, uma vez que na recência há uma 

preferência de ligação dos novos itens lexicais às estruturas mais recentes, 

independentemente do processo anafórico. Por esta razão, haveria línguas com forte 

tendência de aposição alta da OR a seus antecedentes (espanhol, grego, alemão) e 

línguas em que a OR apresenta preferência de ligação ao SN baixo (inglês, por 

exemplo).  

Ainda, segundo os mesmos autores, em línguas, como o alemão em que não é 

possível a omissão do pronome relativo, inclusive, este apresenta traços de 

concordância de caso, número e gênero com o SN que vincula, há uma maior 

sensibilidade para o processo anafórico. Também o espanhol apresenta concordância de 

número no seu pronome relativo (quien/quienes). Sinalizando, portanto, estas línguas, 

para uma preferência por fazer-se a aposição da OR ao SN mais alto que vincula o 

pronome relativo. 

Quanto ao processamento de sentenças por bilíngues, abordaremos, na seção 

seguinte, os comportamentos language dependency e e language independency fazendo 

a distinção entre eles. 
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3 Language Dependency x Language Independency no processamento de 

sentenças por bilíngues  

 

É imprescindível, de início, acatar que haja um alto grau de interconexão entre 

as duas línguas de um bilíngue e qualquer modelo de representação ou de 

processamento deve, de alguma forma, considerar esta relação. A literatura tem 

apontado que alguns processos demonstram a existência dessa relação. Por exemplo, a 

troca de código (code- switching), a chamada tradução ingênua, a transferência do 

conhecimento aprendido em uma língua para a outra a erosão causada na L1 pela L2.  

No entanto, outro fato deve ser levado em consideração na arquitetura linguística 

do bilíngue, é o fato de ele ser capaz de se comunicar de forma efetiva quando se expõe 

ao modo bilíngue, ou seja, quando as duas línguas são ativadas simultaneamente e 

também ser hábil em restringir a um único código ao se comunicar com monolíngues.  

Analisando construções de orações relativas ambíguas, em que a preferência, 

tanto em português quanto em inglês, pode ser pela aposição da OR ao SN1 (alto) ou 

pela aposição da OR ao SN2 (baixo), do tipo exemplificado em (3) e (4) abaixo: 

(3) John met the friend of the teacher who/that was in Germany.  Who was in 

Germany?  

(4) João encontrou a amiga da professora que/a qual estava na Alemanha. Quem 

estava na Alemanha? 

Fernández (2003) diz que os bilíngues podem apresentar um comportamento 

independente de uma língua específica (language independent – o mesmo procedimento 

de análise em qualquer um dos idiomas) ou dependente da língua (language dependent – 

com procedimentos de análise diferentes em cada língua). 

Ainda, segundo Fernández (2002), falantes monolíngues de Lx usam um 

conjunto de estratégias Sx que diferem, pelo menos em parte, do conjunto de estratégias 

Sy usado por falantes monolíngues de Ly. Desta forma, estaríamos confrontando duas 

possibilidades lógicas (embora uma não exclua a outra) no comportamento bilíngue. Os 

bilíngues podem comportar-se como monolíngues de suas duas línguas verificando-se 

language dependency ou podem apresentar rotinas idênticas aos processos de entradas 

das duas línguas – language independency. 

Na seção a seguir, relatamos estudos que investigaram a preferência de aposição, 

em português e em inglês, utilizando a leitura automonitorada (os experimentos on-line) 

que permite verificarmos os efeitos da transferência de L1 português na L2 inglês por 

falantes bilíngues ou da erosão (attrition), influência da L2 na L1, já que por meio da 

medida de tempo de leitura dos segmentos das ORs propostas temos uma medida bem 

próxima do tempo do processamento de cada segmento na mente do sujeito. 
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4 Leitura automonitorada em português e em inglês por falantes monolíngues e 

bilíngues em português com inglês como L2  

Nosso objetivo é (i) verificar se a construção do tipo SN1 de SN2 OR em 

português e em inglês (Lucas atendeu a amiga da menina que correrá de tênis / Lucas 

answered the friend of the girl who runs in sneakers) quando desambiguizada por 

número (... a amiga das meninas que correrá... (... the friend of the girls who runs...) /... 

a amiga das meninas que correrão... (...the friend of the girls who run...) / ... as amigas 

da menina que correrá... (...the friends of the girl who runs...) /... as amigas da menina 

que correrão... (...the friends of the girl who run...)) eliminaria a preferência pela 

aposição da OR ao SN1 (alto) já apontado nos questionários off-line em português e 

também se manteria a mesma preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo) em 

inglês já apontado nos questionários off-line aplicados a falantes nativos das referidas 

línguas (Cf. AMORIM, 2014).  

Objetivamos ainda (ii) medir o tempo médio de leitura dos segmentos críticos 

(aqueles que contêm a OR) testados para obtermos de forma mais precisa o tempo real 

de processamento das diferentes aposições sintáticas das ORs.  

Maia et alii (2007) em um teste de leitura automonitorada, comparando o 

português brasileiro com o português europeu, em que as ORs foram desambiguizadas 

por número (...as amigas da professora que estava..../ ...a amiga das professoras que 

estavam), encontraram tempos médios de leitura da OR mais rápidos para a aposição 

baixa do que para a aposição alta, diferindo do que os autores reportam para o teste off-

line (questionários) em 2004, que reportam preferência pela aposição da OR ao SN mais 

alto.  

Assim, nossa hipótese é que os tempos médios de leitura do segmento crítico 

sejam lidos mais rapidamente e apontem para uma aposição da OR ao SN2 (baixo) 

levando em consideração o princípio do Late Closure (aposição baixa) que diz que, se 

possível, ligue-se o material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo 

analisado no momento.  

As variáveis independentes do experimento são a aposição sintática e o número 

e as variáveis dependentes são as medidas, ou seja, a variável on-line (tempos médios de 

leitura do segmento crítico) e a variável off-line (índices de decisões sobre a aposição 

sintática preferencial sondados a partir da pergunta interpretativa final). Como podemos 

observar as condições experimentais resultarão do cruzamento das variáveis 

independentes. Assim, temos (i) variáveis independentes: aposição sintática, com dois 

níveis – locais (baixa) e não local (alta); (ii) número, com dois níveis (singular e plural). 

Cruzando essas variáveis temos as seguintes condições:  
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• SPS SN1(sing) de SN2(pl) OR v.(sing) – singular alto  

• SPP SN1(sing) de SN2(pl) OR v.(pl) – plural baixo  

• PSS SN1(pl) de SN2(sing) OR v.(sing) – singular baixo  

• PSP SN1(pl) de SN2(sing) OR v.(pl) – plural alto 

 

4.1 Sujeitos 

Para esses experimentos, formam aplicados questionários com 24 monolíngues 

em português; 24 monolíngues em inglês; 24 bilíngues em português com inglês como 

L2 que responderam as duas versões em inglês e português, respectivamente.  

 

4.2 Materiais 

• 01 computador Mac book de fabricação da Apple Computer;  

• 01 software, o programa Psycope desenvolvido para estudos 

investigativos do processamento de frases controlando tempos de reação em milésimos 

de segundo; 

• 16 frases experimentais desambiguizadas por número; 

• 24 frases distratoras. 

 

4.3 Procedimentos 

Informamos a cada sujeito participante da testagem que nós levaríamos em 

consideração o tempo médio de leitura. E que apareceriam seis segmentos de uma frase 

na tela do computador, que deveriam ser lidos. Após a leitura da frase, ele responderia a 

uma pergunta que apresentaria duas possíveis respostas. Ele apertaria o botão com a 

letra A, se sua opção fosse a A e apertaria o botão com a letra B, caso a sua opção fosse 

a B. Teclando na barra para que o experimento continuasse. 

 

4.4 Resultados e Discussões  

4.4.1 Quanto ao tempo médio de leitura dos segmentos críticos  

Ao observarmos os tempos médios de leitura dos segmentos críticos (segmento 

5, contendo a OR) das frases das condições SPS, PSS, PSP e SPP, para o experimento 

de leitura automonitorada, encontramos os seguintes dados: 
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 SPS PSS PSP SPP 

Número de amostras 96 96 96 96 

Monolíngues em Português 902 733 934 758 

Monolíngues em Inglês 1144 828,8 1027 832,8 

Bilíngues em Português/Inglês em Inglês 1127 1126 1211 1166 

Bilíngues em Português/Inglês em Português 786,8 585 915 634,3 

Tabela 01: Tempo médio (ms) de leitura dos segmentos críticos dos 

experimentos em leitura automonitorada. 

Ao compararmos os tempos médios de leitura das condições teste, falantes 

monolíngues em português brasileiro apontam para uma rápida diferença nos tempos 

médios de leitura do segmento crítico pela aposição da OR ao SN2 (baixo), 

independentemente se esta aposição se dá ao SN2 no singular ou no plural (t=1,98, 

p=0,049*). E os falantes monolíngues em inglês, quando indagados, os dados apontam 

para uma diferença significativa no tempo médio de leitura em favor das condições 

baixas (PSS e SPP) (t=4,5, p=0,0001***) que apresentam uma preferência pela 

aposição da OR ao SN2 (baixo), também; 

Os falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando investigados 

em português, os dados apontam para uma diferença significativa no tempo médio de 

leitura em favor das condições baixas (PSS e SPP) (t=2,7, p=0,0001***) que 

apresentam uma preferência pela aposição ao SN2 (baixo) da OR. Entretanto, 

percebemos que os sujeitos, falantes bilíngues em português com inglês como L2, não 

apontaram diferença significativa no tempo de leitura gasto para nenhuma das 

condições apresentadas quando testados em inglês, no cruzamentos das condições SPS 

x PSS (t=0,01022, p=0,9910ns) e no cruzamento das condições PSP x SPP (t=0,43, 

p=0,6671ns). 

 

4.4.2 Quanto à compreensão das frases 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão de frases (respostas às 

questões interpretativas), no experimento com os 4 grupos em questão, obtivemos os 

seguintes dados em relação aos índices de acertos e erros para as perguntas finais dos 

segmentos críticos das frases das condições SPS, PSS, PSP e SPP (Cf. Tabela 02 

abaixo). 

 

 SPS PSS PSP SPP 
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Acertos  Nº % Nº % Nº % Nº % 

Monolíngues em Português 81 84 52 54 83 86 40

 42 

Monolíngues em Inglês 28 29,2 75 78,1 52 54,2 78

 81, 

Bilíngues em Português/Inglês em Inglês 36 41,7 48 50 46

 47,9 52 54,2 

Bilíngues em Português/Inglês em Português 81 84,4 49 54,4

 83 86,5 40 41,7 

 

Tabela 02: Índices de acertos das perguntas finais nas condições SPS, PSS, PSP 

e SPP 

 

Ao analisarmos as condições em relação à compreensão da frase para responder 

a questão que fora apresentada e que buscava a preferência da OR pelo SN1 (alto) ou 

pelo SN2 (baixo), os sujeitos, monolíngues em português, apresentaram um número 

mais significativo de acertos na condição SPS com concatenação da OR feita ao SN1 

(alto) que com o design PSS que apresenta a concatenação da OR feita com SN2 (baixo) 

(cf. tabela 02 acima). O percentual de acertos na condição SPS foi de 84% (X2=92,4, 

p=0,0001***) enquanto que na condição PSS foi de 16% (X2=1,3 p=0,25ns) o que 

resulta em uma diferença significativa de 29% em favor da concatenação da OR ao SN1 

(alto) (X2=13,04, p=0,0003***) (cf. tabela 02 acima).  

Ao passo que, os sujeitos, monolíngues em inglês, apresentaram um número 

mais significativo de acertos na condição PSS com concatenação da OR feita ao SN2 

(baixo) que com o design SPS que apresenta a concatenação da OR feita com SN1 (cf. 

tabela 02 acima). O percentual de acertos na condição PSS foi de 78,1% (X2=60,75, 

p=0,0001***), enquanto que na condição SPS foi de 29,2% (X2=33,3, p=0,0001***), o 

que resulta em uma diferença significativa de 48,9% em favor da concatenação da OR 

com o SN2 (baixo) (X2=42,9, p=0,0001***) (cf. tabela 02 acima). 

Em relação à compreensão da frase para responder a questão que fora 

apresentada e que buscava saber se a aposição sintática se dava preferencialmente pela 

aposição da OR ao SN1 (alto) ou pela aposição da OR ao SN2 (baixo) com o verbo no 

singular, os sujeitos bilíngues em português com inglês como L2 apresentaram na 

condição SPS um percentual de acertos de 41,7% (X2=12, p=0,0005***) e na condição 

PSS o percentual de acertos foi de 50% (X2=0, p=1 ns). Ao cruzarmos as duas 

condições, SPS com concatenação da OR feita ao SN1 (alto) com o verbo singular 

versus PSS com concatenação feita com SN2 (baixo) da OR também com o verbo 
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singular, observamos que não há variação significativa em relação à variável aposição 

sintática (X2= 3,4, p=0,06 ns), o percentual de acertos foi de 50% (cf. tabela 02 acima). 

Entretanto, no momento que os bilíngues responderam ao questionário em 

português, os sujeitos apresentaram um número mais significativo de acertos na 

condição SPS com concatenação da OR feita ao SN1 (alto) que com a condição PSS 

que apresenta a concatenação da OR feita com SN2 (baixo) (cf. tabela 02 acima). O 

percentual de acertos na condição SPS foi de 84,4% (X2=90,8, p=0,0001***), enquanto 

que na condição PSS foi de 54,4% (X2=1,42, p=0,23ns) o que resulta em uma diferença 

significativa de 30% em favor da concatenação da OR com o SN1(alto) (X2=26,03, 

p=0,0001***). 

Nossa hipótese era que os tempos médios de leitura fossem lidos mais 

rapidamente e apontassem para uma aposição da OR ao SN2 (baixo) levando em 

consideração não só o princípio do Late Closure (aposição baixa) que diz que se deve 

ligar o material interveniente à oração ou ao sintagma que estiver sendo processado no 

momento, mas também ao Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do 

Pronome Relativo de Hemforth e colegas (1998) que expressa que em inglês, por não 

ter a obrigatoriedade do pronome relativo, o processo anafórico vai além da recência 

estrutural, determinando a preferência pela aposição da OR ao SN2 (baixo).  

Entretanto, como nossa hipótese não se concretizou de forma bem definida, pois 

os resultados deram na chance, podemos inferir que seja um fenômeno de transferência 

da L1 para a L2 ainda não consolidado, uma vez que no experimento como 

monolíngues em português ficou bem evidenciado um número maior de acertos na 

aposição da OR ao SN1 (alto) e os bilíngues em português com inglês como L2 quando 

indagados em português também apresentaram um número mais significativo de acertos 

nas condições SPS e PSP o que indica uma maior preferência para a concatenação feita 

com o SN1 (alto) da OR. 

 

Considerações Finais 

Este estudo investigou a preferência da aposição de uma oração relativa ao SN 

local ou não local de um SN complexo, em português e inglês, tomando como sujeitos 

dessa investigação três grupos de participantes, a saber: monolíngues em português, 

monolíngues em inglês e bilíngues em português (L1) com inglês como L2, testados em 

inglês e em português. Quando questionamos os sujeitos sobre a preferência de aposição 

da OR, se pela aposição da OR ao SN1 ou se pela aposição da OR ao SN2, 

hipotetizamos que os tempos médios de leitura do segmento crítico seriam mais rápidos, 

em ambas as línguas, levando em consideração o princípio do Late Closure, que diz 

que, se possível, o material interveniente deve ser ligado à oração ou ao sintagma que 

estiver sendo analisado no momento.  
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De fato, nossos dados apontaram, quanto aos tempos médios de leitura do 

segmento 5 (aquele que contém a OR), que os grupos apresentaram a mesma 

preferência de aposição: falantes monolíngues em português, falantes monolíngues em 

inglês e falantes bilíngues em português com inglês como L2, quando testados em 

português, apontaram para uma diferença nos tempos médios de leitura do segmento 

crítico pela aposição da OR ao SN2 (baixo), independentemente da variável número. A 

única exceção deu-se em relação ao grupo de bilíngues em português com inglês como 

L2, quando testados em inglês. E, então, como explicar como este grupo se comportou?  

Os bilíngues em português com inglês como L2, quando investigados em inglês, 

não apontaram para nenhuma diferença significativa no tempo médio de leitura gasto 

para nenhuma das condições apresentadas. Não correspondendo, portanto, às nossas 

expectativas, uma vez que fugiram ao princípio do Late Closure e, também, violaram o 

Modelo da Dualidade entre a Aposição Local e o Vínculo do Pronome Relativo de 

Hemforth e colegas (HEMFORTH et alii, 1998; HEMFORTH et alii, 2000; 

KONIECZNY, HEMFORTH, SCHEEPERS & STRUBE, 1997). 

Ao analisarmos as condições relacionadas à interpretação final das frases nos 

experimentos em leitura automonitorada (medida off-line), corroboramos resultados 

semelhantes aos resultados já obtidos nos experimentos com questionários (Cf. 

AMORIM, 2014), ou seja, (i) falantes monolíngues em português e falantes bilíngues 

em português com inglês como L2, quando testados em português, apresentaram um 

número maior de acertos na aposição da OR ao SN1 (alto), seja com a concordância no 

singular, seja com a concordância no plural; (ii) falantes monolíngues em inglês 

apresentaram um número mais significativo de acertos nas condições baixas (singular e 

plural) que apontam a concatenação da OR ao SN2 (baixo). E, novamente, o grupo de 

bilíngues em português com inglês como L2, quando testados em inglês, se comportou 

de forma diferente, pois quanto à compreensão de frases, os resultados deram na chance, 

o que nos fez inferir que tenha sido um fenômeno de transferência não totalmente 

consolidado, haja vista entre os monolíngues em português ter ficado evidenciado um 

maior número de acertos na aposição da OR ao SN1 (alto). 

Nos experimentos em leitura automonitorada, os bilíngues em português com 

inglês com L2 se comportaram de forma diferente em suas duas línguas, pois quanto ao 

tempo médio de leitura do segmento crítico, leram mais lentamente em inglês do que 

em português, o que pode não causar estranheza por se tratar de uma leitura em língua 

estrangeira. E, quanto aos índices de acertos da resposta final, quando testados em 

inglês, não apresentaram diferença significativa quanto à variável aposição sintática 

nem quanto à variável número, ao passo que ao serem inquiridos em português, os 

bilíngues apresentaram um número mais significativo de acertos na concatenação feita 

com o SN1 (alto) independente da variável número. Assim, inferimos que nos 

experimentos em leitura automonitorada, o grupo de bilíngues testados nesse estudo 

apresentou um comportamento language dependent. 
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O PAPEL DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO ENSINO/APRENDIZAGEM 

DE FLE: UMA REFLEXÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Maxuel de Souza Rodrigues
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RESUMO: Um dos fatores que intervêm no ensino/aprendizagem de francês língua 

estrangeira (FLE) evidencia elementos externos relacionados especialmente a critérios 

sociais e históricos. Falar francês é símbolo de distinção, decorrente do fato de a cultura 

francesa ter deixado diversas marcas no imaginário da sociedade brasileira (Nastari, 

2005), que testemunha os valores compartilhados, valores nos quais os seres se 

reconhecem e através dos quais se constitui sua memória identitária (Charaudeau, 

2009). Nesse contexto, seria possível afirmar que a decisão tomada por determinados 

sujeitos de estudar a língua francesa pode estar ligada às representações que circulam na 

sociedade em relação a essa língua, relacionadas a critérios objetivos ou subjetivos de 

percepção da cultura/língua francesa, que poderiam interferir no processo de 

aprendizagem dos sujeitos. Na base da defesa dessa ideia, entra o entendimento, na 

Psicologia Social (Pereira, 2002), de que estereótipos compartilhados por membros de 

um ou mais grupos sociais exercem efeitos bastante significativos na manifestação dos 

comportamentos. Para uma reflexão sobre essa questão, esta comunicação se propõe a 

analisar entrevistas e questionários realizados, em 2012, com cinco licenciandos em 

Letras (Português-Francês) da UFRJ, que participaram de uma Oficina de LE, 

implantada pela mesma instituição em uma escola pública do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de avaliar a formação docente em variadas instâncias durante o processo de 

formação desses futuros professores. A partir dos depoimentos dos licenciandos, será 

proposta uma análise (a) para que se depreendam dos seus discursos imagens 

compartilhadas por sujeitos que compõem a comunidade escolar em relação ao 

aprendizado de FLE, (b) para verificar se os discursos construídos por esses 

licenciandos corroboram ou refutam essas imagens e, por último, (c) para se instaurar 

uma reflexão sobre os efeitos desses discursos na formação de futuros professores. 

   

PALAVRAS-CHAVE: Ensino/aprendizagem de FLE. Representações 

sociais/estereótipos. Formação de licenciandos. 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Eles não sabem falar nem português, quanto mais francês! Por diversas vezes, os 

profissionais do ensino de francês língua estrangeira (FLE) se viram diante desse 

enunciado, produzido tanto por cidadãos comuns como por outros profissionais do 

ensino em geral. Quando refletimos a respeito, notamos o grau de preconceito que, com 

ele, vem à tona.  Na primeira parte do enunciado, “Eles não sabem falar português”, 

percebemos impressa a noção de que só fala português aquele que domina a variante 

padrão culta da língua portuguesa. Na segunda parte, “quanto mais francês”, está o 

raciocínio de que falar francês supõe como pré-requisito o domínio da norma culta da 

língua materna. Entretanto, o grau de preconceito não estaciona aqui. Uma prova desse 

discurso aparece no título de um artigo de Moita Lopes (1996): Eles não sabem falar 

português quanto mais inglês – A ideologia da falta de aptidão para aprender línguas 
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estrangeiras em alunos de escola pública. Como se pode verificar, Moita Lopes, 

embora fazendo alusão à língua inglesa e enfatizando seus estudos no texto em torno 

dos professores dessa mesma língua, coloca que o problema se desliza para outros 

idiomas. 

Sabemos que a cultura francesa deixou diversas marcas no imaginário da 

sociedade brasileira (Nastari, 2005). A cultura francesa se distingue há muito tempo 

pela curiosidade em relação ao outro (Fernandez, 2005). E, apesar de não ter colonizado 

o Brasil e de nunca ter exercido hegemonia política ou econômica sobre o país, o Brasil, 

segundo Muller (2005), faz parte do imaginário francês desde a sua descoberta, 

recebendo da França uma significativa influência em diversos campos que vão desde a 

filosofia à gastronomia, trocas culturais que contribuíram para a formação da identidade 

brasileira. O Brasil, durante muito tempo, teve a França como referência cultural, fato 

que assegura à língua francesa um prestígio social (Moreira, 2006). Nesse sentido, falar 

francês significaria distinguir-se pelo charme, pela sofisticação e pelo saber. Imbuído 

dessas representações a respeito da língua francesa, o sujeito que reproduz esse 

enunciado poderia estar querendo também dizer que falar francês implicaria 

determinados tipos de comportamentos ou conhecimentos que facilitariam o 

aprendizado do idioma, principalmente se o público-alvo dessa apreciação estivesse 

relacionado a um grupo social desprivilegiado.   

Trata-se de uma discussão relevante quando nos propomos, enquanto 

pesquisadores e professores, a pensar as representações que compartilhamos face aos 

nossos alunos. Para além da escolha de métodos adequados, do conhecimento das 

competências que buscamos desenvolver, o que nos interessa saber é o modo como 

olhamos para eles, isto é, as imagens que projetamos sobre eles. Diante disso, cabe 

levantar algumas questões: as imagens projetadas pelos professores sobre os alunos são 

sempre as mesmas ou variam segundo o contexto sociocultural envolvido?   Se sim, 

seria possível afirmar que procedimentos e métodos são escolhidos em função desses 

contextos? Caso positivo, o grau de complexidade desses elementos pode revelar a 

presença mais ou menos evidente de preconceitos?  

Cabe chamar a atenção para um posicionamento que tem sido bastante difundido 

entre pesquisadores e professores que, apoiados em documentos como os PCN (1998), 

defendem a ideia de que o ensino/aprendizagem deve levar em consideração o contexto 

sociocultural em que os alunos estão inseridos. Isso quer dizer, portanto, que os 

materiais deveriam ser selecionados de acordo com as diversas realidades que 

atravessam o nosso país. Nesse contexto, não se poderia afirmar que um material é mais 

ou menos complexo, e sim, mais ou menos adequado.  

Quando se declara que a ideologia deveria recair sobre o plano do adequado e não 

sobre o plano do complexo, põe-se em evidência um problema: a capacidade de 

aprendizagem dos alunos. No contexto de ensino de FLE, algumas questões precisam 

ser pensadas: que imagens sobre os franceses circulam entre os brasileiros? Ao escolher 

ser professor de FLE, os indivíduos projetam nessas escolhas as imagens 

compartilhadas na comunidade brasileira? O que dizemos no domínio da escola sobre a 

capacidade de nossos alunos de aprender uma língua estrangeira e, especialmente, o 

francês? 

No contexto de ensino de língua estrangeira, há diversos elementos que interferem 

no aprendizado de um estudante. Afora os elementos ligados aos aspectos particulares 

do indivíduo no que tange ao processo de cognição, podem-se evidenciar elementos 

externos relacionados especialmente a critérios sociais e históricos. É nesse contexto 

que se pode compreender que a aprendizagem, para além da apreensão cognitiva de uma 

determinada língua, está ligada a fatores de ordem sociocognitiva e histórica. 
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Nesse contexto, é possível notar que as escolhas feitas por determinados sujeitos 

ao estudar a língua francesa estão bastante ligadas às informações que circulam na 

sociedade em relação a essa língua. Informações relacionadas tanto a critérios objetivos 

como a critérios subjetivos de percepção da cultura e da língua francesa, que poderiam, 

de maneira mais forte ou menos forte, interferir no processo de aprendizagem dos 

sujeitos. Para uma reflexão sobre essa questão, este artigo se propõe a analisar 

depoimentos feitos por cinco alunos do curso de licenciatura em Letras (Português-

Francês) da UFRJ que participaram de uma Oficina de Línguas Estrangeiras (OLE) 

implantada em uma escola pública do município do Rio de Janeiro. A partir desses 

depoimentos, será proposta uma análise para que se depreendam imagens dos sujeitos 

que compõem a comunidade escolar em relação ao aprendizado de FLE, como também 

será buscado verificar se os discursos construídos por esses licenciandos corroboram ou 

refutam essas imagens. Por último, será estabelecida uma reflexão sobre os efeitos 

desses discursos na formação desses futuros professores.  

  

2. A questão da identidade em sala de aula 

 

Uma das noções que estão diretamente interligadas ao ensino/aprendizagem de 

FLE é o tema da identidade. Já não é novidade apontar que, por razões diversas, os 

professores verificaram um salto nas considerações que devem ser garantidas ao fazer 

escolhas no ato de ensinar. Ao ser proclamado o salto, não se pretende desmerecer o 

quadro de teorias que perpassou e perpassa a história do ensino de FLE, algumas delas 

tidas atualmente por muitos como retrógradas e inadequadas. Quer-se, na verdade, 

proclamar o deslocamento que ocorreu em sala de aula quando houve uma readequação 

daquilo que Charaudeau (2004) chama de direito à palavra.  

O direito à palavra, para o autor (1993), está intimamente ligado à identidade, uma 

vez que no processo de comunicação o ser comunicante deve estar a par das imposições 

do espaço social do qual depende. Nesse contexto, surge para ele a questão de saber se 

ele tem direito a comunicar. Um dos princípios sobre os quais se funda esse direito é o 

princípio de interação, que define o ato de comunicação como um fenômeno de troca 

entre dois parceiros, que estão em uma relação interacional, não simétrica, pois estão 

engajados em dois tipos de comportamentos cognitivos que caracterizam um duplo 

processo de intercompreensão: emissão (produção do discurso) e recepção 

(interpretação do discurso); e que estão correlativamente ligados por um 

reconhecimento recíproco desses dois papeis de base, que somente existem no momento 

em que o outro, o interlocutor, se engaja no processo de interpretação. 

Nesse contexto, torna-se relevante uma remissão ao conceito de contrato de 

comunicação de aula, cujas relações contratuais devem, segundo Charaudeau (1993), 

ser reconhecidas, uma condição para que professores e alunos possam medir a margem 

de manobra que permitirá ter o direito à palavra e o desenvolvimento da influência 

sobre o outro. Nesse reconhecimento, entra em questão a identificação dos traços 

identitários, da finalidade e dos papeis desses dois participantes.  

Segundo o autor, o professor possui um status socioprofissional, dependente e 

representante da instituição e levado a ter uma competência de saber e de saber-fazer 

em relação à finalidade do contrato (saber transmitir). O aluno possui um status de 

assistido, por estar num estado de não-saber. A ele são atribuídas duas características: 

qualificação (obrigação social de aprender) e uma competência (de aprendizado e de 

compreensão). Em relação à finalidade, o professor é aquele que transmite um saber, 

verifica resultados e enfrenta os obstáculos que são suscetíveis de se apresentar durante 

o processo de ensino/aprendizagem (captação). O aluno adquire um modelo de saber e 
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mostra, por um lado, a prova do saber dizer e, por outro lado, mostra a prova do 

interesse frente ao ensino. Por último, em relação ao papeis, o professor ensina, 

questiona, reformula enunciados e corrige através de notas e apreciações, justifica e 

valoriza o saber, programa, seduz ou ameaça por diversos atos de fala (autoridade, 

ironia, etc.). Já o aluno aprende, responde, repete e questiona. 

Como também defende o autor, há problemas nesse contrato, uma vez que os 

traços identitários são tomados como enrijecidos, como se houvesse uma voz unívoca 

no que tange ao aluno: aquele que não demonstra insatisfação, apenas ouve, repete, 

responde e questiona para manter assegurada a captação, não apagando um traço 

identitário característico do professor (1993).  

Atualmente, com efeito, o deslocamento citado se refere ao fato de se ter notado a 

não centralidade do professor em sala, que toma corpo pela redefinição de traços 

identitários. Convém, portanto, ressaltar a permanência de muito deles, que se 

justificaria pela distinção presente no saber e no não saber. Entretanto, é esse não saber 

que é questionado, uma vez que, ao se desmantelar a ideia de voz unívoca, reconhece-se 

a multiplicidade de vozes no interior de uma sala de aula. O reconhecimento das 

diversas identidades provoca a noção dialética do saber, no sentido de que o 

conhecimento se constrói pela consideração à experiência.  

É preciso salientar que, além de todos esses elementos presentes no contrato de 

comunicação, existem outros que poderiam interferir no processo de 

ensino/aprendizagem de FLE. É o caso das representações compartilhadas entre alunos 

e professores ligadas tanto ao imaginário projetado sobre o objeto do saber, no caso a 

língua francesa, como ao próprio processo de ensinar e aprender. Neste artigo, serão 

feitas considerações a respeito daquilo que falam licenciandos sobre o que pensam os 

sujeitos envolvidos na comunidade escolar em que uma oficina de francês é 

desenvolvida. Por isso, cabe a discussão em torno do conceito de identidade. 

 Na perspectiva discursiva de Charaudeau (2009), não existe ato que por nós 

sejam realizados, pensamentos exprimidos que não apresentem traços de nosso 

pertencimento à coletividade, uma vez que eles se fundamentam nos julgamentos e 

opiniões do grupo. Nesse contexto, a identidade se torna um assunto complexo, por não 

estar apenas ligado a um indivíduo, mas aos outros. A identidade coletiva é viabilizada 

pelo compartilhamento e, portanto, pela produção de um sentido coletivo, um 

compartilhamento móvel, com fronteiras difusas, um compartilhamento no qual 

interferem influências múltiplas. Nesse sentido, a identidade cultural não pode ser vista 

como uma essência, mas como um processo de descoberta de si que depende da relação 

com o outro, dentro de um contexto socio-histórico dado e, portanto, em perpétua 

renovação (2005). 

Para o autor (2009), a tomada de consciência da existência por um indivíduo só 

ocorre pela percepção de um outro que seja diferente. Essa percepção da diferença do 

outro constitui inicialmente a prova da sua própria identidade. É o princípio da 

alteridade, como se constata a seguir:  

 

A construção identitária passa necessariamente pelo olhar do 

outro, pois nós temos dificuldades de ver a nós mesmos e temos 

necessidade de um olhar exterior. Assim, essa construção é o 

resultado do seu próprio olhar e o do olhar do outro, movidos 

que somos pelo desejo de “ser o que o outro não é”. A 

identidade é uma soma de diferenças, e a busca de identidade 
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uma busca da diferença, uma busca do não-outro. É à prova da 

diferença que descobrimos o nosso “o que ser”
 180

 (2005). 

 

Uma vez percebida a diferença, é desencadeado no indivíduo um duplo 

movimento: (1) de atração, do qual não se pode fugir, uma vez que é buscado o 

compartilhamento de alguma coisa em comum a fim de que seja resolvido esse 

problema da diferença; ou (2) de rejeição, em que a diferença, cuja percepção é 

acompanhada geralmente por um julgamento negativo, representa uma ameaça para o 

indivíduo. O enrijecimento e a generalização desse julgamento provocam o que é 

conhecido tradicionalmente por estereótipo, um clichê, um preconceito. Trata-se, de 

início, de uma proteção, uma arma de defesa contra a ameaça que o outro representa na 

sua diferença. Para o autor (Charaudeau, 2009), esses julgamentos negativos têm uma 

consequência infeliz, uma vez que, ao julgar o outro negativamente, a identidade de 

quem julga é protegida, mas a do outro é caricaturada e, ao mesmo tempo, a sua própria.   

Para Charaudeau (2009), o encontro de si com o outro se realiza através das ações 

que os indivíduos promovem vivendo em sociedade, mas também através das suas 

representações, que testemunham dos imaginários coletivos produzidos pelos seres 

sociais. Esses imaginários testemunham dos valores compartilhados, valores nos quais 

os seres se reconhecem e através dos quais se constitue sua memória identitária. É em 

nome desses imaginários que se criam comunitarismos, estados-nações, territórios, 

grupos, etnias, doutrinas laicas ou religiosas. No entanto, sustenta o autor, o 

comunitarismo cria ciladas: o encerramento dos indivíduos em categorias, em essências 

comunitaristas só os faz agir e pensar em função das etiquetas que colocam sobre sua 

testa.  

Para o estudo das implicações das representações e dos estereótipos no ensino e 

aprendizagem de FLE dentro de um contexto de ensino público no município do Rio de 

Janeiro, é importante aprofundar os temas a que esta pesquisa se liga: os conceitos de 

representação social e de estereótipo. 

 

3. Representações sociais e implicações para a formação dos estereótipos 

 

Dentro da perspectiva da análise do discurso, as representações sociais, segundo 

Charaudeau (2007), são um modo de conhecimento do mundo socialmente 

compartilhado. Em estudos realizados, o autor (2007) faz menção ao conceito de 

imaginário, substituindo o termo estereótipo no campo da análise do discurso. Para o 

autor, o imaginário é um modo de apreensão do mundo que nasce na mecânica das 

representações sociais que constrói a significação dos objetos do mundo, os fenômenos 

que são nele produzidos, os seres humanos e seus comportamentos, transformando a 

realidade em algo significativo. Ele resulta de um processo de simbolização do mundo 

de ordem afetivo-racional através da intersubjetividade das relações humanas, 

superpondo-se sobre a memória coletiva. Está ligado à noção de social pelo fato de a 

simbolização realizar-se dentro das práticas sociais, como também à noção de socio-

discursivo, pelo fato de se julgar a fala como sintoma de um imaginário. Nesse sentido, 

os imaginários são construídos através dos discursos que circulam dentro dos grupos 

sociais, organizados em sistemas de pensamentos coerentes criadores de valores, 

justificando a ação social e se depositando na memória coletiva. 
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A mecânica das representações sociais suscita, pela produção de discursos, 

saberes que se estruturam em saberes de conhecimento e saberes de crença, 

configurados em tipos de saberes (Charaudeau, 2007). 

Os saberes de conhecimento dizem respeito ao estabelecimento de uma verdade 

sobre os fenômenos do mundo, que existe fora da subjetividade do sujeito. Esse 

processo de construção do saber de conhecimento resulta em dois tipos de saberes: o 

saber sábio, que constrói explicações a respeito do mundo tal como ele é e funciona, e o 

saber de experiência, que constrói igualmente explicações a respeito do mundo, mas 

sem garantia de comprovação. 

No que tange aos saberes de crença, o sujeito volta-se para os efeitos de 

avaliação, apreciações, julgamentos em relação aos fenômenos, situações e outros seres 

do mundo, seus pensamentos e comportamentos. A crença se liga ao olhar que o sujeito 

tem a respeito do bem com base nas situações e nas ações do homem. 

O processo de construção do saber de crença resulta em dois tipos de saberes: 

saber de revelação, que supõe existir um lugar de verdade exterior ao sujeito, mas esta 

verdade não é provada nem verificada, o que exige um movimento de adesão total do 

sujeito a esse saber; e o saber de opinião, que nasce de um processo de avaliação por 

meio do qual o sujeito se posiciona e se engaja num julgamento a respeito dos fatos do 

mundo. A opinião resulta de um movimento de apropriação da parte do sujeito de um 

saber entre os saberes que circulam dentro dos grupos sociais. Ele é pessoal, mas 

também compartilhado, por isso pode ser discutido. Trata-se ainda de um julgamento de 

verdade por trás da qual se encontra uma opinião geral, uma doxa anônima, como 

originária de uma voz que se encontra sob os sujeitos (um metaenunciador).  A esse tipo 

de saber podem estar acopladas várias categorias: opinião comum, que tem uma 

aplicação mais ampla, mesmo universal, sendo a mais amplamente divulgada; opinião 

relativa, que tem uma realização mais limitada, pois se origina de um sujeito individual 

ou de um grupo restrito; e opinião coletiva, o que um grupo exprime a respeito de outro 

grupo, consistindo em fechar o outro grupo numa categoria definitiva, essencializando-

o. 

Para Charaudeau (2006), os dois grandes saberes, o de conhecimento e o de 

crenças, instauram-se no interior do processo de representações, uma vez que, ao 

construírem uma organização do real através de imagens mentais transpostas em 

discurso ou em outras manifestações comportamentais dos indivíduos que vivem em 

sociedade, estão incluídas no real, ou mesmo dadas como se fossem o próprio real.  

Em relação à língua francesa, os imaginários compartilhados e presentes em nossa 

memória coletiva têm muito a ver com a relação que se estabeleceu entre Brasil e 

França, em que, por muitos anos, o primeiro teve o segundo como referência cultural, 

fato que assegura à língua francesa um prestígio social (Moreira, 2006). 

Em estudo desenvolvido junto a universitários da UFRJ, a pesquisadora Moreira 

(2006) constatou algumas dessas imagens ao solicitá-los que escrevessem sobre a língua 

francesa. Para os alunos pesquisados, escrever sobre a língua francesa significou 

escrever sobre a cultura francesa, com cujo contato produziria um enriquecimento 

cultural e um reconhecimento no mercado de trabalho. Outro elemento presente nos 

discursos dos alunos foi a referência ao charme da língua francesa, concebido como 

suporte de sofisticação, elegância e originalidade. 

Para Moreira (2006), há diferentes concepções de cultura nos discursos dos 

alunos. Por um lado, produz-se um efeito de sentido relacionado a uma dimensão 

etnográfica, frente à referência ao conjunto de comportamentos, crenças e costumes que 

distingue um grupo social, em que conhecer a língua francesa significa reconhecer o 
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outro em sua coletividade. Por outro lado, o sentido construído diz respeito ao 

desenvolvimento de avanço cultural de uma determinada sociedade.  

Na visão da autora,  

 

Durante alguns séculos, a imagem veiculada era de que a cultura 

francesa era mais elevada do que as demais e, por isso, não foi 

possível, embora estejamos vivendo hoje um novo contexto, 

desfazer, em absoluto, as imagens já sedimentadas. (2004, p. 48) 

 

Outra noção presente nesses discursos é a de cultura identificada à posse de 

conhecimentos, que habilitaria alguém a ocupar um posto. Nesse contexto, segundo a 

autora, a palavra cultura sugeriria prestígio social, como se “ser culto” significasse o 

mesmo que “ser superior”. Em uma terceira concepção, cultura é concebida como uma 

propriedade de um indivíduo.  

Segundo Moreira (2006, p. 45),  

 

ao tratarem a “incorporação” da língua francesa como um 

“passo à frente”, os alunos deixam transparecer que eles não se 

consideram tão cultos e desenvolvidos como a sociedade 

francesa e, por isso, buscam adotar os modelos franceses, que 

supostamente atenderiam as suas expectativas.  

 

Dentro das análises frente à posição ocupada pelas representações no ensino, 

Aimon (1998) afirma que a tomada de consciência das representações sociais pelo aluno 

produz uma modificação das concepções que tem a respeito da aprendizagem. Para 

Meirieu (1997), o sujeito não passa da ignorância ao saber, ele vai de uma representação 

à outra, mais performática. Levando em consideração que um sujeito apenas pode 

apropriar-se de novos conceitos pela construção de novas representações (Chappaz, 

1993), observa-se que é possível provocar uma mudança da concepção do processo de 

ensino. Nesse caso, cabe às situações didáticas o favorecimento à tomada de consciência 

por parte do aluno dos obstáculos que suas representações produzem (Chappaz, 1993).  

Dentro da perspectiva da Psicologia Social, as crenças compartilhadas por 

membros de um ou mais grupos sociais exercem, segundo Pereira (2002), efeitos 

bastante significativos na manifestação dos comportamentos. Segundo o autor, os 

estereótipos surgem em diferentes tipos de contextos, cumprindo uma série de funções 

relacionadas às características particulares de sua emergência. E, com base em uma 

perspectiva social, o autor (2002, p. 52) afirma que  

 

os estereótipos podem ser entendidos como crenças 

compartilhadas, com a sociedade sendo considerada, neste 

particular, o repositório onde as informações são armazenadas, 

de forma que devemos conceber os estereótipos como a 

informação pública compartilhada pela ampla maioria dos 

membros da sociedade a respeito de alguns grupos sociais.     

 

Um fator relevante está ligado ao fato de o estereótipo ser tradicionalmente 

sempre estudado, como afirma Pereira (2002), sob a perspectiva de quem percebe, mas 

eles também devem e podem ser avaliados segundo a perspectiva daqueles que são 

percebidos de forma estereotipada.  
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São diversas as estratégias utilizadas pelo grupo alvo dos estereótipos. Dentre as 

apontadas pelo autor (Pereira, 2002, p. 56), pode-se citar uma:  

 

as pessoas com alto grau de consciência de estarem sendo 

estigmatizadas parecem perceber de forma mais nítida que elas 

pessoalmente, ou o grupo social ao qual estão vinculadas, estão 

mais sujeitas a serem estereotipadas, sendo capazes de indicar 

com mais clareza evidências que sustentam tal percepção, o que 

as levam, consequentemente, a evitar situações em que os 

estereótipos tenham mais probabilidade de se manifestar.   

 

E essa atitude esquiva ocorre pelo fato de os membros do grupo estereotipado 

geralmente internalizarem os estereótipos, o que levaria ao surgimento de um 

sentimento de inadequação ou de impropriedade, expresso pela ansiedade em relação a 

ser considerado inferior ou pelo desenvolvimento de um sentimento de baixa 

expectativa a respeito das suas próprias capacidades (Pereira, 2002, p. 56). 

Nesse contexto, torna-se relevante o estudo do processo de estereotipização 

sofrido por alunos provenientes de um contexto com baixo rendimento escolar e 

carência social, assim como o estudo das consequências das representações 

compartilhadas acerca do grupo no seu processo de aprendizagem. Para isso, convém 

refletir sobre que imagens no tocante à língua francesa contribuíram para a manutenção 

desse processo de estereotipização.  

Na percepção que é lançada para o outro, nota-se, portanto, que no imaginário de 

estudantes de Letras da UFRJ está presente a ideia de que a língua francesa está ligada a 

um ideal próximo da beleza, da sofisticação e do saber. Diante disso, cabe questionar se 

essas imagens perpassam outros contextos sociais. 

 

4. O caso dos licenciandos de Letras na Oficina de Línguas Estrangeiras 

 

Diversos são os objetivos que levam um indivíduo a estudar uma língua 

estrangeira. E alguns desses objetivos podem estar intrinsecamente interligados a visões 

objetivas ou subjetivas em relação à cultura da língua que é estudada. Ao se destacar o 

campo das visões subjetivas, constata-se um campo de análise bastante rico, tendo em 

vista que muitas dessas visões fazem parte de uma rede complexa de compartilhamento 

de informações dentro de um determinado grupo que, historicamente, delineia visões 

que podem apresentar-se como mais ou menos estereotipadas em relação a outro grupo. 

O entendimento, neste trabalho, é o de que o estereótipo, em certa medida, 

contribui para o processo de aprendizagem. Ressaltando-se, entretanto, que, a depender 

do contexto específico do indivíduo que aprende, a esse processo de estereotipização 

poder-se-ia acoplar um grau pouco ou bastante elevado de dificuldades na 

aprendizagem. 

Ao buscar entender o grau de influência que o estereótipo tem sobre a 

aprendizagem, este trabalho foi desenvolvido em uma escola de ensino público no 

município do Rio de Janeiro, que oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

do 1º ao 9º anos. A escola atende em sua maioria alunos moradores de regiões muito 

pobres e apresentava, em 2009, uma situação preocupante face aos resultados 

alcançados no IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira). Diante 

desses elementos, a escola foi escolhida pela Faculdade de Educação da UFRJ para o 

desenvolvimento de três atividades, dentre as quais a OLE. Essas atividades, que tem 

como modalidade de ação o estabelecimento de diálogo como o Projeto Político 
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Pedagógico da escola, busca também uma outra modalidade de atuação: a presença de 

alunos da UFRJ no cumprimento do estágio curricular obrigatório e supervisionado.  

O público-alvo da OLE na escola, que se estendeu neste ano para outras duas 

instituições do município, engloba indivíduos provenientes de comunidades em sua 

maioria com pouco acesso ao saber de conhecimento; sendo, ainda, alunos de uma 

escola com um índice de defasagem escolar comprovado.  Concomitante a esse quadro, 

os licenciandos que fizeram parte da OLE (2011) notaram o baixo número de inscrições 

de alunos na oficina. Na oficina, 25 alunos se inscreveram, 12 compareceram e 6 

permaneceram até o fim. Além disso, houve a ausência de apoio de agentes envolvidos 

no processo de ensino/aprendizagem da escola. Esse fenômeno pode estar ligado a 

representações que esses atores carregam socio-historicamente e que, 

inconscientemente, reproduzem-nas de modo a contribuir para a manutenção da ideia de 

que sujeitos com pouco acesso ao saber de conhecimento são incapazes de aprender 

uma língua estrangeira, especificamente o francês.  

Em consequência dessa problemática, cabe verificar através dos discursos dos 

licenciandos o grau de repercussão dessas representações na aprendizagem dos alunos 

que escolhem estudar francês e que são provenientes de contexto de ensino apontado 

como deficiente. Cabe salientar que, na perspectiva da Psicologia Social (Pereira, 2002, 

p. 57), os membros das categorias alvos dos estereótipos sofrem processo de 

estereotipização bastante negativo, uma vez que assimilam as informações encontradas 

na sociedade a respeito do próprio grupo e passam a agir de acordo com essas 

informações. Nesse sentido, seria conveniente afirmar que, ainda que os indivíduos 

demonstrassem estar em contato com o francês por um critério de escolha objetivo ou 

por um critério de escolha subjetivo positivo em relação à cultura dessa língua, o grau 

de interferência dessas representações a respeito desses indivíduos aprendizes na sua 

aprendizagem seria suficientemente negativo para colaborar com a presença de 

obstáculos no processo de ensino/aprendizagem, ainda que resistentes aos discursos 

compartilhados. 

Ao final da oficina de 2012, realizada entre março e novembro, foi proposta uma 

entrevista a cinco licenciandos (identificados como L1, L2, L3, L4 e L5), em que foi 

solicitado que fizessem uma comparação entre as expectativas levantadas antes do 

início da oficina e as experiências vividas em relação a três situações: escola 

(responsáveis e funcionários), alunos, ensino e aprendizagem de FLE, como se verá a 

seguir.  

 

4.1 – Análise dos depoimentos 

  

Por se tratar de uma oficina e não de uma atividade obrigatória, os licenciandos 

viam a escola como um universo ideal, ou seja, local em que a participação dos 

funcionários e dos responsáveis seria considerável, uma vez que o projeto estaria 

trazendo para os alunos “um conhecimento importante” (L5). No entanto, ao relatarem 

suas experiências na escola, constataram uma situação contrária, em que os percalços 

foram apresentados com forte destaque, como se pode observar nos discursos seguintes:  

 

... a escola foi pouco receptiva (...), e a experiência difícil. (L1) 

 

... nas escolas municipais, onde normalmente o ensino é de 

péssima qualidade, os alunos têm dificuldade de aprendizado, e 

a própria escola descrimina os alunos. (L2) 

 



 

 

 
2944 

Em relação aos responsáveis, a situação não foi diferente, uma vez que, segundo 

eles, poucos ficavam a par dos acontecimentos ligados aos alunos. Essa ausência acabou 

por gerar algumas críticas: 

 

... parece que (os alunos) são muito influenciados pelo interesse 

dos pais (...). A família é que impulsiona o aluno, ela é 

primordial no interesse e na disponibilidade do aluno, uma vez 

que é ela que autoriza a entrada dele no curso. A família 

influencia no fator social e psicológico-emocional da criança. 

(L4) 

 

Os licenciandos também acreditavam que os alunos seriam ideais. Ao final da 

experiência, enfatizaram constatações de ordem positiva e negativa, na concepção deles. 

Em uma pesquisa que fizeram juntos aos alunos da OLE por meio de questionários, 

observaram que eles optaram por estudar francês por um motivo predominante: entrar 

mais facilmente no mercado de trabalho. A referência à cultura francesa não foi citada, 

uma vez que, como afirmaram os licenciandos, pouco conhecimento tinham a respeito 

dela. Outro elemento enfatizado no discurso dos alunos foi o de que a oficina contribuiu 

para o aprendizado escolar, principalmente nas aulas referentes à língua inglesa e à 

língua portuguesa. Para os licenciandos, essa constatação estaria ligada ao fato de a 

oficina ter buscado desenvolver competências ligadas às habilidades de aprendizagem: 

produção e compreensão escritas e orais. As aulas baseavam-se em sequências didáticas 

em que se partia da sensibilização, passando pela compreensão, pelo trabalho com a 

língua e, enfim, pela produção textual.   

Sobre suas impressões em relação ao processo de ensino/aprendizagem, os 

licenciandos afirmaram que a dificuldade dos alunos esteve relacionada ao fator social. 

Para eles, a falta de condições financeiras dos alunos provocaria a ausência de 

consistência em termos de aprendizagem continuada, através, por exemplo, da 

valorização de outras oficinas que trazem, na concepção desses alunos, retornos 

financeiros mais rapidamente, como uma oficina de jardinagem oferecida pela escola. 

Outro exemplo está relacionado a um fator prático: a falta de alimentação. Como a OLE 

funcionava no período vespertino, muitos alunos que optavam por não comer na escola, 

pelo fato de não ter como comprar sua própria comida, iam até a casa para almoçar e 

não retornavam, um dos fatos que contribuíram para a evasão. Como fatores positivos, 

suas impressões apontaram para a afirmação de que alguns alunos vistos como tímidos 

foram paulatinamente ficando mais à vontade nas aulas. O que se notava inicialmente 

era uma apatia generalizada expressa no não reconhecimento de si quando se 

expressavam em francês, o que os fazia defender a ideia de que a língua francesa era 

difícil de aprender. Embora mantivessem a defesa dessa opinião, foi colocado que, no 

decorrer das aulas, costumava-se ouvir de alguns alunos que a OLE estava contribuindo 

para a conscientização da sua própria língua. Isso ocorria pelo reconhecimento de 

estruturas linguísticas semelhantes entre língua estrangeira e a materna.  

Sobre o ensino de FLE, os licenciandos acreditavam, por um lado, na concepção 

de ensino rigoroso no que concerne aos papeis assumidos por ambos os lados. Por outro 

lado, afirmaram que o lúdico deveria ter atenção especial, com presença contínua, e que 

os materiais didáticos a serem utilizados poderiam ser universais, isto é, aplicáveis a 

diversos contextos sociais. No entanto, pela relação que estabeleceram constantemente 

entre prática e teoria, apresentaram visões diferentes das anteriores em relação ao 

processo de ensino/aprendizagem de FLE. Segundo eles, nas aulas de prática de ensino, 

houve uma instrumentalização para o trabalho com o público infanto-juvenil, que 
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ocorreu pelas diversas experiências que eram compartilhadas em sala, mas também pelo 

saber teórico, pautado no ensino contextualizado e com atenção às diferenças 

encontradas na sociedade, como se nota nos discursos seguintes: 

 

O curso de licenciatura me ajudou muito. Nossa e como! 

Acredito que quando você tem uma base de como proceder, o 

que fazer, o que é considerado certo ou errado, isso, de uma 

certa forma, te mostra outros caminhos. Acredito também que os 

relatos que foram falados em sala de aula, as histórias dos outros 

estagiários acabam servindo de experiência e lição, a partir daí 

tentamos novos focos e objetivos. (L5) 

 

(A prática) me possibilitou aprender como lidar com as crianças 

e descobrir o prazer de trabalhar com o ensino de FLE. (L3) 

 

Com base nesses princípios, afirmaram assumir posturas diferentes em sala de 

aula, uma vez que passaram a preparar materiais adequados aos alunos da OLE, isto é, 

levando em consideração seus conhecimentos prévios em relação ao universo da cultura 

francófona, como também aproximando os temas desse universo cultural dos das suas 

culturas de origem. Além disso, atentos às discussões teóricas, levaram para sala de aula 

materiais que dessem conta não apenas da cultura francesa, mas também da cultura 

francófona, uma tentativa de minimizar os discursos compartilhados, como aqueles 

reproduzidos por alunos que optaram por não participar da OLE, os de que a língua 

francesa representa língua falada por uma “pessoa fresca e rica”.  Pelo contato que 

tiveram com os alunos, afirmaram mudança na postura diante do ensino, que só seria 

operacionalizado pela constante reflexão entre prática e teoria, geradora do prazer do 

trabalho com o FLE. Sustentaram também a ideia de que é necessária a conscientização 

da não universalização dos materiais, isto é, da observação contextual e delimitação de 

conteúdos e materiais adequados e a conscientização de que a preparação para o futuro 

como educador se coloca para muito além do saber sistematizado. 

Nesse encontro realizado com os licenciandos, foi colocado em evidência o papel 

que a escola como um todo exerce sobre o ensino/aprendizagem, mas também sobre o 

trabalho dos professores. As queixas apresentadas e muito enfatizadas deixaram escapar 

a descrença que a escola constrói sobre o aluno. Não se pode deixar de afirmar que essa 

situação se trata de um paradoxo, já que um lugar de transformação social não poderia 

permitir a perpetuação de imagens estereotipadas de pessoas provenientes de origem 

carente. Para os licenciandos, tratou-se de uma descrença marcada pela ausência da 

escola na OLE, em particular.  

Somada também à ausência dos responsáveis, tanto no que toca à frequência dos 

alunos como em relação aos percalços gerados no percurso, cooperou para a evasão a 

ausência de motivação dos evadidos. Na visão dos licenciandos, esse processo foi 

gerado pelo que ouviam dos alunos. Havia, segundo eles, muitos fatores extraclasses 

que perturbavam o emocional das crianças, concernentes tanto à situação 

socioeconômica, como, principalmente, à descrença na capacidade de aprendizagem que 

sustentavam.  

Um olhar crítico sobre essas situações gerou nos discursos dos licenciandos 

noções contrárias às que eles acreditam ter a escola, de modo geral, e os responsáveis: 

 

São alunos carentes, super inteligentes (...) essa questão do 

aprendizado não tá ligada com a atividade mental. Ela tá ligada 
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muito mais a um fator social. É a realidade que essas crianças 

enfrentam. É uma realidade completamente diferente da nossa. 

(L2) 

 

Esse fator social tinha relação com o emocional. E isso nos 

envolvia com os alunos. Eles falavam dos problemas que 

tinham: problema de família, pais separados. Isso dificulta muito 

a aprendizagem. (L3) 

 

Essa postura de percepção de que os problemas de aprendizagem não se fecham 

na ideia de que alunos com situação socioeconômica não são capazes de aprender não 

era notado antes do início da oficina. 

 

A minha expectativa (em relação aos alunos) não era muito boa. 

Achava que eles não eram interessados, que provavelmente não 

buscariam o curso. (L5) 

 

O que possibilitou uma mudança na forma como esse público era percebido foi, 

segundo os licenciandos, o contato com a prática de ensino, pelas discussões que teciam 

em torno dos materiais didáticos adequados ao contexto sociocultural do aluno, dos 

meios para motivá-lo, da reflexão sobre diversidade cultural, racial e de gênero, das 

vantagens do trabalho com o FLE levando em consideração a francofonia e das 

competências a serem desenvolvidas nas aulas de FLE. 

Para eles, sem a prática de ensino, sem o contato direto com os alunos da oficina e 

a consequente conscientização das necessidades de sujeitos imersos nesse contexto 

social aludido, o ensino não faria sentido, como se pode observar nos depoimentos em 

relação  

 

 às novas práticas em sala, 

 

Bom, o ensino que eu achava que seria tranquilo nem foi tanto. 

Várias vezes, nós, como professores estávamos desmotivados, 

desanimados a continuar nosso trabalho, o cansaço era maior. A 

falta de estímulo e confiança da escola também dificultou muito 

o nosso ensino. Porém, também encontramos pontos positivos 

nesse aspecto, como novas tentativas em sala de aula através de 

novas metodologias e de uma melhor qualidade de ensino que 

nós víamos refletida em nossos alunos. (L5) 

 

 à realidade do ensino público, 

 

Foi importante pra saber como funciona e pra perceber a 

defasagem do ensino público, do material que é utilizado, que é 

imposto na escola, do fato de a gente passar um filme e os 

alunos não conseguirem ler a legenda, né. É a questão do 

letramento, né? (L2) 

 

 à contextualização do material didático. 
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A experiência pra mim foi importante pra quebrar preconceitos. 

Eu também vim de periferia, de favela, eu conhecia essa 

realidade. Muitas vezes, a gente cria a ideia de que a gente vai se 

dar bem. Mas não é bem assim. Cada situação é específica. (L1) 

 

Para os licenciandos, as explicações para o “fracasso” em relação a alguns alunos 

estão, com efeito, ligadas à percepção de que o próprio universo escolar em muitas 

situações favorece a permanência de estereótipos em relação a alunos provenientes de 

contextos sociais precários. Embora cientes das mudanças ocorridas em si mesmos, às 

vezes, não compreendem o motivo de não terem tido sucesso com esses alunos 

evadidos.   

 

Que luta! Ao final de um ano, temos muitas histórias para 

contar. Histórias de sucesso na aprendizagem, de alunos 

interessados em buscar conhecimento e que ficaram conosco até 

o último dia. Ao mesmo tempo histórias que não deram certo, 

histórias que devem ser escritas página por página, para ao 

menos tentarmos identificar o erro. Onde foi esse erro? O que 

levou a um certo ponto um certo fracasso na aprendizagem por 

parte de alguns alunos? (L5) 

 

5. Considerações finais 

 

Onde foi esse erro? A resposta a essa pergunta não é fácil, já que diversos fatores 

entram em jogo quando o assunto é educação de línguas estrangeiras. No ensino de 

FLE, as novas orientações que têm sido dadas refletem de maneira positiva na 

aprendizagem, uma vez que se retira a cultura francesa do pedestal e é feito descobrir 

que na cultura dos outros há traços tão semelhantes quanto a alguns da cultura 

brasileira, o que permite consciência linguística e o apagamento do caráter distintivo 

social da língua francesa.  

Todavia, parece não ser necessário afirmar que o processo de estereotipização, 

que é difícil de desfazer rapidamente em uma memória coletiva, precisaria ser 

reconhecido por todos os atores do domínio escolar. Em um país como o Brasil, sem 

dúvidas, a evasão não depende apenas da resolução desse problema. Entretanto, a 

conscientização evitaria o discurso vazio do não-vou-aprender-porque-é-difícil, já que, 

por trás desse discurso, pode estar impressa a assimilação do pelo-meu-contexto-social-

eu-não-sou-capaz-de-aprender, que, na visão dos licenciandos, a própria escola ratifica. 

Para os licenciandos, a falta de apoio da escola estava diretamente ligada à descrença no 

aprendizado do francês, crença que eles mesmos compartilhavam antes de ter acesso aos 

alunos da oficina como às discussões realizadas nos cursos de didática da Licenciatura.   

Não se pode deixar de defender a ideia de que o professor precisa ter consciência 

disso, não contribuindo com a reprodução de estereótipos no meio escolar. Muito se 

ouve falar sobre os problemas nas escolas, e, nos discursos, uma das ideias que ficam 

concretizadas é a de que os alunos, por critérios sociais, culturais ou econômicos são 

responsáveis por eles.  Cabe destacar que uma experiência não deveria obter como 

resultado o reducionismo nem a generalização. No caso dos cinco licenciandos 

pesquisados, embora cientes dos problemas escolares compartilhados socialmente, 

esperavam encontrar um ambiente coerente, uma vez que forneciam para a escola um 

meio de contribuir com o ensino e aprendizagem dos alunos. Por conta disso, dois deles 
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se sentiram desmotivados em relação ao ensino por reduzirem a experiência educativa 

às suas, irradiando os percalços nas outras escolas.  

Isso mostra que os futuros professores deveriam ser preparados para uma atuação 

adequada em sala de aula. Essa adequação se pautaria, portanto, pela conscientização 

(a) das suas próprias representações a respeito da língua francesa; (b) do grau de 

influência dessas representações em sua escolha em atuar como professores de francês; 

(c) das representações compartilhadas em relação à cultura e à língua francesa no 

contexto brasileiro e no âmbito da comunidade escolar; (d) de um ensino de língua 

francesa não atrelada apenas à cultura francesa, mas à francófona; (e) da não 

universalização dos materiais didáticos, por considerar que o aluno não se apresenta 

como ser ideal, no sentido de que, por ele, atravessam vários discursos e (f) do não 

encerramento do aluno em categorias, que contribuem para a formação de estereótipos.  

Dessa forma, seria constatado que o discurso presente em Eles não sabem falar 

nem português, quanto mais francês! é carregado de preconceito deslocado pela 

simplificação de um problema que retira o sujeito do lugar de indivíduo e de cidadão, 

que seria o direito de ter acesso a línguas estrangeiras. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de investigação a escrita sobre as 

práticas de ensino em uma turma de Estágio Supervisionado na Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará e está inserido no Projeto de pesquisa “A escrita sobre as práticas 

de ensino em licenciaturas do Brasil, da Costa Rica e Honduras: registro, análise e 

produção de conhecimento”, financiado pela Chamada Universal MCTI/CNPq nº 

14/2014. Consideramos que a escrita sobre as práticas, no processo de formação de 

professores, não deve consistir apenas em documentação ou comprovação de atividades 

realizadas, mas pode contribuir na produção de conhecimento. A pesquisa objetiva 

entender como os estagiários planejam as suas aulas e dialogam com os discursos do 

campo de ensino de línguas e como se confrontam com as aulas que propõem a partir do 

registro que fazem delas. O quadro teórico que possibilitará analisar os dados e refletir 

sistematicamente sobre eles é constituído, principalmente, por perspectivas da Análise 

do Discurso (BAKHTIN, 2002; 2011; DUCROT, 1987; PÊCHEUX, 1969), além de 

autores que ajudam a recompor o campo de ensino de língua materna no Brasil 

(SOARES, 2002; GERLADI, 1986; PIETRI, 2005; DORNELLES, 2008) e a pensar 

sobre a escrita no processo de formação de professores (BARZOTTO e RIOLFI, 2011; 

FAIRCHILD, 2012). Os resultados preliminares mostram uma prevalência, nos planos 

de ensino, da tomada dos textos - que são utilizados como objetos de ensino -  como 

sinais, nos termos de Bakhtin, desvinculados da situação sociocomunicativa, e não 

como signos que emergem no “processo de interação entre uma consciência individual e 

uma outra” (BAKHTIN,1986, p.33) o que coloca o gênero no lugar tradicionalmente 

ocupado pela gramática normativa. Outra questão interessante é relativa aos registros 

sobre as aulas: observa-se um apagamento de informações importantes para 

compreender o desenvolvimento da aula e descrições pouco detalhadas dos processos de 

ensino e aprendizagem, além de resultados idealizados, o que dificulta que o estagiário 

confronte-se com suas  escolhas teórico-metodológicas e possa avançar no campo de 

estudo. Os movimentos discursivos encontrados na escrita sobre as práticas apontam a 

presença de diferentes enunciadores, tanto nos planos de ensino quanto nos diários, e 

pouca reflexão sobre os dados de aprendizagem dos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Formação de Professores. Análise do Discurso. 

1. Introdução 

 

Este artigo apresenta resultados parciais da minha pesquisa de dissertação de 

mestrado e tem como objeto de investigação a escrita sobre as práticas de ensino 

produzida pelos estagiários na disciplina Estágio Supervisionado em Língua Materna I, 

durante o 1º semestre de 2014 de uma turma do curso de Letras da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Está inserido no Projeto de pesquisa “A escrita 

sobre as práticas de ensino em licenciaturas do Brasil, da Costa Rica e Honduras: 

registro, análise e produção de conhecimento”, financiado pela Chamada Universal 
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MCTI/CNPq nº 14/2014., o qual considera que a escrita sobre as práticas, no processo 

de formação de professores, não deve consistir apenas em documentação ou 

comprovação de atividades realizadas, mas pode contribuir na produção de 

conhecimento. Ao escrever o plano de ensino para ministrar as aulas e, depois, registrar 

e analisar os resultados dessas aulas, de modo a avaliar suas escolhas, o estagiário, pela 

escrita, o sujeito inicie uma prática reflexiva sobre sua experiência de ensinar português. 

A presente pesquisa teve início com a necessidade de entender como os 

estagiários planejam as suas aulas e dialogam com os aportes teóricos estudados durante 

a graduação, bem como se conseguem descrever e analisar as aulas que propõem. Parte-

se da ideia que não basta o professor consumir o conhecimento sobre o ensino de língua 

materna que é produzido no campo, bastante heterogêneo; ele deve contribuir para que 

esse conhecimento se amplie. É importante que se favoreça, no período do estágio, dois 

momentos: o primeiro em que o planejamento  é  elaborado a partir das  convicções do 

licenciando, da realidade da turma em que o estágio se realizará e dos conhecimentos 

teóricos da área. O segundo  momento consiste na reflexão  sistemática sobre a prática, 

composto pela escrita dos diários, espaço que permita a reflexão sobre as experiências 

com o ensino colocando-o, assim, em posição de diálogo com os seus pares. 

A pergunta que norteou a pesquisa foi formulada a partir de minha experiência 

como professora de Estágio Supervisionado no curso de Letras, pois, neste lugar, me 

constituí como formadora e pude confrontar inúmeras inquietações oriundas do tempo 

em que lecionei na Educação Básica, relativas à capacidade do professor reinventar sua 

prática, com a produção de conhecimentos a partir da atividade de pesquisa em ensino. 

Ao lançar mão de conceitos da análise do discurso, obtive ferramentas teóricas que me 

possibilitaram pensar sobre a pergunta que orienta a investigação: De que modo a 

escrita sobre as práticas pode contribuir para a formação do professor de língua 

materna?  

Partindo dessa pergunta central, busco atingir os seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar de que forma os discursos no campo de ensino de língua surgem 

nos planos de ensino elaborados pelos professores em formação. 

2. Descrever os registros que os estagiários fazem das aulas ministradas nos 

diários. 

3. Investigar em que medida os estagiários recuperam na escrita as atividades 

propostas nos planos de ensino. 

São esses três momentos – o planejamento, o registro e a reflexão sistemática 

sobre a prática - que ajudam a triangular os dados desta que é uma pesquisa-ação uma 

vez que “visa a mudança de atitudes, de situações, de práticas” (BARBIER, 2004, 

p.106). Desse modo, não ficaremos apenas com o momento em que o estagiário relata 

suas aulas, mas poderemos recuperar o percurso do estágio, desde  a concepção da aula, 

passando pela execução e análise. 

O estágio é um momento na licenciatura em que o aluno confronta-se com a 

realidade escolar, ou seja, é o lugar, por excelência, da prática de ensino  que vai desde 

conhecer o contexto das escolas - realizando observações diretas - até a elaboração e 

desenvolvimento das aulas. O Estágio Supervisionado, segundo o PPCL (2004, p. 12), é 

uma das disciplinas pedagógicas que constituem  um espaço curricular específico para 

enfatizar “a observação, o registro e a reflexão sobre situações de ensino-aprendizagem 

contextualizadas no espaço escolar.” 
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Nesse sentido, compreendemos que o estágio não deve reduzir-se às atividades de 

planejamento e execução das aulas, mas ser um espaço reservado para o registro e 

reflexão sobre as situações experenciadas neste período de regência, sendo, portanto, 

espaço de pesquisa e produção de conhecimentos. 

Desse modo, julgamos que é importante favorecer, durante o período de estágio, que 

o professor em formação possa problematizar as diferentes situações de ensino e 

aprendizagem vivenciadas e por meio da atividade escrita dialogue com os 

conhecimentos teóricos da área e produza novas perguntas a serem investigadas. Nesse 

sentido, destacamos o afirmam Pimenta e Lima (2012, p. 111): 

 

Ao transitar da universidade para a escola e desta para a 

universidade, os estagiários podem tecer uma rede de relações, 

conhecimentos e aprendizagens, não com o objetivo de copiar, 

de criticar apenas os modelos, mas no sentido de compreender a 

realidade para ultrapassá-la. 

 

 Na disciplina Estágio Supervisionado, durante o 1º semestre de 2014, foi 

possível   observar que os estagiários escreviam planos de aula vagos, pouco detalhados, 

cumprindo, muitas vezes, uma tarefa universitária. Quanto aos relatórios, 

frequentemente, eles consistiam em descrições do espaço físico escolar, sendo a 

descrição das aulas pouco detalhadas e insuficientes para tornarem-se dado de pesquisa 

para o estagiário.  que nem sempre recuperava no registro os planos elaborados 

 O quadro teórico que possibilitará analisar os dados e refletir sistematicamente 

sobre eles é constituído, sobretudo por perspectivas da Análise do Discurso 

(BAKHTIN, 2011; DUCROT, 1987; PÊCHEUX, 1969), além de autores que ajudam a 

recompor o campo de ensino de língua materna (SOARES, 2002; GERLADI, 1986; 

PIETRI, 2005; DORNELLES, 2008) e a pensar sobre a escrita no processo de formação 

de professores (BARZOTTO e RIOLFI, 2011; FAIRCHILD, 2012). 

 

2. O campo de ensino de língua materna no Brasil 

 

A discussão em torno de ensino de língua no Brasil é anterior à chamada 

democratização do ensino. Sabe-se, de acordo com Soares (2002) que desde a chegada 

dos jesuítas, no séc. XVI, passando pelas reformas pombalinas, até o final do Império 

quando as disciplinas de retórica, gramática e poética foram fundidas em apenas uma 

disciplina. Os interesses governamentais sempre marcaram as propostas de “mudança” 

no campo de ensino de língua materna. 

Consoante Bezerra (2010, p.42), com a chegada das camadas populares à escola, os 

alunos não eram mais os falantes da norma padrão, própria da classe dominante, ou os 

“filhos-família” como era denominado este grupo economicamente privilegiado 

(SOARES, 2002, p.164). Até este período, o predomínio no ensino de língua portuguesa 

era da perspectiva tradicional com ênfase na gramática que atendia aos interesses do 

grupo minonitário que frequentava a escola. 
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Para a nova clientela que chegava na escola, em meadas do séc. XX, filhos dos 

trabalhadores, a escola continua a ensinar a língua escrita, a gramática normativa e o 

papel do texto, conforme afirma Soares (2002, p.167), é de auxiliar no ensino d 

estruturas gramaticais. O crescimento do número de alunos nas escolas faz também que 

cresça a demanda por professores  que passam a entrar nas escolas a partir de uma 

seleção menos exigente conforme Pietri (2005, p.36). Nessa reconfiguração do cenário 

escolar e os novos perfis de professores e alunos, um outro elemento destaca-se: o livro 

didático. Assumindo um papel central nas aulas de língua portuguesa, a voz do autor 

substitui, paulatinamente, a voz do professor. É de responsabilidade do autor do livro a 

escolha dos textos, dos tópicos gramaticais – e, às vezes, a reposta adequada para as 

questões propostas (SOARES, 2002; PIETRI, 2005). 

Já na década de 60 e 70, período marcado pela ditadura militar,  que de acordo com 

Pietri (2005, p.38) colocou a “Educação a serviço do que nomeou desenvolvimento”, a 

disciplina passou a chamar-se de Comunicação e expressão, nas séries iniciais do 1º 

grau, Comunicação em Língua Portuguesa, nas séries finais do 1º grau e Língua 

Portuguesa e Literatura no 2º grau. Como apresenta Pietri (2005, p.39): 

 

Essa alteração se fundamenta na teoria da comunicação. Atribiu-

se ao ensino um caráter pragmática e utilitarista: o 

desenvolvimento do uso da língua como instrumento de 

comunicação. O aluno é visto como um emissor-receptor de 

códigos os mais diversos, e não mais apenas do verbal. 

 

Em razão dessa prevalência de concepção utilitária da língua, o ensino de gramática 

é minimizado e, como aponta Soares (2002) o próprio ensino de gramática passa a ser 

questionado. Em relação à escolha dos textos, que antes desse período utilizava critérios 

literários, passou a ser mais plural incorporando, especialmente, os textos que 

circulavam socialmente. 

Outro fator relacionado à mudança no discurso sobre o ensino de língua materna 

é o fato de, em 1961, a Linguística
183

 passar a ser uma disciplina no curso de formação 

de professores, como afirma Dornelles (2008, p.3). Com a linguística  presente nos 

cursos de formação, a legitimidade em entender e “ditar regras” para o ensino de LP 

passa a ser dos linguistas que ganham espeço para agir  politicamente sobre o ensino. 

De acordo com Soares, nos anos 80  

as ciências linguísticas - a Lingüística, a Sociolingüística, a 

Psicolingüística, a Lingüística Textual, a Análise do discurso 

começam a ser "aplicadas" ao ensino da língua materna: novas 

concepções de língua e linguagem, de variantes lingüísticas, de 

oralidade e escrita, de texto e discurso reconfiguram o objeto 

da aprendizagem e do ensino da escrita.” (SOARES,p.60).  

É também nos anos 80 que alguns documentos oficiais são produzidos para 

difundir esse discurso da mudança o que gera novidades nos  processos de ensino e 

aprendizagem desses novos objetos (PIETRI, 2007,  p. 264). Esses documentos oficiais 

possuem, segundo Pietri (2007, p. 264), tanto o caráter prescritivo, de regular o ensino, 

quanto o caráter formativo, uma vez que são produzidos a partir do conhecimento da 

academia. Nesses documentos, ainda percebemos a presença de algumas questões 
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teóricas constantes, tais como nos apresenta Geraldi (1996) e são elas: a concepção 

sócio-interacionista da linguagem, as noções de texto como produto da interação, a 

inserção da problemática da variação linguística, excluindo a questão de certo e errado 

e, por fim, a orientação para que as aulas fossem organizadas em torno de atividades de 

leitura, produção textual e análise linguística. A fim de compreender melhor essa prática 

discursiva, é importante esclarecer qual é a concepção de linguagem proposta pelo 

discurso da inovação 

A Linguagem  pois, não é um dado ou um resultado; mas um 

trabalho que dá forma ao conteúdo de nossas experiências, 

trabalho de construção, de retificação do ‘vivido’ que ao 

mesmo tempo constitui um sistema simbólico mediante o 

qual se opera sobre a realidade e se constitui a realidade 

como um sistema de referências em que aquele se torna  

significativo.’ (GERALDI, 2006 p.13 ) 

 

Para Pietri (2003, p. 15) são três os pilares que sustentam  o discurso sobre a 

mudança  ensino de LP: a tradição gramatical, o ensino de língua materna e a própria 

linguística que , nos anos 1970, está legitimando seu lugar nas pesquisas  relacionadas 

ao ensino. Assim, essa disciplina mostra que um dos objetivos de ensino é levar a norma 

a todos. 

No entanto, o que acontece nos anos de 1970 e 1980 é uma palavra de 

autoridade dos linguistas em relação ao ensino que não é muito bem compreendida 

pelos professores os quais se posicionam contra ou a favor das novidades alardeadas. 

Há um grupo, mais purista, que acusa a Linguística de ser permissiva e oferecer perigo 

ao idioma nacional; um outro, porém, que deseja estar a par e no mesmo lugar dos 

cientistas que adere ao discurso veiculado pelos documentos oficiais e mesmo sem 

entendê-lo muito bem, por falta de formação teórica, utiliza-se desse discurso para 

pensar em novos conteúdos de ensino.  

A inovação depende também, segundo Signorini (2007, p.211), das variáveis 

contextuais específicas das instituições e levam em conta como e onde acontecem os 

processos de didatização
184

, os objetivos, o público alvo etc. Para cada realidade, os 

impactos produzidos com novas práticas de ensino podem ser ou não inovadores. A-

demanda por inovação sustenta a exigência constante por atualização, o que produz a 

ideia que a exposição a novas teorias e concepções seja o instrumento mais eficiente na 

efetivação de práticas mais inovadoras e menos tradicionais
185

.  

3. A escrita na formação do professor: uma abordagem dialógica  

 

Nesta seção, discorreremos sobre a natureza dialógica da linguagem, valendo-nos do 

princípio do dialogismo de Bakhtin, bem como dos conceitos de signo e sinal, 
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desenvolvimento de atividades em sala de aula) em função de variáveis contextuais específicas.” (SIGNIORINI, 

2007, p.211) 
185 Prática educativa caracterizada pela transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade. Os conteúdos e 

procedimentos didático-metodológicos, para a abordagem tradicional, não têm ligação com o cotidiano do aluno, nem 

com as realidades sociais. (SANTOS, 2005, p.21) 
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enunciação e auditório social, os quais serão de extrema relevância para os gestos de 

interpretação dos planos de ensino e diários de campo dos professores-estagiários. 

Na obra “Marxismo e Filosofia da linguagem”, Mikhail Bakhtin (1999) critica o 

subjetivismo abstrato que concebe a expressão como tudo que se forma no psiquismo do 

indivíduo e exterioriza-se objetivamente através de signos. Para o autor, “qualquer que 

seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas 

condições reais de enunciação” (BAKHTIN, 1999, p. 112), ou seja, pela situação social.  

     A enunciação é o produto da interação entre os indivíduos socialmente organizados; 

o enunciador sempre tem um interlocutor que pode ser real, ou substituído pelo 

representante médio do grupo social, a quem ele se dirige. Cada sujeito tem seu 

auditório social “em cuja atmosfera se constroem suas deduções interiores, suas 

motivações, apreciações, etc.” Para compreendermos um pouco melhor como o discurso 

do estagiário se individualiza no processo de diálogo com outros discursos, vamos partir 

do conceito teórico das formações imaginárias de Pêcheux (1997) que indicam a 

posição do sujeito projetada no discurso: a) a imagem que o sujeito faz dele mesmo; b) 

a imagem que o sujeito faz de seu interlocutor; c) a imagem que faz do objeto do 

discurso. Essas formações podem ser melhor compreendidas com  o seguinte quadro 

(PÊCHEUX, 1997):  

 Expressões 

designando as 

formações 

imaginárias 

Significado da expressão Questão implícita cuja 

“resposta” sustenta a 

formação imaginária 

correspondente 

 

A 

IA(A) Imagem do lugar de A pelo 

sujeito situado em A 

“Quem sou eu para lhe falar 

assim?” 

IA(B) Imagem do lugar de B pelo 

sujeito situado em A 

“Quem é ele para que eu lhe 

fale assim?” 

 

B 

IB(B) Imagem do lugar de B pelo 

sujeito situado em B 

“Quem sou eu para que ele me 

fale assim?” 

IB(A) Imagem do lugar de A  pelo 

sujeito situado em B 

“Quem é ele para que ele me 

fale assim?” 

 

É nesse jogo discursivo que podemos afirmar que a linguagem é atividade, 

trabalho que constitui o sujeito nos processos interacionais (GERALDI, PORTOS) e 

não apenas um sistema abstrato de formas, carregando a expressividade e atitude 

valorativa do sujeito; é, portanto, o lugar da produção de sentido, sentido este que está 

sempre em luta/diálogo com outros discursos, com outras posições antecedentes ou 

procedentes dele. Para Pêcheux (1989, p. 83): 

 

[...] em outros termos, o que funciona nos processos discursivos 

uma série de formações imaginárias que designam o lugar que A 

e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, 

existem nos mecanismos de qualquer formação social regras e 

projeção, que estabelecem as relações entre as situações 

(objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas 

situações). Acrescentemos que é bastante provável que esta 

correspondência não seja biunívoca, de modo que diferenças de 
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situação podem corresponder a uma mesma posição, e uma 

situação pode ser representada como várias posições, e isto não 

ao acaso, mas segundo leis que apenas uma investigação 

sociológica poderá revelar. (PECHEUX, 1997) 

 

Cada indivíduo tem um auditório social próprio e bem construído de onde 

partem as motivações, por exemplo, sendo que “o locutor serve-se da língua para suas 

necessidades enunciativas concretas.[...] Para ele, o centro da gravidade da língua não 

reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa 

forma adquire no contexto.” Dessa maneira, a realidade fundamental da língua é a 

interação verbal e as formas linguísticas têm importância enquanto signos e não como 

sinais estáveis; o estudo desses signos permite que observemos seu sentido ideológico.  

A linguagem é atividade, ou seja, prática social situada em contextos comunicativas e se 

realiza por meio dos signos  que, consoante Bakhtin (1999) são fenômenos do mundo 

exterior: 

 

O próprio signo e todos os seus efeitos (todas as ações, 

reações e novos signos que ele gera no meio social 

circundante) aparecem na experiência exterior. [...] Afinal, 

compreender um signo consiste em aproximar o signo 

apreendido de outros signos já conhecidos.[...] Os signos só 

emergem, decididamente, no processo de interação entre uma 

consciência individual e uma outra. (BAKHTIN, 1999, p.33) 

 

Na perspectiva discursiva da linguagem, os signos são “variáveis e flexíveis” 

(Bakhtin, 1999, p. 93) e dialogam com outros signos em determinados contextos 

sociais. O signo opõe-se ao sinal, que “é uma entidade de conteúdo imutável; ele não 

pode substituir, nem refletir, nem refretar nada; constitui-se apenas um instrumento 

técnico para designar este ou aquele objeto” (Bakhtin, 1999, p. 93). Para o locutor o que 

importa é o signo linguístico e não o sinal estável, uma vez que para comunicar-se ele se 

vale de inúmeras enunciações encadeadas em um discurso. Na perspectiva do 

objetivismo abstrato, criticada por Bakhtin, a unicidade é defendida, como se fosse 

possível “prender a palavra em um dicionário” fazendo que o signo seja apenas um 

sinal, destituído do seu contexto de produção. 

Ao tomarmos os planos de ensino e os relatórios produzidos por estagiários do 

curso de Letras, fazemo-lo enquanto signos, como enunciados dialéticos, dinâmicos e 

vivos, produzidos por determinados sujeitos em determinados contextos de produção. 

Os estagiários ao escreverem os planos como roteiros para, de fato, ministrarem as aulas 

estão produzindo signos linguísticos que estão em uma cadeia de diálogos. Do mesmo 

modo, o ato de escrever o diário relatando e analisando a aula ministrada pode, nos 

termos de Riolfi (2011, p.22) consistir “em um potentíssimo dispositivo de 

transformação de relação do sujeito com o saber.” 

Especificamente, em relação à escrita, os planos de ensino e os registros das 

aulas ministradas são tomados como um único processo de escrita que, capturando os 

contraditórios dos processos de ensino, torna-os mais reais ao estagiário. Sendo a 

linguagem dialógica, como nos aponta Bakhtin, vamos olhar essa atividade de escrita 

como parte da formação dos professores procurando perceber com quais discursos 

anteriores e posteriores ela dialoga: Com quais enunciados os planos de aula se 

encadeiam? Com quais concepções teóricas? As aulas respondem a que textos?  Ao 
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escolher um texto para preparar uma aula, o estagiário responde a esse texto com a 

produção de um plano de aula. Interessa-nos saber como esses enunciados se 

encadeiam? E quais enunciados serão posteriores aos planos de aula? As respostas dos 

alunos (na resolução de atividades e recepção das propostas), do professor regente, do 

professor supervisor do estágio e, por fim, os enunciados gerados pelo próprio 

estagiário no momento de descrever e analisar sua aula. 

Em face dessas considerações, podemos afirmar, consoante Bakhtin (1999, p. 

123) que “o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão 

ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as 

respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.”  A escrita uma atividade que exige 

trabalho de quem a assume, pois, para além da cópia e registros de leituras de textos 

consagrados em uma área do conhecimento, e referendados como legítimos, a produção 

escrita, na universidade, deve promover a produção de conhecimentos. 

 Conforme afirma Pietri (2011, p.47): 

A produção de conhecimentos, e a elaboração desses 

conhecimentos por intermédio da produção escrita, coloca 

àquele que escreve a necessidade de elaborar modos de se 

relacionar com o conhecimento já produzido, que constitui 

legado cultural, porém de modo a tomar os cuidados suficientes 

para não aderir a esse legado a ponto de estar paralisado, a ponto 

de permanecer em sua veneração. (PIETRI, 2011, p.47) 

Na licenciatura, em geral, quando os alunos em situação de estágio são levados a 

escrever planos de ensino e relatórios. Em ambas atividades, mediadas pela escrita, a 

tendência  é que os licenciandos busquem a teoria, o que é importante, de fato, mas não 

assumam posição diante dela. Na construção de planos de ensino, vê-se uma mistura 

que deflagra os diferentes discursos que circulam na escola e a dificuldade do aluno de 

avançar em relação às propostas com base nas experiências vividas nas escolas. Como 

afirma Barzotto (2011), na escrita há uma incômoda presença do outro, o professor 

supervisor do estágio e o professor regente das salas em que vão estagiar. Essa 

necessidade de dialogar com, pelo menos, esses dois interlocutores faz com que, muitas 

vezes, evidenciem-se dois enunciadores nos planos de ensino e nos relatórios. 

4. O trabalho da escrita no curso de Letras 

 

Este estudo é parte integrante da dissertação de mestrado em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA. Caracterizo a investigação proposta 

neste estudo como pesquisa qualitativa interpretativista de natureza aplicada por centrar-

se na resolução de problemas relativos ao uso da linguagem no contexto escolar 

(MOITA LOPES,1996, p.20). A opção metodológica é da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2009), entendida como um tipo de pesquisa na qual o pesquisador e os 

participantes estão envolvidos de modo cooperativo e “visa mudança de atitudes, de 

práticas, de situações, de condições, de produtos, de discursos” (BARBIER, 2012, p. 

106- grifos meus). 

A metodologia da pesquisa-ação contribui, no dizer de Moita Lopes (1996, p.183), 

para a transformação de um professor que apenas executa métodos desenvolvidos por 

outro, para um professor que está envolvido com a reflexão crítica sobre sua própria 
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prática.  Neste trabalho, serão utilizados planos de aula e diário de campo produzidos no 

1º semestre de 2014 a fim de assegurar a representatividade  dos dados e obter 

diferentes perspectivas da realidade investigada. 

O recorte do corpus analisado aqui é constituído por uma proposta de planejamento 

sequenciado, produzidos no 1º semestre de 2014, na disciplina de Estágio 

Supervisionado em Língua Materna, do curso de Letras/Português na Universidade do 

Sul e Sudeste do Pará e um relatório de estágio. 

O estágio supervisionado, nesta instituição, é organizado em forma de disciplina 

curricular e ministrada durante um semestre em um encontro semanal de 4h/a. Nesse 

período, os alunos tem um espaço para ler/discutir sobre ensino de língua materna, 

visitar a escola de estágio, planejar aulas em dupla com um colega e ministrar as aulas. 

O tempo de permanência na escola de estágio é, no mínimo, 30% da carga-horária total 

da disciplina. 

No 1º semestre de 2014, acompanhei 13 (treze) duplas de estágio no Ensino 

Fundamental as quais produziram, em média, planos de ensino para 5 aulas cada uma. 

Além deste material, servem como dados para a análise deste trabalho os relatórios de 

estágio entregues ao final da disciplina. Organizaremos este exercício de análise com a 

apresentação dos planos de aula seguidos do registro dos estagiários da aula para 

analisarmos os movimentos discursivos presentes nessas duas atividades que compõem 

o mesmo processo de escrita. 

A leitura dos planos de aula produzidos pelos alunos apontaram que os estagiários 

tenderam a tomar o texto como eixo estruturador dos planejamentos. Preliminarmente, 

constata-se que os professores em formação tendem a elaborar suas propostas didáticas 

a partir de textos, em geral retirados de livros didáticos, no entanto na tentativa de 

didatizar o texto acabam tratando apenas da sua estrutura composicional. Outra 

característica dos planos de ensino é que, em muitos deles, a questão dos gêneros parece 

ter maior ênfase, alinhando-se ao que prescrevem os PCNs (1997, p. 23) “a noção de 

gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino”.  

No plano de aula que analisaremos a seguir, vamos observar como as estagiárias 

constroem a aula, identificando com quais enunciadores elas dialogam. Vejamos o 

plano de aula 1: 

 

PLANO DE AULA 1 

Série: 8º ano                   Turma: A                      Turno: Manhã   

1º Aula (Dia 06/05/2014- Terça- feira) 

TEMA (GÊNERO): Diário Íntimo 

OBJETIVOS:  

* Trabalhar a leitura e interpretação; 

*Destacar as características próprias do gênero diário íntimo.  

Duração:2 aulas ( 50 min. Cada aula); Das 07h30min às 09h10min.   
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RECURSOS: 

Livro Didático (a pedido da professora regente); 

Quadro magnético. 

METODOLOGIA: 

Aula expositiva oral; 

Leitura compartilhada do texto. 

 

1º MOMENTO: Leitura do texto “O diário de Zlata.” (presente no livro didático) 

 

2º MOMENTO: Abrir uma discussão sobre o texto lido, perguntar aos alunos o que 

eles notaram que há no texto e que existe também em um diário. A partir das respostas 

dos alunos fazer comentários destacando as características que compõe um diário 

íntimo. 

*O texto é escrito em 1ª pessoa; 

*Há a presença de marcadores de tempo: data, dia, ano, horário; 

*Há a presença da subjetividade do autor, onde o autor pode deixar explícito nas suas 

frases a sua visão pessoal, pode emitir expressões de pensamentos, sentimentos e 

emoções. 

 

3º MOMENTO: Atividade de interpretação. 

Plano de aula 1 

O plano de aula é dividido em subitens escolhidos pelas alunas
186

 e um primeiro 

aspecto que consideramos interessante é a escolha das estagiárias de colocar, depois do 

tema da aula, a palavra “gênero” em um parêntese, à esquerda dos dois pontos - 

portanto uma explicação do subitem. Desse modo, o tema da aula e o gênero parecem 

ser apontados como sinônimos e esta escolha remete às prescrições oficiais para o 

ensino de língua materna, toda aula precisaria de um gênero que a estruturasse. O 

gênero não é o tema da aula, mas a aula precisa ter um gênero, como precisa de 

objetivos, recursos e metodologia. Não fazemos, aqui, juízo de valor sobrea organização 

(ou não) de um gênero, a questão que colocamos, no entanto, é que apenas apresentar a 

palavra “gênero” no plano de ensino não garante que, de fato, haja uma mobilização de 

saberes teóricos ligados a essa perspectiva.  

 Avançando um pouco mais na análise do plano, um segundo aspecto que merece 

destaque é a seleção dos objetivos que dividem a aula em dois momentos: 1º) trabalhar 

                                                           
186

 Durante o 1º semestre, os estagiários poderiam escolher como estruturariam os planos de aula. Foram 

feitas, durante o período de preparação do estágio, considerações  sobre planejamento e alguns planos de 
ensino foram  
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a leitura e interpretação - que segue uma lógica mais tradicional de ensino de língua 

portuguesa, geralmente, partindo do estudo de um texto; 2º) destacar as características 

próprias do gênero diário íntimo – que mostra, de modo mais claro, como as estagiárias 

concebem o ensino dos gêneros, afastado do que nomeiam como leitura e interpretação 

e ocupando o lugar que, geralmente, era destinado à gramática normativa. A opção, pelo 

que notamos na metodologia, é prescrever sobre as características composicionais do 

diário íntimo. 

 Sobre as atividades discriminadas no 2º momento da metodologia do plano de 

ensino, há uma breve explicação sobre os procedimentos que serão adotados para 

realizar a discussão sobre o texto “O diário de Zlata” (anexo x). Apenas nesta parte do 

planejamento, notamos que as estagiárias estão pensando nos alunos como enunciadores 

nesta aula, quando dizem: “Abrir uma discussão sobre o texto lido, perguntar aos alunos 

o que eles notaram que há no texto e existe também em um diário.” Há uma tentativa de 

dar voz ao aluno, partir do que ele sabe, porém, na sequência, aparecem algumas 

características do diário íntimo, previamente estipuladas, o que nos leva a crer que as 

respostas dos alunos, no máximo, aumentariam essa listagem. 

 Outra consideração nesse mesmo sentido, de considerar pouco o lugar do aluno 

para a elaboração da aula, pode ser percebida pela leitura geral do plano que é 

construído na perspectiva do ensino e não da aprendizagem. Os objetivos são de ensino, 

os recursos são aqueles utilizados pelas professoras, bem como a metodologia que prevê 

as atividades a serem realizadas pelo professor. Segundo Fairchild (no prelo), organizar 

uma aula é “dar voz” aos diferentes enunciadores que compõem esse discurso e, no caso 

do plano analisado, contatamos que as alunas não preocupam-se com a “voz” dos 

alunos. 

 Se o papel designado ao aluno não tem muito espaço no plano de ensino, outras 

vozes, porém, são sinalizadas e percebemos que estão presentes no auditório das 

estagiárias; uma delas é a do professor supervisor de estágio, primeiro leitor do plano – 

e, provavelmente, a quem o plano se dirige como a realização de uma tarefa do estágio.  

Nota-se esse enunciador, o professor supervisor, no seguinte enunciado do plano: 

“RECURSOS: livro didático (a pedido da professora regente)”. Essa justificativa para o 

uso do livro didático, o pedido da professora da turma em que o estágio se realiza, 

aponta que, no estágio, o  professor-estagiário precisa equilibrar o discurso sobre ensino 

que circula na universidade, que, em geral, repudia o uso do livro didático, com as 

exigências do discurso da escola, que, neste caso, tem uma meta quanto ao uso do livro 

didático
187

. A justificativa, também, tira a responsabilidade pela escolha do material da 

dupla de estagiárias e mostra como elas dão voz à instituição no momento de 

planejarem uma aula. Ao mesmo tempo que o supervisor de estágio é considerado na 

hora de escrever o planejamento, fica evidente que a professora regente não é uma 

interlocutora provável.  

Ao responderem à pergunta “Quem sou eu para lhe falar assim?” (segundo Pêcheux, 

1989, imagem  do lugar de A pelo sujeito situado em A), as estagiárias apontam que 

durante o momento do estágio sentem a necessidade de colocarem-se em diálogo com o 

discurso da “inovação”, simbolizado pela preferência pelo trabalho com os gêneros. No 

entanto, alinhar-se a esse discurso é uma tarefa cumprida parcialmente, pois, ao 

                                                           
187

 Nota do diário de campo gerada a partir do registro de uma conversa com a dupla de estagiárias que 

estavam muito preocupadas com o fato de terem páginas predeterminadas do livro didático para 

utilizarem no período do estágio. 
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desenvolverem o plano de ensino, delocam-se para um “fazer prescritivo” acerca do 

gênero, desvinculado das atividades de leitura e interpretação. 

Outra questão relevante é a tomada do texto como um sinal, “estável e sempre igual 

a si mesmo” (BAKHTIN, 1999, p. 94) desvinculado da cadeia discursiva na qual se 

inscreve, pois parece servir, apenas, para elencar características composicionais. 

Retomando Bakhtin (1999) o trabalho com a língua em uso, não pode tomar o texto 

como um item abstrato, pois “para o falante nativo, a palavra não se apresenta como um 

item de dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações dos locutores A, B 

ou C de sua comunidade e das múltiplas enunciações de sua própria prática.” A 

linguagem só terá sentido considerando “o conjunto dos contextos possíveis de uso de 

cada forma particular.” Notamos que as alunas ao escreverem sua metodologia colocam 

o texto estudado - “O Diário de Zlata”  -  e o gênero – diário íntimo - como duas 

realidades diferentes, isto é, ao propor a leitura e compreensão do diário ele é tomado 

como signo, discurso produzido em um determinado contexto; passado este primeiro 

momento, as alunas sentem necessidade de trabalhar uma atividade prescritiva e a 

escolha, ao invés da gramática normativa, é tomar esse texto para analisa-lo em seus 

aspectos formas, agora denominado de gênero: 

Abrir uma discussão sobre o texto lido, perguntar aos alunos o que eles notaram que 

há no texto e que existe também em um diário. 

Vejamos, agora, o registro da aula que acabamos de analisar em dois momentos do 

relatório: i. resumo do estágio; ii. análise das intervenções. 

Excerto 1: 

i.Resumo do estágio: 

A turma era composta por adolescente entre 14 e 16 anos de idade, com a quantidade de 

32 alunos matriculados. A escolha dos conteúdos que trabalhamos nas aulas fazia parte 

do cronograma bimestral criado pela própria professora. Fomos informadas que todos 

os conteúdos desenvolvidos no bimestre faziam parte do livro didático, segundo a 

professora de turma, a escola adotou este método de trabalhar todo o livro didático em 

sequência por ser um material que todos os alunos têm acesso, uma vez que isso fazia 

parte das críticas dos pais, justificando que não acompanhava o seu filho nas atividades 

por não terem o material da qual o professor usou em sua aula.  

Assim, ficamos responsáveis para trabalhar o gênero Diário Íntimo, os predicados das 

orações e as figuras de linguagens. Certas de que teríamos que utilizar o livro didático 

em algumas aulas, consultamos o livro didático e avaliamos que o conteúdo temático 

era bem distribuído e organizado. Em nossa primeira aula trabalhamos uma leitura do 

próprio livro didático, “O diário de Zlata” a partir desta leitura pedimos aos alunos que 

encontrassem no texto algumas características que eles achassem que fossem presente 

também em um diário íntimo, alguns alunos responderam com exemplos do próprio 

texto, foi então que juntos fomos construído no quadro uma tabela com as 

características  que  compunha um diário íntimo, logo após realizamos uma atividade de 

interpretação (anexo ). 

 

ii. Análise das intervenções: 
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Na primeira aula em que trabalhamos leitura e interpretação, sob um objetivo maior 

de trabalhar não somente a leitura, o sentido e as informações que o texto produz, mas 

também abordar e estudar através do texto as marcas características do gênero textual a 

que nos propusemos trabalhar: o gênero “Diário Íntimo”. Nesta primeira aula foi 

bastante perceptível a participação e a atenção dos alunos no decorrer de toda a aula, 

desde o momento que dedicamos à leitura, fizemos uma leitura compartilhada com toda 

a turma, onde alguns alunos prontamente se dispuseram a fazer a leitura em voz alta 

para todos ouvirem.  

 

É possível perceber que, no registro das alunas, há a recuperação dos objetivos e 

uma justificativa para que mostra uma diferença em relação ao plano de ensino. Aqui o 

texto utilizado para desenvolver a aula vai, em um primeiro momento, ajudar a compor 

as características do gênero diário íntimo, apenas em seu aspecto estrutural. Após 

elencar as características, passam à atividade de interpretação desvinculada da primeira 

parte destinada ao estudo do “gênero” e seguem o roteiro do livro didático. 

Notamos que as alunas afirmam que as características do gênero foram elaboradas 

com o auxílio dos alunos, o que aponta que as alunas consideraram o que os alunos 

disseram a respeito do gênero. Em um outro trecho, elas afirmam que foi “bastante 

perceptível a participação e a atenção dos alunos no decorrer de toda a aula” o que nos 

faz concluir que a participação no momento de caracterizar o gênero foi válida, mas não 

sabemos como foi, efetivamente, essa participação dos alunos, porque o comentário é 

pouco específico.  

Esse recorte que as alunas fazem da aula é própria da atividade escrita, uma vez que 

escrever possibilita criar realidades e recuperar a experiência vivenciada na aula, sendo 

a escrita uma extensão dessa experiência de dar aula. Notamos pouco posicionamento 

das estagiárias, mesmo no momento que reservam para analisar a aula, mesmo assim 

percebemos a posição de diálogo como diferentes “vozes” que ajudam a compor a aula 

do estágio e com diferentes discursos, pois  como afirma Bakhtin, o discurso escrito: 

é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica 

em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, 

antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. 

(BAKHTIN, 1999, p. 123) 

Os estagiários estão em diálogo imediato com o professor supervisor do estágio, 

quando apontam que a escolha do material didático, do gênero e dos conteúdos 

gramaticais são indicações da professora regente; com a professora regente da sala num 

onde ele está desenvolvendo suas atividades, à medida que as expectativas desta 

profissional em relação ao desenvolvimento de conteúdos é considerada; com as 

prescrições legais, porque vimos que as indicações trazidas nos PCNs, por exemplo, 

aparecem no plano de ensino; com as diferentes teorias sobre o ensino de língua 

portuguesa estudadas na universidade e com as concepções de ensinar e aprender que 

trazem consigo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O ponto de vista adotado neste trabalho toma a escrita sobre as práticas de ensino 

como parte da experiência do estágio supervisionado - este entrelugar  da formação, em 

que o estagiário está em, pelo menos, duas posições: a de aluno do curso de Letras e a 
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de professor. Essas duas posições em que o estagiário se encontra movimentam 

diferentes discursos, os quais verificamos na produção do plano de ensino, quando eles 

apresentam diferentes posições teóricas ao escolher objetos de ensino, por exemplo.  

Investigamos, também, o modo como os estagiários escrevem sobre as práticas  e o 

que dizem sobre as aulas ministradas no período de estágio. No exemplo analisado aqui, 

observamos que as informações apresentadas no relatório mostram pouco dos processos 

que ocorreram na aula, servem de justificativa para determinadas escolhas, como o uso 

do  livro didático, e a “voz” do aluno é apagada. 

À guisa de conclusão, verificamos que a escrita sobre as práticas pode auxiliar o 

estagiário a ressignificar a experiência de dar aula, discursivizando essa atividade e 

atribuindo-lhe novos sentidos.   
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EM DIREÇÃO À HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA MOÇAMBICANA 

Nancy A. Arakaki
188

 

 

RESUMO: É no âmbito da Historiografia Linguística Brasileira (HLB) que 

pretendemos tecer considerações em torno do Português Moçambicano (PM)  que 

floresceu alimentado em larga medida do substrato linguístico bantu. O enquadramento 

do PM na HLB se justifica a partir dos conceitos da Lusofonia que procura viver na 

prática a (re)união dos países da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) 

cujo elo é o uso da língua portuguesa na sua variedade localizada a partir da 

oficialização desta língua  (BASTOS & BRITO, 2004; MARTINS, 2006, LOPES, 

2013; ARAKAKI, 2014). O PM apresenta traços formais e funcionais os quais tornam 

essa variedade distinta das demais variedades onde o Português é língua nacional 

(Brasil e Portugal) e onde é língua oficial (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste). O PM caracteriza e identifica a 

sociedade moçambicana, conferindo-lhe uma certa aura africana (LOPES, et al, 2002). 

A questão identitária se pauta na reunião diacrônica e sincrônica de moçambicanismos 

que permeiam o universo moçambicano concedendo-lhe cidadania e/ou nacionalidade. 

Para descrição historiográfica do PM, tomamos como corpus a obra 

“Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos do Português Moçambicano”, autoria de 

Lopes et al, 2002 elaborando um breve percurso das mudanças ocorridas na língua 

portuguesa desde a chegada de Vasco da Gama (1498) até a década de 1980 as quais são 

identificadas a partir dos moçambicanismos que marcaram época. Embasados nos 

conceitos teóricos de Koerner (1996) e de Swigger (1991) procuramos demarcar o 

“clima de opinião” do período pós-Independência de Moçambique e explicar como os 

autores adquiriram, produziram e formularam o conhecimento científico em torno do 

PM. A descrição do PM sustentada por tais parâmetros metodológicos é significativa 

porque traduz iniciativas no que tange ao espaço imagético da lusofonia “marcado pelo 

uso da língua e também pelos usos e costumes culturais comuns, capazes de promover 

as bases essenciais para um ambiente fecundo de comunicação, inter, trans, pluri e 

multicultural” (BASTOS et al, 2004, p. 26), promovendo assim a historiografia 

linguística moçambicana. 

Palavras-chave: Historiografia Linguística Brasileira. Historiografia Linguística 

Moçambicana. Lusofonia. Português Moçambicano. 

TOWARDS THE LANGUAGE HISTORIOGRAPHY MOZAMBICAN 

 

 

ABSTRACT: It is under the Brazilian Linguistics Historiography (HLB) we want to 

make considerations about the Portuguese Mozambique (PM) that flourished fed largely 
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on linguistic Bantu substrate. The PM of the frame in HLB is justified from Lusophone 

concepts that seeks to live in practice (re) union of the CPLP countries (Community of 

Portuguese Speaking Countries) whose link is the use of the Portuguese language in its 

variety located from the formalization of this language (Bastos & Brito, 2004; Martins, 

2006 LOPES, 2013; Arakaki, 2014). The PM has formal and functional features which 

make this distinct variety of other varieties where Portuguese is the national language 

(Brazil and Portugal) and where it is the official language (Angola, Cape Verde, Guinea 

Bissau, Mozambique, Sao Tome and Principe and Timor east). The PM characterizes 

and identifies the Mozambican society, giving it a certain aura African (LOPES, et al, 

2002). The identity issue is guided in diachronic and synchronic meeting 

moçambicanismos that permeate the universe Mozambican granting him citizenship and 

/ or nationality. For historiographical description of the PM, we take as the work corpus 

" Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos do Português Moçambicano”, Lopes et 

al, authored by Lopes et al, 2002 by issuing a brief journey of change in Portuguese 

since the arrival of Vasco da Gama (1498 ) until the 1980s which are identified from the 

moçambicanismos epoch. Founded on the theoretical concepts of Koerner (1996) and 

Swigger (1991) seek to demarcate the "climate of opinion" of the post-Independence 

period of Mozambique and explain how the authors acquired, produced and formulated 

scientific knowledge around the PM. The PM description supported by such 

methodological parameters is significant because it translates initiatives with respect to 

the imagery Portuguese-speaking space "marked by the use of the language and also the 

uses and common cultural customs, able to promote the essential foundations for a 

fruitful communication environment, inter, trans, multi and multicultural" (Bastos et al, 

2004, p. 26), thus promoting the Mozambican linguistic historiography. Keywords: 

Historiography Linguistics Brazilian. Linguistics Mozambican historiography. 

Lusophone. Portuguese Mozambique. 

Para iniciar 

O estatuto de oficialidade do Português nos países bantófonos tem motivado 

pesquisas em torno da variedade emergente que a distingue do Português Europeu (PE) 

além de promover o dilatamento conceitual de Lusofonia. Posto isto, pretendemos tecer 

considerações sobre a Historiografia Linguística Moçambicana (HLM) tomando como 

referência a obra “Moçambicanismos: Para Um Léxico de Usos do Português 

Moçambicano, autoria de Lopes, Sitoe e Nhamuende, 2002”.  

A obra citada apresenta um rico conteúdo suficiente para descrição 

historiográfica do PM, registra a norma aceita socialmente e abre um leque de 

possibilidades para produção de gramáticas e de dicionários imprescindíveis no ensino-

aprendizagem do Português como língua segunda (L 2) e como língua materna (L 1). 

Ela também mostra que o PM é uma mais uma variedade  do PE que garante a 

comunicação inteligível e coesa entre os países da CPLP (Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa). 
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A discussão que pretendemos realizar se insere no campo da Historiografia 

Linguística (HL) mais precisamente nos princípios demarcados por Koerner (1996) – 

princípio da contextualização e princípio da imanência - e nos critérios de análise 

apontados por Bastos & Palma (2004) que oferece o ponto chave para leitura 

historiográfica: “... uma crença em ...”. A metodologia ora estipulada atende nossa 

proposta na medida em que a obra está construída sob o alicerce da Lexicografia e as 

abonações dos verbetes foram extraídas do contexto de uso do PM tanto na sua vertente 

diacrônica quanto sincrônica. 

Sendo assim, optamos por realizar a descrição do PM em contexto de mudança 

linguística sobrepondo os princípios da contextualização e da imanência que 

denominamos “imanência contextualizada” porque reportam às mudanças 

socioculturais, econômicas e políticas dos períodos colonial e pós-colonial. Esse recurso 

nos permitiu extrair da obra elementos favoráveis aos apontamentos da HLM no que 

tange à descrição do “clima de opinião”,  à motivação dos autores para produção da 

obra e distinção do PM (ARAKAKI, 2014). 

A âncora desta reflexão é a seleção de moçambicanismos que posssibilitam, 

ainda que brevemente, a reconstrução da história do Português em Moçambique. Os 

moçambicanismos são acompanhados de informações gramaticais e discursivas e nos 

conduzem à constatação de que o PM apresenta traços formais e funcionais reveladores 

de sua moçambicanidade quando contrastado com o PE, PB e demais variedades.  

Moçambique: espaço multiplural 

Moçambique está situado na costa sudeste do continente africano, defronte à ilha 

de Madagascar, da qual se separa pelo Canal de Moçambique. O território estende-se ao 

longo do Oceano Índico, por uma extensão costeira de 2795 quilômetros. As fronteiras 

continentais separam Moçambique dos seguintes países: Tanzânia, a norte; Malawi, 

Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul e Suazilândia, a oeste e África do Sul ao sul. A 

capital é Maputo (antiga Lourenço Marques), a maior e mais importante cidade do país.  

Os povos originários de Moçambique são os Bosquimanos e Hotentotes que 

foram se deslocando pelo continente e conforme atestam historiadores e arqueólogos os 

grupos étnicos moçambicanos é o resultado dessa migração constante quer motivada por 

guerras, por reações climáticas, por dominação sociopolítica, mas que, de certa forma, 

os mantêm unidos embora tenham ocorrido nas comunidades algumas transformações 

socioculturais. (NEWITT, 1997; ROCHA, 2006) 

Moçambique é um país de elevada diversidade cultural, étnica e linguística cuja 

gênese se encontra na migração citada e, posteriormente, na divisão da África por 

ocasião da Conferência de Berlim (1884) sem considerar os vários grupos étnicos e 

linguísticos. A ilha de Moçambique que funcionou como porto mercantilista e colocou o 

moçambicano em contato com marinheiros asiáticos e portugueses reflete a 

encruzilhada de povos, línguas e culturas:  
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ela manifesta na sua arquitectura e nos diferentes aspectos da sua 

vida, o conjunto de influências culturais que foi sucessivamente 

assimilando ao longo dos séculos – as da presença árabe e swahili, as da 

presença indiana e as da presença portuguesa. As influências mais nítidas 

deixadas pela ocupação portuguesa são visíveis na fortaleza, no palácio 

de S. Paulo, na Capela Manuelina do século XVI, recheada de motivos 

dos descobrimentos, nas fachadas e interiores das igrejas Católicas, nos 

pavimentos calcetados das ruas no estilo duma parte do casario e de 

alguns monumentos (PEREIRA, 1992, LOPES, 1995, p. 83). 

Vasco da Gama (1498) fez referência a essa ilha mencionando que lá havia 

encontrado “um povo com cultura mais avançada que a portuguesa” e mencionou a 

existência de “uma elite local, principalmente swaili, que vivia em cidades 

administradas por árabes que tinham divulgado a sua cultura e religião” (FERREIRA, 

1977; GONÇALVES, 2000). Os cronistas portugueses também registraram a presença 

dos árabes em Moçambique como o fez Duarte Coelho, em 1501, ao descrever a cidade 

de Kilwa ao norte de Moçambique: “... uma cidade moura com muitas e belas casas de 

pedra e cal, com muitas janelas à nossa moda” (apud ROCHA, 2006, p. 29). 

No que se refere às línguas, é possível detectar que a comunicação entre nativos 

e não nativos era exercida pelo papel do intérprete e, singularmente, nos apontam 

interferência no Português. A leitura atenta do fragmento  a seguir (descrição de Vasco 

da Gama) revela a miscigenação cultural e linguística:  

O mouro tinha aly hum gentio natural da terra, que conhecia de 

muytas vezes que vinha a Moçambique e pousava em sua casa, que tinha 

um moço que falava muyto bem a lingoa dos cafres
189

, que são os 

naturaes da terra, que levou á não pera falar (CORREA, 1858, p.36). 

 A passagem de Vasco da Gama (1498) à Ilha de Moçambique é o marco da 

presença da língua portuguesa no país que, durante os primeiros tempos, é provável que 

a comunicação tenha sido exercida por um jargão náutico. Uma espécie de pidgin 

utilizado por marinheiros nas trocas mercantilistas (DIAS, 2002). 

Os primeiros portugueses que desembarcaram em Moçambique mantiveram 

contato com os moçambicanos – falantes de uma das línguas bantu – e com os árabes, 

indianos e chineses. João de Barros (1555) registrou o comércio marítimo e nos permite 

identificar a presença de termos bantu na língua portuguesa que, segundo Dias (op. 

cit.)
190

, a moçambicanização do Português parece ocorrer desde esse período. Vejamos 

                                                           
189 Cafre – membro de uma raça negroide de língua banto que habita a Cafraria (região da Cidade do 

Cabo, República da África do Sul); Negro. Indivíduo rude, selvagem ou ignorante (Michaellis, 1998).  
 
190

 Essa linguista moçambicana levanta a hipótese de que a moçambicanização do Português possa ter 
ocorrido já nesse período. No entanto, salienta que os dados coletados não são suficientes para um 
estudo mais exaustivo (DIAS, 2002). Mas, ao elencarmos diacronicamente os moçambicanismos 
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o apontamento de João de Barros: “... sair fora do rio muitas lancharas e pangaios, que 

são navios de remo ...” (apud Dalgado, 1921, p. 158).  

O termo pangaio aparece em várias crônicas do século XVI ao XX com o 

mesmo significado descrito por João de Barros (1555) cuja origem é africana mas de 

étimo indeterminado. De acordo com Dalgado (op. cit), “... a sua procedência é africana, 

como sugerem quase todos os escritores antigos. O Padre Courtois regista pangayo 

como termo tetense
191

 no seu dicionário. O vocábulo também existe na língua macua”.  

Sendo a língua macua (ou Emakhuwa) uma das línguas nacionais 

moçambicanas, retomamos os aspectos culturais e linguísticos que, ao longo do tempo, 

contribuíram para o surgimento da variedade PM. Sob esse ângulo, é necessária a 

apresentação dos grupos étnicos e linguísticos que habitavam (e habitam) o território 

moçambicano e, em decorrência, a reflexão nos impulsiona para uma pequena pausa 

para introdução da Bantofonia no âmbito da Lusofonia.  

Lusofonia e Bantofonia 

Caminhando em direção à HLM, faz-se necessário conceituarmos bantofonia no 

que concerne, a princípio, à explicitação etimológica do termo. Por bantofonia 

compreende-se a justaposição dos lexemas bantu + fonia cujo uso remete à 

nacionalidade africana de raiz genealógica bantu. A raiz –ntu (homem)  pertence à 

classe nominal pessoal em que o prefixo singular é mu- e o plural é ba-. Assim, muntu é 

homem e bantu é homens (LOPES, 2004). E por fonia, entende-se o mesmo que língua.  

Desse modo, concebe-se a bantofonia como o espaço onde predominam as línguas do 

tronco bantu e procura-se compreender a temática dos discursos moçambicanos em que 

a nacionalidade bantófona não pode ser ignorada tal como sinaliza Ngomane (2012, p. 

2): “não sou lusófono, mesmo porque a minha raiz fundamental é bantu”.  

A raiz bantu a que se refere Ngomane (op. cit.) remete aos grupos étnicos que 

formam o Estado-Nação de Moçambique, quais sejam, os Aianas, os Macuas, os 

Angones, os Nhanjas, os Tongas, os Bitongas e os Muchopes que se distribuem por esta 

ordem de Norte a Sul do país (ROCHA, 2006). 

De acordo com historiadores e linguistas moçambicanos, um dos mais antigos 

inventários das línguas nacionais moçambicanas (línguas bantu) é o elaborado por 

Guthrie (1967) que as agrupa em quatro zonas linguísticas a saber:  

1. ZONA G – G 40 Grupo Swahili; G 42 Kiswhaili; G 45 

Kimwani  

                                                                                                                                                                          
registrados em Léxico de Usos, verificamos que a hipótese de Dias (2002) assegura o início de uma 
investigação a respeito.  
191

  Tetense se refere à província de Tete e macua (ou Emakhuwa) é uma das línguas bantu faladas no 
norte de Moçambique e a língua com maior número de falantes (26,3%) em Moçambique. (LOPES et al, 
2002). 
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2. ZONA P – P 20 Grupo Yao; P 21  Ciyao; P 23 Shimakonde  

3. ZONA N – N 30 Grupo Nyanja; N 31a Cinyanja; N 31b 

Cicewa; N 31c Cimang’ania  

4. ZONA S – Grupo Shona; S 11 Korekore; S 12 Zezuru; S 13a 

Cimanyka; S 13b Ciwutewr; S 15a Cindau; S 15b Cindanda  

                    S 50 Grupo Tswa-Ronga; S 51 Xitswa; S 52 

Xigwamba; S 53 Xichangana; S 54 Xirhonga; S 55 Xihlengwe  

                    S 60 Grupo Copi, S 61 Cicopi (Cilente); S 62 

Gitonga  

                      (FIRMINO, 2002, p. 78-80; NHAOMBE, 2007; 

LOPES, 2004, p. 23) 

Tal inventário das línguas nacionais moçambicanas ancora-se nos estudos do 

alemão Wilhem Bleek  que,  em 1862,  atribuiu o nome bantu a esta família de 

línguas.
192

 E, de acordo com Newitt (1997, p. 47), o etnógrafo dominicano João dos 

Santos deixou claro que a classificação dos povos nativos em Moçambique era 

essencialmente linguística. Estima-se que existam vinte línguas do tronco bantu faladas 

em Moçambique: Emakhwa, Xichangana, Cisena, Elomwe, Echuwabo, Cishona, 

Xitshwa, Xirhonga, Cinyanja, Cinyungwe, Cicopi, Ciyao, Shimakonde, Gitonga, Ekoti, 

Kimwani, Kiswahili, Swazi, Cisenga, Zulu (LOPES, 2004). 

Algumas dessas línguas são partilhadas com países vizinhos, como é o caso “do 

(xi)maconde e do (ki)swahili, também falados na Tanzânia, o (xi)Yao e o (xi)nyanja, 

falados no Malawi e também na Zâmbia, o (xi)shona, língua maioritária no Zimbábwè, 

o (xi)swati, da Suazilândia, e o (xi)changane
193

, falado na África do Sul” (ROCHA, 

2006, p. 19). Acrescente-se a esta família bantu as línguas asiáticas como o Gujarete, 

Menane, Hindi e Urdu que são faladas também nativamente por moçambicanos e a 

presença do inglês por longa tradição cultural.
194

 Além disto, deve-se considerar que 

Moçambique faz fronteiras com países anglófonos e é membro da Commonweatlh 

(1995) e da SADC (Comunidade de Desenvolvimento a África Austral) além, é claro, 

de compor a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). 

É nesse cenário multifacetado por línguas e por culturas que o Português ocupa o 

lugar de língua oficial e conhecê-lo é marca de prestígio social e de poder econômico. O 

domínio do Português é porta de entrada para os cargos administrativos e educacionais 

no país e facilita o intercâmbio com o estrangeiro. Afora isto, à língua portuguesa é 

conferido o símbolo de unidade nacional sendo, por conseguinte, um forte elo entre os 

                                                           
192

 Sobre esse assunto, consultar Ruhlen (1994); Ngunga (2004) e Lopes (2004). 
193

 O prefixo –xi  indica língua, por exemplo, o Changana é um dos grupos étnicos moçambicanos e a 
língua falada é o Xichangana. 
194

 A respeito da presença do inglês em Moçambique consultar Lopes (1998). 
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vários grupos étnicos capaz de aproximá-los para a construção da Nação com elevada 

diversidade linguística que se distancia do antigo modelo  “uma nação = uma língua”. 

A diversidade de línguas e de culturas em Moçambique contribuiu para o 

surgimento da variedade PM em que os traços bantu caracterizam  um espaço que 

denominamos luso-bantófono (ARAKAKI, 2014). É imprescindível olhar para o PM 

sem abstrair a aura africana que lhe confere tons, sintonias e imagens do universo bantu 

como bem se manifestou o líder Eduardo Mondlane
195

 (1967):  

Os elementos positivos em nossa vida cultural, tais como as 

nossas formas de expressão linguística, a nossa música e danças típicas, 

as peculiaridades de nascer, crescer e morrer continuará após a 

independência, para que eles possam florescer e embelezar a vida da 

nossa Nação. Não há antagonismo entre as realidades da existência de 

vários grupos étnicos e unidade nacional (MONDLANE, 1967, apud 

LOPES, 1997b). 

A peculiaridade do viver compartilhando línguas e culturas está retratada na obra 

“Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos do Português Moçambicano” de Lopes, 

Sitoe e Nhamuende (2002) – doravante Léxico de usos -  a qual se revela como ponto de 

referência para a HLM a partir dos moçambicanismos que marcaram época. 

Moçambicanismo 

Por moçambicanismo compreende-se: 1. Formação típica do Português 

Moçambicano; moçambicanismo no sentido linguístico-discursivo: palavras, sintagmas, 

expressões, estruturas retóricas do PM; (...) 2. Maneira, forma moçambicana; à moda de 

Moçambique (LOPES et al, 2002, p. 106). Esse registro nos conduz à descrição 

historiográfica do PM sustentada pelo que Elia (1987) denomina como palavra-

testemunha, ou seja, palavras que reportam à determinada época e ao contexto de 

produção. Sendo assim, como já apresentamos pangayo, selecionamos os 

moçambicanismos que nos permitem visualizar a interferência das línguas bantu no 

Português ao longo de cinco séculos. 

Iniciemos, então, pelo moçambicanismo muzungo que funciona como palavra-

entrada em Léxico de usos.  

                                                           
195

 
195

 Eduardo Mondlane nasceu na província de Gaza em 1920 e foi morto por um atentado de bomba-
encomenda em 1969. Filho de um abastado chefe africano foi educado na casa de um pastor da Missão 
Suíça. Seguiu para a África do Sul para estudar de onde foi expulso. Estudou em Portugal e doutorou-se 
em Sociologia nos Estados Unidos onde trabalhou para a ONU. Retornou a Moçambique em 1962. 
Atuou e liderou nos primeiros anos a Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique). 
http://www.oberlin.edu/archive/holdings/finding/RG30/SG307/biography2.html. Acesso em 
30.06.2014.  
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Muzungo mozungo n., Le. Significa senhor, pessoa de cor 

branca. Do Cisena e do Cinyanja mzungu. Inf. R.  

A palavra-entrada (moçambicanismo) segue a abordagem lexicográfica 

fornecendo aos consulentes a classe gramatical a que pertence (n = nome), o processo 

de formação (Le = empréstimo), a origem do termo (vocábulo das línguas Cisena e 

Cnyanja) e o respectivo significado que nos remete aos primeiros tempos da presença 

portuguesa em Moçambique. 

A língua portuguesa em Moçambique durante os primeiros séculos de 

colonização – finais do século XV e início do século XX – foi pouco expressiva devido 

à resistência dos moçambicanos em assimilar a cultura portuguesa e o distanciamento 

administrativo por parte da Metrópole. No contexto de comercialização marítima na 

costa litorânea, surgiu no século XVII uma comunidade de afro-portugueses (os 

muzungos) a partir do casamento entre moçambicanos e portugueses. Embora os 

muzungos reclamassem uma relação europeia, muitos eram de linhagem indiana ou 

chinesa com estilo de vida africana e não asseguravam o império português (NEWITT, 

1997; DIAS, 2002). 

Os muzungos estabeleciam relações de parentesco com os chefes africanos e 

mantinham os costumes tradicionais moçambicanos como trabalhar a terra e as minas, 

guerrear, governar e consultavam os ngangas (feiticeiros) e impediam a penetração dos 

portugueses  para o centro do país. Foram esses muzungos que transmitiram a língua e a 

cultura portuguesa que, a princípio, ocorreu de forma pacífica em contexto familiar e de 

amizade. Essa comunidade de afro-portugueses participou ativamente do movimento 

nacionalista para derrubada dos portugueses (NEWTTI, 1997). 

Como visto, a propagação da língua e da cultura portuguesa em Moçambique foi 

praticamente inexpressiva. À época da mobilização da Frelimo em prol da 

Independência, apenas 2% da população  falava o Português; essa porcentagem se refere 

aos moçambicanos assimilados habitantes nas principais cidades. Os líderes da Frelimo 

procuraram mobilizar a população divulgando os ideais da luta de libertação por meio 

do ensino da língua portuguesa àqueles que não a conheciam. 

Nesse contexto, como podemos caracterizar o sintagma nominal luta de 

libertação como um moçambicanismo? De acordo com Lopes et al (2002, p. 9-10), os 

moçambicanismos são formações que dizem algo especial aos moçambicanos e 

adquiriram significados diferentes dos significados estabelecidos no PE. Formações 

como luta adquiriu conotação moçambicana porque é parte integrante do “vocabulário 

internacional de esquerda” tendo associações específicas no contexto histórico de 

Moçambique e da África Austral.  

Após tais informações, verificamos que Moçambique alcançou a Independência 

de Portugal em 1975 e, além de herdar um país com economia fraca principalmente 
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devido ao período da Luta Armada (1964-1974) herdou um país com elevada 

diversidade linguística e com pouquíssimos moçambicanos com conhecimento da 

língua portuguesa. Nesse sentido que destacamos a expressão a luta continua porque o 

país se defrontava com problema econômico e linguístico. 

Luta a luta continua! Exp. n., S/C. 

 Slogan político; linguagem da tenacidade e da revolução no 

Moçambique pós Independente, tendo-se mesmo internacionalizado no 

seio de movimentos que na região lutavam contra o colonialismos e o 

apartheid (casos do Zimbabwe, Namíbia e África do Sul). Formal e 

informal. N.  (LOPES et al, 2002, p. 83) 

O verbete traz informações gramaticais e discursivas (exp. n. = expressão 

nominal; S/C = uso social e cultural) além de determinar o contexto em que surgiu. Tal 

slogan político contribuiu para o surgimento do moçambicanismo continuador. 

Continuador – n. Ls.  

Termo criado no contexto da luta de libertação e muito utilizado 

no período pós-Independência para referir as crianças como 

continuadoras da Revolução e enquadradas pela Organização dos 

Continuadores Moçambicanos. Com o tempo, o termo passou a ser 

utilizado para referência generalizada à criança, embora seja actualmente 

usado com menor freqüência. Tipo de mudança semântica: extensão 

semântica. Est. Neutro. N. (op. cit, p. 54)  

Acompanhando a abordagem lexicográfica, o verbete traz ao consulente uma 

nova informação, qual seja, Ls (= significado). Descreve o contexto em que o 

moçambicanismo surgiu e expande o significado que adquiriu ao longo do tempo. 

Ressalta ainda o processo de formação que se caracteriza por extensão semântica, 

“casos em que uma formação, para além de reter o seu significado do PE ou de uma 

língua bantu, adquire significados adicionais PM, muito embora seja possível, em certos 

casos, descobrir a conexão entre os significados alargados e os significados no PE ou na 

língua bantu ...” (op. cit., p. 5). Os autores encerram a descrição do verbete indicando 

tratar-se de uso neutro e nacional (N = nacional).  

Tais observações nos conduzem a partir do significado de continuador (aquele 

que continua) ao contexto sócio-político e linguístico em que se encontrava 

Moçambique nos primeiros anos de Independência. A associação que devemos abordar 

em primeiro plano trata-se da escolha da língua do colonizador como língua de unidade 

nacional. Para os moçambicanos, a língua portuguesa era, durante o período colonial, a 

língua do inimigo; durante a Luta de Libertação ela funcionou como língua operacional 

porque era a única língua que poderia unir os moçambicanos nos ideais revolucionários. 

Escolher uma das línguas bantu moçambicanas poderia provocar rivalidades entre os 



 

 

 
2974 

grupos étnicos e abalar a recém independência. Sendo assim, à língua portuguesa 

continua a ser divulgada e seu aprendizado é incentivado. 

É, portanto, no âmbito de continuidade do uso da língua portuguesa e, em 

virtude do incentivo ao seu aprendizado, que ocorreram mudanças mais significativas 

no PM. O uso mais espontâneo da língua portuguesa e a coabitação estreita com as 

línguas bantu fomentaram o aparecimento de gírias e de calões entre professores e 

alunos que confundiam moçambicanização do Português com “incorreções” e 

“desvios”. O Estado, consciente da necessidade de estabelecer um padrão nacional, 

promoveu o I Seminário Nacional Sobre o Ensino da Língua Portuguesa (1979).  

Esse I Seminário objetivava discutir o fracasso escolar das crianças aprendentes 

de Português como língua segunda e o estabelecimento de uma norma flexível para 

garantir a unidade nacional e favorecer a comunicação nacional e internacional, 

conforme se manifestou a Ministra Graça Machel (1979, p. 7): 

... queremos um português uniforme do norte ao sul do País – 

uniformidade que não significa um português pobre ou limitado ou a 

imposição de uma norma inflexível – mas que permita um alargamento 

do campo linguístico. Com este objectivo, é necessário normalizar e 

disciplinar a prática e a utilização duma língua que assumimos como 

nossa. Queremos um português em Moçambique, um português caldeado 

pela experiência e a realidade moçambicana, enriquecido pelos substratos 

das línguas de origem bantu, temperado pela Revolução. Mas queremos 

que seja também uma língua una em que todos nos entendemos no nosso 

país. 

O discurso da Ministra sintetiza o contexto colonial do contato entre a língua 

portuguesa e as línguas bantu tendo apresentado uma mudança significativa. Para além 

da necessidade de estabelecer uma norma para o PM o I Seminário destacou a 

diversidade linguística, conforme se manifestou o Reitor da UEM (Universidade 

Eduardo Mondlane) no discurso de abertura: “... temos pois à nossa frente o problema a 

estudar, o problema do bilinguismo necessário e inevitável...” (GANHÃO, 1979).  

Os fatos ora apresentados são relevantes na medida em que atendem aos critérios 

de análise escolhidos pelo historiógrafo como define Bastos & Palma (2004, p. 12): 

... detectam-se aqui as ‘categorias’, que, entre outros requisitos, 

imprimem cientificidade a um trabalho. Consideramos como ‘categoria’ 
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um aspecto, saliente em uma obra, revelador de um ponto de vista que a 

alicerça e que pode manifestar-se nos mais diversos níveis linguísticos, 

sublinhando assim, ‘uma crença em ...’  

e nos conduzem ao reconhecimento da motivação dos autores para elaboração de 

uma obra que suprisse uma carência. A motivação de AJL – coordenador do projeto – 

prende-se com expressividade na preocupação com as crianças monolíngües bantu que 

têm o primeiro contato com a língua portuguesa por volta dos 5/6 anos de idade ao 

chegarem à escola. E, evidentemente, encontram-se em desvantagem com relação às 

crianças falantes de Português (L1 e/ou L2) (LOPES, 1997a). Nesse sentido que o 

autores expressam seus objetivos  que,  além de documentar o PM contrastando-o com 

PE,  desejam que Léxico de usos contribua para o desenvolvimento do leitor e possa “... 

ser útil a alunos e professores como obra de referência” (LOPES, et al, 2002). 

A gênese da obra citada nos reporta ao ano de 1976, quando Armando Jorge 

Lopes (AJL) – professor de Português e de Inglês - realizava, por interesse próprio, 

coleta de moçambicanismos. Na sequência (1978), ele foi “convidado pelas senhoras 

Della Summers e Janet Dalley, responsáveis da Editora Longman, UK, para preparar 

um levantamento de palavras e de expressões de uso corrente na  variedade do 

Português Moçambicano com vista à sua inclusão num dicionário então em elaboração 

pela Editora” (LOPES et al, 2002). Assim, reunindo os moçambicanismos por ele 

coletados e beneficiando-se de levantamentos realizados anteriormente por vários 

estudiosos, AJL atendeu ao pedido da Editora e este foi para ele “um dos primeiros 

desafios estimulantes no campo da Lexicologia e na frente das variedades de língua 

emergente” (op. cit.).  

Tendo se dedicado a conhecimentos específicos sobre Linguística Aplicada do 

lado de Robert Kaplan durante a década de 1980, AJL elabora o projeto “Em direção ao 

primeiro léxico de usos do português moçambicano” (2000) convidando dois de seus 

orientandos falantes bantu (L 1) – Julio Sitoe e Paulino José Nhamuende – para 

participaram como coautores da obra Léxico de usos. 

AJL participou dos debates no I Seminário Nacional (1979) pois era um dos 

professores da UEM onde acontecia o evento. Como visto, a motivação de AJL para 

elaboração da obra em referência está atrelada ao bilinguismo reinante no país e à 

necessidade de normatização do PM. Sendo assim, tanto a obra em referência como a 

produção de AJL contemplam vias de divulgação do PM, das línguas bantu e ressalta a 

necessidade de expandir o ensino bilíngue – português e bantu – o qual garante a 

unidade nacional e coopera para a consolidação da democracia. 

Muito embora as mudanças linguísticas ocorram de forma mais acentuada no 

léxico, o PM apresenta também mudança fonético-fonológica e sintática. Observemos, a 

título de elucidação, a construção do período: “As futuras vendeiras dizem ter sido 
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atribuídas os terrenos pelas autoridades policiais.” Nesse período ocorre o movimento 

para a posição de sujeito de constituintes que, do ponto de vista da norma europeia, não 

teriam acesso a essa posição sintática. Com efeito, sempre segundo a norma europeia, o 

verbo atribuir seleciona um complemento com a figura de objeto indireto, regido por 

preposição (além de um sintagma nominal com inclusão de objeto direto) 

(GONÇALVES, 1995, p. 49).  

Para finalizar  

Como demonstramos, a obra Léxico de usos traz em seu bojo elementos 

importantíssimos para descrição do PM caracterizando a HLM. Tomando como 

referência os moçambicanismos,  a obra possibilita o reconhecimento do PM como uma 

variedade distinta do PE mas que mantém a comunicação inteligível e coesa nos demais 

espaços onde se fala Português. No que se refere, mais especificamente a Moçambique, 

a obra ressalta o “bilinguismo necessário e inevitável” em contexto multicultural e 

multilinguístico deixando transparecer a valorização das línguas bantu ao lado do PM. 

A reflexão ora esboçada em direção à HLM evidencia a dilatação do espaço 

imagético da Lusofonia na medida em que  considera necessária a introdução da 

Bantofonia uma vez que as línguas bantu são faladas nacionalmente por mais da metade 

da população.  
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PRONOMES EM TRÊS LÍNGUAS MACRO-JÊ: SEMELHANÇAS E 

DIFERENÇAS 

Nandra Ribeiro Silva  

Marília Ferreira  

 

RESUMO: A língua Parkatêjê pertencente ao complexo dialetal Timbira, falada no 

sudeste do Pará, próximo ao município do Bom Jesus do Tocantins, apresenta duas 

séries de pronomes pessoais (livres e presos), que recebem marcas de caso e marcação 

especial de número (Ferreira, 2003). As duas séries, segundo Ferreira, distinguem 1ª e 

2ª pessoas, não estando definidas as ocorrências do pronome de 3ª pessoa. Este trabalho 

objetiva descrever a ocorrência da terceira pessoa pronominal em Parkatêjê, 

comparando com ocorrências descritas para outros sistemas Macro-jê, a saber: 

Me᷈be᷈ngôkre (Silva, 2011); Apãniekrá (Alves, 2004).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pronomes. Parkatêjê. Macro-jê. 

 

INTRODUÇÃO  

Como parte de uma pesquisa sobre descrição e análise da língua Parkatêjê. O 

presente artigo objetiva descrever a ocorrência da terceira pessoa pronominal da língua 

Parkatêjê, comparando com as ocorrências descritas para outros sistemas pronominais 

do tronco Macro-Jê. Visando contribuir com a documentação e descrição das línguas 

pertencentes do complexo dialetal Timbira e Macro-Jê. 

A ideia de desenvolver um trabalho voltado para a descrição da língua 

Parkatêjê surgiu a partir da necessidade de descrever a ocorrência da 3ª pessoa na 

língua, uma vez que até o presente momento não foram descritas e sistematizadas. 

Apesar dos trabalhos linguísticos descritivos que já existem sobre a língua, tem-se ainda 

a necessidade de se explicitar adequadamente a ocorrência da terceira pessoa. Adotando 

como principal referência os estudos já existentes sobre o assunto e a discussão do 

mesmo fenômeno em outras línguas, a saber: a tese de doutorado de Flávia Alves 

(2004) 
196

; dissertação de mestrado de Maria Amélia Silva (2001) 
197

; o artigo de 

Salanova (2011) 
198

, etc. 

 

                                                           
196 ALVES, Flávia de Castro. O Timbira falado pelos Canela Apãiekrá: uma 

contribuição aos estudos da morfossintaxe de uma língua Jê. Tese de doutorado. Campinas, 
SP. 2004 
 
197

 SILVA, Maria Amélia Reis. Pronome, ordem e ergatividade em Mebengokré (Kayapó). 
Dissertação de mestrado. Campinas, SP. 2001. 
198

 SALANOVA. Andrés Pablo. A flexão de terceira pessoa nas línguas Jê. Revista Liames 

11-pp. 75-114, Primavera. 2011. 
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0. CARACTERÍSTICAS MORFOSSINTÁTICAS DOS PRONOMES 

Para o entendimento da classe dos pronomes, Schachter (2007) explica: 

 

O termo pró-forma é um termo para cobrir diversas classes de 

palavras fechadas que, dentro de certas circunstâncias, são 

usadas como substitutas para palavras pertencentes a classes 

abertas, ou para constituintes maiores. De longe, o tipo mais 

comum de pró-forma é o pronome, uma palavra utilizada como 

substituta para um nome ou um sintagma nominal. Vários 

subtipos de pronomes podem ser distinguidos, entre eles, 

pronomes pessoais, reflexivos, recíprocos, demonstrativos, 

indefinidos e relativos. 

(SCHACHTER, P. 24) 

 

O termo pronome é geralmente usado para se referir a vários conjuntos 

diferentes de palavras como: pessoais, demonstrativos, interrogativos, indefinidos, etc. 

Tradicionalmente, os pronomes são definidos como palavras que ‘representam os 

substantivos’, porém muitos linguistas afirmam que esta definição não é satisfatória, 

devido determinados pronomes pessoais não substituir qualquer substantivo.  Lyons 

(1968) afirma que os pronomes não representam apenas substantivos, mas também 

sintagmas nominais. 

Bhat (2004, p.3) assegura que a noção que se tem sobre o substantivo, também, 

pode ser improvável porque, com exceção dos pronomes pessoais, todos os outros 

podem envolver as categorias de adjetivos, advérbios, e até mesmo de verbos.   

Em algumas línguas os pronomes demonstrativos podem ser utilizados para 

remeter outra expressão, sendo considerada uma extensão de uso dêitico. Outros tipos 

de pronomes como os indefinidos e interrogativos podem ser anafóricos em alguns 

casos, mas em outros seriam a introdução de novas entidades no discurso cuja 

identidade é desconhecida e está sendo questionada (Lyons 1977).  

É difícil formular uma definição que possa abranger todos os tipos de 

pronomes. Dixon (1977) postula que pronomes e dêiticos são duas categorias distintas. 

Para o autor a primeira categoria inclui apenas os pronomes pessoais, enquanto que a 

segunda categoria inclui todos os restantes dos pronomes. Essa divisão é baseada em 

certas diferenças morfossintática ocorrida entre os dois. 

Há uma distinção funcional importante entre os pronomes pessoais e pró-

formas, que, é à base da maior parte das diferenças que ocorrem entre eles. A função da 

1ª e da 2ª segunda pessoas dos pronomes é primeiramente indicar os dois principais 
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papéis da fala. Uma vez que estes dois pronomes pessoais são geralmente associados 

com marcadores de caso, eles também são capazes de se conectar as funções da fala 

com papéis de caso, como o agente, paciente, experimentador, beneficiário, etc. No 

entanto, pronomes pessoais geralmente não fornecem qualquer base para identificar o 

real indivíduo que executam essas funções de fala. 

Outro ponto que precisa ser examinado, neste contexto, segundo Bhat (2004, 

p.14) é a posição da terceira pessoa. O autor questiona se devemos considerar a terceira 

pessoa como parte do sistema de pronomes pessoais ou como parte do sistema de 

proformas. Vários linguistas têm defendido que a 3ª pessoa faz parte da última 

alternativa, com base na alegação de que apenas a primeira e segunda pessoa podem 

designar indivíduos que participam do ato de fala.   

Lyons (1977, p. 638) sobre a terceira pessoa afirma que “cuja posição no ato de 

fala só pode ser descrito negativamente em relação ao primeiro e segundo pronomes de 

pessoa”. Esta afirmação é suportada pela tendência demonstrada por várias línguas que 

substituem pronomes de terceira pessoa por pronomes demonstrativos. 

Uma das características que tornam os pronomes uma classe especial, é a 

maneira, na qual, eles contribuem para o significado de sentenças. Por um lado, eles 

podem escolher os mesmos tipos de objetos como os nominais lexicais. Por outro lado, 

não têm um conteúdo descritivo comparável. Isto dar-lhes um status de fronteira dentro 

do sistema linguístico, entre as categorias lexicais como os substantivos e categorias 

funcionais complementares.  

 

1. PRONOMES EM TRÊS LÍNGUAS MACRO-JÊ 

 

1.1 Língua Parkatêjê 

 

De acordo com Ferreira (2003, p.60) em Parkatêjê existem os seguintes tipos de 

pronomes: pronomes pessoais; reflexivo e reciproco; demonstrativo; indefinidos e 

interrogativos. No entanto, pretende-se aqui discorrer, apenas sobre o pronome pessoal. 

Estes pronomes apresentam duas séries de pronomes, os livres e os presos. Essas duas 

séries marcam a 1ª e a 2ª pessoas, além de três números: singular, dual e plural. 

Os pronomes livres ocorrem como argumento sujeito de verbos intransitivos 

ativos e como sujeito de verbos transitivos. Segundo Ferreira (2003, p.62), estes 
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pronomes são compostos de uma série básica, que se combina com o formativo me᷈ para 

marcar o plural. 

 

(1) Ma       ku me᷈    aipe᷈  wɨr     ku-re᷈ 

Exort    du          rec    dir      onc-jogar 

‘vamos jogar (a bola) um para o outro
199

 

 

 Até o momento não foi descrita uma forma de pronomes pessoais livres para a 

terceira pessoa. Essa ausência, geralmente, é preenchida pelo uso de um pronome 

demonstrativo. Em alguns casos o ta pode substituir a 3ª pessoa, caso o contexto 

pragmático esteja claro para o falante, mas segundo Ferreira (2003), ainda assim, é 

preferível que se utilize o zero, porque há um caso de distribuição complementar entre 

ta e outros nomes. 

 

(2) Ta     pê i-     mə᷈       tɔho 

Dem       1-      dat     cortar.a.franja 

‘ele cortou minha franja’ 

 

Os pronomes presos ocorrem prefixados a um núcleo lexical, nas funções de 

sujeito de verbos intransitivos não-ativos, como objeto de verbos transitivos, como 

argumento A marcado pela posposição tɛ de caso ergativo em orações transitivas de 

tempo passado e aspecto perfectivo, marca o possuidor de uma construção possessiva 

com nomes alienáveis ou inalienáveis. Assim como na série dos pronomes livres não 

existem formas para a terceira pessoa dos pronomes presos. (FERREIRA, 2003). 

 

(3) Ita        tɛ       i-      kakwi ᷈n 

Dem    erg     1-      bater 

‘isto me bateu’ 

 

Para a 1ª e 2ª pessoas do singular e plural, a língua age em um sistema 

tripartido, em que S≠A≠O e para a 3ª pessoa a língua obedece a um padrão ergativo-

absolutivo, em que S=O≠A. Segundo Ferreira (2003, p. 63) “a posição tɛ I tɛm, [...] 
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 Exemplo retirado da tese de Ferreira (2003, p. 64). 
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ocorre na mesma posição que com as outras pessoas, o que identifica a pessoa do 

sujeito. O mesmo acontece quando mə̃, que indica a terceira pessoa, aparece em 

contextos próprios de locuções verbais.”. Esta é a cisão proposta por Ferreira (2003), 

condicionada pela categoria de pessoa dos elementos pronominais.  

 

1.2 Língua M᷈e᷈bengôkre 

 

De acordo com Silva (2001, p. 39) na língua M᷈e᷈bengôkre são apresentadas três 

formas pronominais com propriedades distribucionais distintas: pronomes de formas 

livres, presas e ergativas. Essas séries marcam três números: singular, paucal e plural. A 

autora apresenta uma descrição detalhada do funcionamento e distribuição dos 

pronomes livres e de pessoa.  

Na série de pronomes livres, paucal e plural são expressos pelo morfema /ari/ e 

/me᷈/, respectivamente. Na língua M᷈e᷈bengôkre a 1ª pessoa inclusiva ocorre uma fusão 

entre o morfema /ari/  e o pronome /gu/ resultando no pronome guaj-. Já a 1ª pessoa 

exclusiva é formada pelo /ba/ marcada pelo número. 

 

(4) Ba          te ᷈ 

1 NOM   ir 

‘eu vou’ 

 

(5) Gu      me᷈pri ᷈rɛ       pumu ᷈ 

Nos    crianças        ver 

‘nós vimos as crianças’
200

 

 

Segundo Silva (2001, p. 40) a terceira pessoa em geral é marcada por zero, 

porém em contextos onde ela está a vista do falante existem as formas dêiticas, por 

exemplo, tawã
201

 refere-se a alguém que está longe do falante, ou ainda, tamjã
202

  faz 

referência a alguém que está próximo do falante; ta é utilizado para mencionar alguém 

envolvido no diálogo. 

                                                           
200

 Todos os exemplos utilizados nessa seção sobre a língua M᷈e᷈bengôkre foram retirados de: 

SILVA, Maria Amélia Reis. Pronomes, ordem e ergatividade em M᷈e᷈bengôkre (Kaiapó)- 
Campinas, SP. 2001. 
201

 O ta é a forma anafórica e o wa o pronome demonstrativo. 
202

 O jã é um pronome demonstrativo. 



 

 

 
2984 

 Os pronomes presos ocorrem prefixados a um núcleo lexical, nas funções de 

sujeito de verbos intransitivos e estativos, como objeto de verbos transitivos e 

posposição, e nas construções possessivas. (SILVA, 2001. P. 43) 

 De acordo com Silva (2001, p. 40) para a 1ª e 2ª pessoa, i- e a-, respectivamente, 

são consideradas como prefixos. A 3ª pessoa é marcada por zero, porém se a referência 

for para a 3ª pessoa objeto, utiliza-se uma forma prefixal ku-, a também é referida como 

flexão acusativa de terceira pessoa.  

 

(6) a-   nã 

‘tua mãe’
203

 

 

(7) ku    mã 

‘para ele’ 

 

(8) kaitirɛ      kutɛ       mari     ket 

kaitirɛ      3erg      saber     neg 

‘Kaitire não sabe/ouvir’ 

 

Na forma de objeto o prefixo de 3ª pessoa ku- (exemplo 7) está em distribuição 

complementar com o sintagma nominal pleno. No M᷈e᷈bengôkre, assim como em outras 

línguas Jê as marcas pronominais de 1ª, 2ª e 3ª pessoas parecem ter se desenvolvido 

diacronicamente de pronomes plenos. 

 

1.3 Língua Apãniekrá 

 

Segundo Alves (2004. P. 80) os pronomes são palavras que substituem um nome 

ou um SN. No Apãniekrá distingue-se cinco tipos de pronomes, a saber: pessoal, 

reflexivo, recíproco, demonstrativo e indefinido. 

Alves (2004, p. 80) afirma que a língua Apãniekrá distingue três subclasses de 

pronomes pessoais, os enfáticos, livres e prefixos. Os enfáticos serão utilizados apenas 

para fazer referência aos humanos e ocorrem com mais frequência no inicio da frase, 
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funcionando como tópico ou foco contrativo. O morfema demonstrativo ta aparece 

como 3ª pessoa do singular e o me᷈/ta como 3ª pessoa do plural. 

 

(9) Pa     nɛ     ta 

1       conj   3 

‘eu e ele’
204

 

 

Na série dos pronomes livres, quando o sujeito é de terceira pessoa, há uma 

variação de zero e ke. 

 

(10) ɸ    wri 

     3-   descer 

‘ele desceu’ (quando sabemos quem é o ‘ele’) 

 Os pronomes pessoais prefixos acorrem como possessivos ou 'sujeito' de 

predicado nominal, como 'sujeito' de verbos no passado simples, como 'objeto' de 

verbos transitivos e como objeto de posposições. Os prefixos de 3ª pessoa i-, h- e ɸ são 

utilizados para identificar um possuidor genérico. 

 

(1) ɸ   kapro 

   3pg-  sangue 

‘sangue’ (de qualquer um) 

 

2. DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE AS TRÊS LÍNGUAS 

Na seção anterior apresentamos como se comporta o sistema pronominal de 

três línguas- Parkatêjê (Ferreira, 2003), M ᷈e᷈bengôkre (Silva, 2001) e Apaniekrá (Alves, 

2004). Diante disto, essa seção destina-se a apresentar as diferenças e semelhanças entre 

essas três línguas. 

Notou-se que na língua Parkatêjê e Apãniekrá utilizam as formas livres em 

verbos ativos no presente e, nos pronomes presos se apresentam em forma de prefixo. 

Nas duas línguas não existe forma para a terceira pessoa, sendo marcadas, em alguns 

casos por zero.  

                                                           
204

 Todos os exemplos utilizados nessa seção do Apãniekrá foram retirados da tese de: 
ALVES, Flavia de Castro. Aspectos fonológicos do Apãniekrá (Jê). Tese de Mestrado, 
Universidade de São Paulo, 2004. 
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 No Mebengokre, assim como no Parkatêjê e Apãniekrá , não há formas de 

pronomes pessoais livres para a terceira pessoa. Sendo essa ausência suprida por 

pronomes demonstrativos ou marcada por zero. O morfema me᷈ aparece nas três línguas, 

indicando o plural de um sintagma nominal e o ta aparece como 3ª pessoa do singular. 

Na série dos pronomes livres da língua Apaniekrá, quando o sujeito é de terceira pessoa, 

há uma variação de zero e ke e os prefixos de 3ª pessoa i-, h- e ɸ são utilizados para 

identificar um possuidor genérico. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo buscou-se apresentar a descrição da ocorrência da terceira pessoa 

pronominal em Parkatêjê, comparando-a com duas outras línguas do tronco Macro-Jê, a 

saber: Apaniekrá e Mebengokre.  

Notou-se que no Parkatêjê não há formas de pronomes livres de 3ª pessoa, sendo 

suprida essa ausência pela utilização de pronome demonstrativo, utilizando o /ta/ para a 

3ª pessoa do plural e o /mã/ para substituir a 3ª pessoa do singular. No Apãniekrá 

utiliza-se, também, as mesma partículas para marcar a 3ª pessoa dos pronomes 

enfáticos, já no Mebengokre, utiliza-se também o /mã/ para a 3ª pessoa do plural. 

Vale ressaltar que o artigo apresentado trata-se de uma descrição parcial e 

incompleta da língua Parkatêjê, sendo necessária uma investigação mais detalhada sobre 

o assunto, ficando para trabalhos posteriores. 
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A PRÁTICA DA ESCRITA NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: A 

PONTUAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

Nathália Maria Lopes Dias¹  

 

RESUMO: O projeto “A pontuação para a construção do sentido no texto escrito” 

investiga a prática de escrita, focalizando o emprego da pontuação. Dentre os autores 

que abordam questões inerentes ao universo da pontuação, tais como Chacon (1998), 

Bechara (2006), Lauria (1989), Rocha (1998, p. 7) aponta que "há muitos erros de 

pontuação decorrentes da pressuposição de que existe uma relação unívoca entre a 

prosódia da fala e a pontuação da escrita, de modo que os usos da linguagem falada 

possam ser transferidos diretamente para a escrita, sem alterações. Isso é muito comum 

entre redatores inexperientes". Observando a escrita dos alunos da 7º ano, de uma escola 

da rede municipal de Teresina, constatamos que os textos escritos, em boa parte de sua 

produção, são embasados na oralidade e não se fundamentam na pontuação para a 

construção de sentido, o que constitui uma fragilidade quanto ao desenvolvimento do 

desempenho na escrita. Nesse contexto, a questão que se busca responder é: como 

desenvolver a prática de escrita focalizando o emprego da pontuação como importante 

recurso para a produção de sentido no texto? Para responder esta pergunta, buscou-se 

usar a leitura de relatos pessoais como suporte para a exploração do universo da 

pontuação como construtor de sentido nas produções textuais escritas dos alunos. Os 

objetivos que se pretende atingir são desenvolver a habilidade no uso dos sinais de 

pontuação para a construção de sentido no texto escrito; elaborar material didático a 

partir da leitura de relatos de experiências como estratégia para potencializar o 

desempenho linguístico-discursivo dos alunos. Esta pesquisa caracteriza-se como uma 

pesquisa de cunho qualitativo. O universo do estudo será o 7º ano de uma escola 

municipal de Teresina -PI e a amostra se constitui de 23 alunos na faixa etária entre 12 

(doze) a 16 (dezesseis) anos. A hipótese que se defende é a de que construção de sentido 

no texto escrito exige o uso reflexivo da pontuação  

 

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Pontuação. Construção de sentido. 

                                                                                                                               

Introdução 

A prática de produção de texto escrito perpassa por todo um processo de 

elaboração do trabalho docente, no qual, ao aluno, possam ser oferecidas condições de 

ampliação de seu desempenho linguístico-discursivo. O desenvolvimento da sua 

competência leitora e escritora, no domínio da expressão oral e escrita, em contextos 

sociais variados, apoia-se na utilização da língua escrita, como suporte para o alcance 

nas mais diversas dimensões das práticas sociais de letramento. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN) orientam que, no 

processo de produção de textos escritos, os alunos devam ser capazes de redigir 

diferentes tipos de textos, observando o propósito destes, a continuidade temática e 
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utilizar com propriedade e desenvoltura os padrões da escrita em função das exigências 

do gênero e das condições de produção. O trabalho com a língua requer toda uma 

sistematização na sua elaboração, uma vez que, além das múltiplas possibilidades no 

uso da linguagem, constrói-se a necessidade de análise e reflexão do trabalho docente 

quanto ao trânsito consciente pelas variações linguísticas as quais o aluno vivencia em 

suas práticas sociais.  

Qualquer falante da língua tem internalizadas as regras gramaticais que a regem, 

ainda que de modo inconsciente. Dificilmente, serão realizadas construções que fogem a 

uma intenção comunicativa. No entanto, no ensino, deve-se apresentar que na oralidade 

determinadas construções são aceitas, mas que, na escrita, requer outra perspectiva, 

dependendo, é claro, do propósito comunicativo e das interações realizadas para se 

chegar a um determinado fim. 

O desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos está associado ao 

esclarecimento das possibilidades de uso da língua, a saber, especialmente do contexto 

em que elas ocorrem. No que concerne à prática de escrita, o emprego adequado dos 

sinais de pontuação é determinante, não varia de acordo com as circunstâncias, ainda 

que possa estar condicionado à intenção do falante, pois eles são fundamentais para 

garantir a construção de sentido do texto escrito.  

Na prática escrita, os sinais de pontuação configuram-se como importante 

recurso linguístico na organização e na produção de sentido textual, já que, além de 

atuar para a coesão e coerência, torna-se capaz também de alavancar importantes 

aspectos semânticos e pragmáticos para o caráter interativo do texto escrito.   

Dentre os muitos aspectos que envolvem o ensino de língua materna, está o 

desafio de se associar o domínio da língua às possibilidades de plena participação 

social. Ao se incitar a produção de textos escritos, o produtor (aluno), também leitor, 

agrega aos conhecimentos inerentes ao próprio ato de escrever o uso de recursos 

linguísticos disponíveis para a coesão e coerência em sua produção textual, a fim de que 

o produto (o texto) também seja processo enquanto fator de interação social em práticas 

letradas. Amplia, ainda, a abstração de interpretação em contextos variados, além de 

possibilitar o domínio da língua escrita e suas variações.  

Esta reflexão é importante porque alia a prática de textos escritos ao universo 

significativo dos sinais de pontuação, não apenas vinculado à oralidade, mas sobretudo 

ao seus valores sintático, semântico e pragmático, o que pode otimizar, a partir desse 

conhecimento, a consequente produção textual dos alunos. Além disso, contribui para a 

formação do professor, uma vez que pode oportunizar uma análise sobre o trabalho 

docente no tocante à abordagem ao emprego dos sinais de pontuação e a produção dos 

sentidos do texto escrito. 

 

1 A Escola e o Texto 

O trabalho com o texto deve ser direcionado na compreensão de seu 

funcionamento na sociedade e na relação com os indivíduos pertencentes ao grupo 

social. A receptividade do texto na escola por parte do aluno associa-se também às 

experiências que ele já viveu com os textos antes do seu ingresso no ambiente escolar. 

Sabe-se que o envolvimento dos participantes no processo de ensino e 

aprendizagem é crucial para o desenvolvimento de habilidades e competências a que se 
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pretende chegar. Sabe-se ainda que o processo não é estanque e nem limitado, mas que 

há meios que podem facilitar a apropriação de saberes socialmente relevantes. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa (1998) propõem a 

utilização dos gêneros textuais como objeto de ensino para a prática de leitura, produção 

e sugerem o lugar do texto oral e escrito como a concretização de um gênero, e, por 

isso, defendem os gêneros como fortes aliados no processo de ensino aprendizagem da 

Língua Portuguesa. Foi a partir dessa proposta que o contexto de uso e a esfera de 

circulação dos gêneros textuais foram considerados importantes no ensino da língua, 

pois até então, prevalecia o estudo da forma e do conteúdo descontextualizados.  

 

para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, 

muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o 

compromisso com a leitura - a escola terá de mobilizá-los 

internamente, pois aprender a ler (e também ler para 

aprender) requer esforço. Precisará fazê-los achar que a 

leitura é algo interessante e desafiador, algo que, 

conquistado plenamente, dará autonomia e independência. 

Precisará torná-los confiantes, condição para poderem se 

desafiar a “aprender fazendo”. (PCN – Língua Portuguesa. 

V.2, p.58). 

 

O ambiente escolar deve, assim, ser propício para a discussão das práticas do dia 

a dia, numa associação entre o conhecimento já adquirido e o novo construído.  

O insucesso no processo de ensino e aprendizagem reforça, muitas vezes, o 

distanciamento do objeto de estudo da vida prática. Não é sem frequência que se coloca 

a escola como um ambiente à parte na dinâmica social, o que gera uma falta de 

significação dos conteúdos propostos. Assim, no trato com o texto, faz-se importante 

que a escola exteriorize o seu valor na esfera social e sensibilize os alunos para esta 

realidade. 

 

2 O Universo da Escrita 

Muitas questões circundam a esfera da escrita, especialmente a abordagem e/ou 

o olhar que se lança sobre como favorecer todo o conhecimento já adquirido da criança 

sobre esse mecanismo, no sentido de otimizar seu desenvolvimento quanto às práticas 

letradas socialmente prestigiadas, especialmente. Quanto ao papel da escola frente a 

estas questões, Irandé Antunes (2007) aponta uma tendenciosa associação da escrita 

unicamente às normas ditadas pelas gramáticas, numa descontextualização recorrente de 

atividades que pouco ou nada promovem o desempenho linguístico-comunicativo dos 

discentes. 

Com o advento da imprensa, segundo Rocha (1994), sabe-se que um novo olhar 

foi lançado para a produção escrita. Já é fato notório que uma elaboração escrita se 

apropria de recursos linguísticos, tais como os sinais de pontuação, que são capazes de 
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conduzir a uma melhor fluência na leitura, além de indiciar o leitor a compartilhar de 

intenções discursivas do autor, numa concepção interativa com o texto.  “É claro que 

escrevemos para alguém que nos leia -, pelo menos, essa é a presunção. Mas a ausência 

física do leitor nos obriga a desenvolver várias estratégias.” (CASTILHO, 2012, p.220) 

 Sabe-se ainda que a relação homem e escrita, não a que se tem hoje, da forma 

como atualmente se apresenta, obviamente, é muito antiga. Mesmo antes de se 

convencionalizar a escrita, já havia a necessidade do homem de se comunicar, de 

interagir. De acordo com Rêgo (1994), a relação da escrita com a criança, por exemplo, 

advém muito antes de esta entrar na escola. Ela já participa de eventos de letramento, 

em menor ou maior escola, a depender do contexto social na qual possa estar inserida, e, 

portanto, já experiencia o universo da escrita.  

Encarar a escrita como um aspecto apenas do espaço escolar inicialmente 

minimiza o potencial social inerente a ela na condução do processo de ensino e 

aprendizagem. A análise de frases soltas, por exemplo, em nada condiciona a reflexão 

sobre a dinamicidade complexa e social do universo da escrita. Nem tão pouco, o uso de 

nomenclaturas ou regras gramaticais garante o trânsito pleno e consciente da 

competência leitora e escritora pelas possibilidades no uso da língua. A esse respeito, 

endossa Antunes: 

 

em síntese, uma escrita uniforme, sem variações de 

superestrutura, de organização, de sequência de suas 

partes, corresponde a uma escrita sem função, artificial, 

mecânica, inexpressiva, descontextualizada, convertida em 

puro treino e exercício escolar, que não estimula nem 

fascina ninguém, pois se esgota nos reduzidos limites das 

próprias paredes escolares.” (2003, p.50) 

 

 É urgente a necessidade de a escola ressignificar sua função quanto ao trato com 

a escrita, especialmente na exploração desta em textos, haja vista o caráter, sobretudo, 

social e dinâmico que deve permear o ensino. 

 

 é obvio que se a escola tem como missão primária levar o 

aluno a bem se desempenhar na escrita, capacitando-o a 

desenvolver textos em que os aspectos formal e 

comunicativo estejam bem conjugados, isto não deve 

servir de motivo para ignorar os processos da 

comunicação oral. A razão é simples, pois desenvolver um 

texto escrito é fazer as vezes do falante e do ouvinte 

simuladamente. Mesmo que o texto escrito desenvolva um 
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uso linguístico interativo não do tipo comunicação face a 

face, deve, contudo, preservar os papéis que cabem ao 

escritor e ao leitor para cumprir sua função, sob pena de 

não ser comunicativo. (MARCUCHI, 2008, p.53) 

 

A língua, enquanto sistema que propicia interação entre seus falantes, apresenta 

possibilidades complexas em seu uso, especialmente as envolvidas na aprendizagem da 

escrita. Em sala, os professores inquietam-se frente a recorrente quebra de expectativas 

no tocante ao domínio da língua escrita, principalmente. No entanto, o próprio processo 

de apropriação dessa língua, suas variantes, usos, funções e sistematização não se 

desvinculam de associações intrínsecas à organização das propriedades do sistema 

ortográfico, ainda que não convencionadas pela norma padrão. Estas, em sua larga 

maioria, encontram apoio na oralidade e, se taxadas apenas como “erros” ou insucesso 

no desempenho linguístico, comprometem todo o processo de aprendizagem.  

Segundo Antunes (2007), o aluno, ao chegar à escola, já traz consigo todo um 

componente de regras de sua gramática internalizada usado na sua comunidade 

linguística; há toda uma estrutura organizacional na composição de sua fala. O que se 

nota, no entanto, é que, mesmo inserido em um ambiente escolar, sistematizado, na qual 

se estudam regras do sistema ortográfico e não se estuda a fala, na grande maioria das 

vezes, é que há uma recorrência considerável de uso de vocábulos orais nos registros 

escritos, nas produções textuais feitas dos alunos, especialmente no ensino fundamental.  

Dessa forma, muitos professores colocam em posições totalmente antagônicas, 

independentes, o universo da fala e o universo da escrita. Não percebem que, embora 

com peculiaridades explícitas, língua escrita e a falada compartilham sim de 

semelhanças que, se trabalhadas consistentemente na apropriação de recursos 

linguísticos escritos e/ou orais, ressignificam o trabalho com a língua materna em sala 

de aula e, consequentemente, em seu uso nas práticas sociais. 

 

 além de uma dimensão psico-sócio-linguística que 

envolve a descoberta de que a língua escrita serve a 

diferentes funções e a aquisição de novos estilos de 

linguagem, há uma dimensão que implica o 

desenvolvimento de uma capacidade metalinguística. Esta 

capacidade pressupõe aspectos do desenvolvimento 

cognitivo da criança e consiste em tornar a língua um 

objeto de conhecimento, transformando unidades como a 

sílaba, o fonema e a palavra em objeto de reflexão. 

(RÊGO, 1994, p. 132) 
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A língua escrita, assim como a fala, também é carregada de traços dinâmicos, e 

pode mudar conforme a necessidade de quem dela se apodera. O papel da escola, dentre 

outros, está em possibilitar esta escolha consciente no uso da língua, adequando as 

condições de produção, a recepção do material linguístico pelo interlocutor, a esfera 

social no qual o texto circulará bem como o propósito comunicativo. As variações 

linguísticas fazem parte do ambiente escolar, especialmente quando se colocam em 

situação interativa sujeitos falantes de uma língua que já trazem consigo marcas 

linguísticas compartilhadas por suas comunidades e com as quais convivem diariamente 

(Antunes, 2007). Tem-se assim uma propensão significativa de se colocar nos 

vocábulos escritos marcas da oralidade. 

 A busca de respostas que tentem conciliar essa multiplicidade no ensino da 

língua escrita padronizada, na apropriação de um sistema ortográfico prestigiado 

socialmente, tem levado a muitas pesquisas e estudos, especialmente na recorrência de 

inadequações no uso desse sistema.  “Dessa forma, toda escrita responde a um propósito 

funcional qualquer, isto é, possibilita a realização de alguma atividade 

sociocomunicativa entre as pessoas e está inevitavelmente em relação com os diversos 

contextos sociais em que essas pessoas atuam.” (ANTUNES, 2003, p. 50) 

 

3 O Texto e a Construção de Sentidos 

O ensino da língua, ancorado em estratégias intencionalmente elaboradas que 

possibilitem a ampliação do desempenho linguístico-discursivo, revela a dinamicidade 

inerente ao próprio processo de ensino e aprendizagem. No desenvolvimento da 

competência comunicativa, o texto, tratado tanto como forma de conhecimento quanto 

como fonte de prazer e descoberta, assume um papel singular que vai desde a ampliação 

do léxico, passa pelo viés criativo, inventivo, chegando mesmo a repercutir em suas 

práticas sociais e a ser reflexo destas, por conseguinte. 

Os fenômenos da língua se relacionam com uma gama de conhecimentos outros 

que vão além do puramente cognitivo ou gramatical. Têm-se claramente perceptíveis 

culturas de letramento que atingem diferentes segmentos sociais, portanto, conotam 

práticas sociais diversas nos muitos usos da linguagem. Na sala de aula, no trato com a 

linguagem, a sensibilidade linguística suscita possibilidades tanto no uso da língua 

quanto na ativação da competência leitora e/ou escritora.  

No ato da leitura e produção de textos, como afirma Cavalcante (2013), 

conhecimentos de natureza variável, como, por exemplo, conhecimentos linguísticos, 

enciclopédicos e interacionais, são ativados com o objetivo de se promover a 

compreensão do objeto textual na atribuição de sentidos. O cotexto, ou seja, a superfície 

textual, sozinho, não é condição necessária nem suficiente para conferir significado, 

haja vista que há uma esfera mais abrangente e complexa quando se fala sobre 

entendimento na forma de organização do texto. 

A construção de sentido de um texto exige estratégias sociocognitivas, 

adquirindo, a saber, nuances sociais, e não individuais. No domínio discursivo, ainda 

que em situações mais atípicas imagináveis, é possível reconhecer a compreensão como 

um processo, à medida que o leitor confere sentido ao que lê, considerando, mesmo sem 
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refletir sobre tais questões, todo o contexto bem como o propósito comunicativo 

intrínseco ao texto. “Falar na reelaboração da realidade pela linguagem não significa 

dizer que o papel da linguagem é ludibriar, é maquiar a realidade, é disfarçar a verdade 

– claro que não, porque, no fundo, não há uma verdade absoluta, não há algo ‘normal’, 

‘fiel’ que precise ser escondido.” (CAVALCANTE, 2013, p. 105) E, à medida que se 

investigam os fenômenos linguísticos associados a diferentes perspectivas quanto aos 

usos da linguagem, justifica-se o processo de significação para os envolvidos no 

processo. Através do estudo da língua, em suas múltiplas ocorrências, oportuniza-se, 

também, a ressignificação do próprio processo partindo de análises das peculiaridades 

do texto. 

Desse modo, apoiando-se nas diferentes teorias sobre a leitura em três grandes 

grupos, conforme síntese feita por Vilson J. Leffa, em Perspectivas no estudo da leitura: 

texto, leitor e interação social (1999), percebe-se que toda a dinamicidade associada ao 

processo de construção de sentido de um texto, pode perpassar por concepções 

ascendentes de leituras, como também, por abordagens que associam a atribuição de 

sentido ao texto, partindo do leitor para o texto, numa concepção descendente; ou ainda, 

ver a leitura numa acepção interativa entre os envolvidos no processo.  

O que se nota ao certo são as relações imbricadas no texto de tal modo que se 

possa experienciar práticas sociais diversas, inclusive através da extrapolação do real, 

numa negociação na atribuição de sentido ao texto. “Em suma, os sentidos são 

parcialmente produzidos pelo leitor e parcialmente completados pelo leitor. Nesta 

maneira de ver o funcionamento da língua, não é justificável buscar todos os sentidos do 

texto no texto, como se eles estivessem ali postos de modo objetivo.” (MARCUSHI, 

2008, p. 242) 

Na ideia da compreensão como processo, como nos aponta Marcushi (2008) a 

partir de quatro aspectos na forma de operacionalização, como: processo de estratégia, 

processo flexível, processo interativo e processo inferencial, percebe-se o caráter 

dialógico imbricado na construção de sentido de um texto, uma vez que implica na 

relação com o outro. 

 

4 A Pontuação na Construção dos Sentidos 

 

O processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que concerne às 

questões notacionais da língua, perpassa por aspectos que vão além de meramente 

técnicos, conceituais. O fator subjetividade configura condição para que os resultados 

sejam almejados, conseguidos. O texto, enquanto produto resultante de todo um 

processo que carrega em si contorno subjetivo acima de tudo, dado o conhecimento 

enciclopédico na sua tessitura, precisa também ser organizado de tal forma que a 

construção dos sentidos seja compartilhada pelos envolvidos no produto final: o texto.  

Muito se tem falado sobre o ensino da língua através de textos. Não há como 

negar que é muito forte a influência da oralidade na escrita e que processos, como o de 

produção textual, são construídos também sob resquícios da oralidade. Segundo Ferraz 

& Lisbôa (2002), o uso da pontuação nas produções textuais dos discentes é marcado, 

muitas vezes, apenas pelo ritmo que os vocábulos teriam no enunciado, sem uma 
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reflexão mais acurada sobre o uso ou a escolha de determinado sinal de pontuação 

enquanto recurso facilitador para a compreensão global do texto.  

É fato que a escolha de um ou de outro sinal de pontuação pode provocar 

reações distintas no interlocutor bem como ativar reações inesperadas, dado o caráter 

subjetivo na receptividade do enunciado numa situação de interação comunicativa. “Os 

sinais de pontuação constituem hoje peça fundamental da comunicação e se impõem 

como objeto de estudo e aprendizado”. (BECHARA, 2006, p. 604) 

No próprio trabalho docente ainda é notória uma fragilidade na abordagem do 

conteúdo enquanto produtor de sentido nos textos, de forma que os alunos captem a real 

necessidade e função dos sinais de pontuação. Segundo Dahlet (2006), a pontuação se 

manifesta nos níveis de palavra, de frase e de texto. O texto é espelho, fruto, resultado 

da interação verbal entre os interlocutores. Segundo Azeredo (2008) "Um texto bem 

pontuado há de ser, é claro, aquele em que a pontuação constitui uma pista segura para a 

apreensão do sentido pretendido por seu autor".  

Não há como negar o caráter dialógico do texto, numa negociação de interesses, 

na qual alguém escreve para que um outro leia e interaja, ainda que seja para confirmar 

e/ou refutar o enunciado; pretende-se o envolvimento ativo do interlocutor no instante 

da produção, seja ela escrita e/ou oral. Villela (2005) defende que o papel da pontuação 

é “estabelecer a interação entre o enunciador e o enunciatário, pois se trata de uma 

marca de organização do texto escrito”. 

 No ambiente escolar ainda é pouco frequente a exploração da oralidade como 

recurso a ser desenvolvido em práticas sociais de letramento diariamente, nas quais o 

sujeito faz parte e precisa se integrar para não ficar alheio a elas, nem tão pouco se 

sentir marginalizado por não poder transitar reflexiva e satisfatoriamente por situações 

sócias letradas diversas que fazem parte do contexto no qual ele esteja inserido ou 

deseja participar. 

A prática da escrita configura também o posicionamento do produtor do texto 

enquanto ser social. Assim sendo, conhecimentos de ordem variada são inevitavelmente 

ativados no ato da escrita.  

  O uso de um recurso gráfico pode acarretar comportamentos inesperados numa 

situação de enunciação. O compartilhamento do texto entremeia a intencionalidade dos 

interlocutores, o que pode gerar confluência ou interferência na produção dos sentidos. 

Dessa forma, a pontuação, recurso textual de grande potencial, ganha traço muito 

importante na tessitura do texto, haja vista toda a possibilidade e o caráter subjetivo 

intrínseco à situação comunicativa, seja ela oral ou escrita, independente do seu grau de 

formalidade.  

Não se negligencia uma tomada de posição quando da produção de um texto. Os 

efeitos de sentido produzidos surgirão à medida que surgirem o envolvimento entre os 

interlocutores, em experiências sociais compartilhadas, dado o texto enquanto fenômeno 

social vinculado a práticas igualmente sociais. É preciso obviamente considerar todos os 

fatores arraigados numa situação de produção, o contexto, os sujeitos envolvidos bem 

como as condições de produção. A pontuação, portanto, influencia a produção de 

sentidos. 
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Sabe-se que não há uma correspondência necessária nem obrigatória entre fala e 

escrita e que esta, portanto, não reproduz aquela como condição primeira. Admite-se 

ainda, segundo Pacheco (2006), que quanto à pontuação, esta permeia três funções 

importantes na constituição dos sentidos: a sintática, a prosódica e a semântica. Reforça-

se aqui o caráter subjetivo na utilização de um ou outro sinal de pontuação na tessitura 

textual; a própria escolha evidencia a intencionalidade do produtor bem como o seu 

compartilhamento na receptividade desta pelo leitor, haja vista que quem escreve, o faz 

para que alguém leia o produto de sua elaboração do pensamento através da linguagem 

verbal escrita.  

A pontuação passa a ganhar, conforme Chacon (1998), um olhar mais acurado a 

partir do advento do texto escrito na imprensa. No ambiente escolar, no entanto, ainda a 

intuição é ativada quando da abordagem deste conteúdo, sobressaltando-se ainda a 

respiração como marcadores pontuais em muitas situações que envolvem tanto a 

oralidade quanto a escrita em sala de aula. Não há, em muitas situações no trabalho 

docente, uma reflexão sobre os níveis funcionais da pontuação, nem na leitura, nem na 

escrita, enquanto recurso textual de suma importância, tanto na produção de textos 

quanto na recepção destes.  

A própria abordagem da pontuação nos livros didáticos não é suficientemente 

clara nem convincente quanto às funções dos sinais de pontuação, o que acaba 

interferindo no trabalho do professor, e, em extensão, no desempenho linguístico-

discursivo do aluno quando da necessidade de usar reflexivamente o referido recurso 

textual-discursivo.  

Na elaboração do pensamento, por meio da língua escrita, é substancial o uso 

crítico-reflexivo de todos os elementos, como afirma Cavalcante (2013), responsáveis 

pela constituição dos sentidos. E o uso dos sinais de pontuação bem como suas funções 

contribui para a concretização de um dos principais objetivos da língua, seja ela escrita 

e/ou oral: o evento comunicativo, uma vez que configura marca enunciativa valorosa. 

É notória a relação entre aspectos da oralidade e o emprego dos sinais de 

pontuação. Reforçando o caráter subjetivo no texto, em sua produção e recepção, os 

ritmos da oralidade tendem a segmentar o uso de determinados sinais de pontuação em 

detrimento de outros. Isso não implica, a priori, desvincular todo o conhecimento 

gramatical a cerca da pontuação na produção textual escrita. A autonomia que se espera 

no âmbito da escrita reafirma a necessidade de se pensar toda a situação de enunciação, 

segundo Chacon (1998),na qual os sujeitos envolvidos tenham seus papéis delimitados, 

muito embora não limitados totalmente, haja vista o caráter interativo do texto que exige 

participantes ativos, atuantes no evento comunicativo. 

Não há como negar as funções prosódicas, sintáticas e semânticas da pontuação, 

como afirma Pacheco (2006). Entretanto, eleger uma ou outra como primordial pode 

incorrer em alto risco, quando se nega ou se minimiza, por exemplo, o texto como 

evento comunicativo no qual o sentido é construído a partir da juntura de vários 

aspectos que vão além do meramente linguístico, ou gramatical. A escolha de um ou 

outro modo de pontuar confirma o objetivo, ou o sentido, que se pretende atribuir ao 

texto.  



 

 

 
2997 

No contexto escolar, faz-se necessário o posicionamento responsável e 

responsivo na escolha do tratamento didático ao se referir sobre os sinais de pontuação. 

Mesmo a supressão de tais recursos exige uma intencionalidade prévia do produtor a ser 

captada pelo receptor do texto, confirmando o caráter dialógico, interativo intrínseco ao 

texto na produção de sentido.  

A pontuação é um recurso linguístico capaz de ressignificar a textualidade. “Não 

se pode produzir nem entender um texto considerando apenas a linguagem. O nicho 

significativo do texto (e da própria língua) é a cultura, a história e a sociedade. Esta 

inserção pode dar-se de diversas formas e por isso um texto pode ter várias 

interpretações, embora não inúmeras, nem infinitas.” (MARCUSHI, 2008, p.88) Assim, 

o envolvimento do interlocutor conduzirá também o processo criativo, ainda que não 

aleatoriamente. Portanto, o uso de recursos linguísticos, tais como a pontuação, também 

não pode ser igualmente aleatório.  

Os sinais de pontuação fazem parte do processo de coesão e coerência textual, 

dentre outros aspectos. A sua aplicação, em sala de aula, através de sentenças isoladas 

ou desconsiderando suas possibilidades de usos e funções, na constituição dos sentidos, 

tem sido um dos maiores desafios associados ao ensino de questões da língua materna. 

Instigar essa sensibilidade linguística, tanto nos alunos quanto nos professores, não é 

tarefa fácil, menos ainda breve. Antes, requer toda uma gama de conhecimentos de 

ordem variada quando da aplicabilidade deste recurso linguístico tão importante para o 

material linguístico: o texto. Exige-se que se coloque a frente os interlocutores, suas 

funções e pretensões dada a enunciação. 

  A preocupação com a pontuação é necessária na construção do texto escrito, 

independente da esfera na qual este texto possa circular. Não se pode negar seu valor, 

nem tão pouco suprimi-lo aleatoriamente, sem respaldo no campo das significações, 

haja vista que em algumas ocorrências chega mesmo a suscitar emoções no leitor, numa 

cumplicidade de propósito compartilhada com o produtor do texto.  Assim, de acordo 

com Chacon (1998), a pontuação atua como pontecializador da expressão linguística, o 

que não é aceitável a dissociação entre o aspecto gramatical da pontuação, tendo em 

vista suas potencialidades linguísticas, e a produção textual escrita, tão erroneamente 

abordada em sala de aula, salvo se for uma concepção poética e intencionalmente 

elaborada da linguagem.  Este aspecto da gramática conota extrema importância na 

tessitura do texto; como se confere textualidade à matéria linguística produzida e 

recebida numa esfera social, seja ela formalizada ou não.  

O texto escrito goza de certo prestígio na sala de aula. Tal realidade não admite 

que se trate dessa especificidade ignorando-o enquanto produto social valoroso em 

práticas sociais de letramento em diferentes concepções, socialmente prestigiadas.  

 

Considerações Finais 

O ensino da língua materna e toda gama de aquisição da norma padrão e suas 

variantes implicam na também apropriação de habilidades e competências capazes de 

proporcionar ao falante da língua o trânsito consciente pela multiplicidade 
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comunicativa.  Vivemos na era da informação na qual o domínio da leitura e da escrita 

se faz necessário até mesmo como suporte para transformações no meio social.  

A motivação no processo de ensino e aprendizagem permeia diversos fatores, 

entre os quais a significação do que se está aprendendo e/ou ensinando torna-se a 

alavanca no sucesso deste processo. A escola, enquanto instituição responsável pela 

sistematização do ensino, traz a responsabilidade de direcionar o processo para a 

formação de cidadãos crítico-participativos, numa associação entre teoria e prática na 

aplicabilidade de construção do conhecimento. Deve, ainda, criar condições de os 

alunos terem acesso aos conhecimentos socialmente relevantes para transformações 

sociais que estes julgarem necessárias.  

O trabalho com o ensino da língua materna em sala de aula recai sobre o fator de 

se motivar de forma satisfatória os alunos, através de atividades que venham ampliar 

seu universo linguístico, bem como despertá-los para o prazer de ler e escrever, 

permitindo que estes se reconheçam como sujeitos críticos, capazes de refletirem e 

agirem positivamente, visando o crescimento de seu desempenho como leitor e escritor.  

 Sabe-se que, na elaboração do trabalho docente, o diálogo entre o conteúdo e a 

receptividade deste por meio dos alunos deve reafirmar o alcance dos propósitos 

pretendidos, de forma que viabilize, de fato, possibilidades de aprendizagem 

significativa. Assim, os sinais de pontuação, aliado à exploração de sua potencialidade 

no universo dos sentidos, encontra nos gêneros textuais uma suporte capaz de auxiliar 

positivamente no alcance destes objetivos. 
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OS LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS E OS GÊNEROS DISCURSIVOS: 

ANÁLISE DE OBRAS APROVADAS NO PNLD 2011 E 2014 

 

Paulo Ott Tavares
205

 

 

 

Resumo: Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Estrangeira 

apresentam uma concepção sociointeracional da linguagem e da aprendizagem, 

orientando para um ensino de línguas que busque o engajamento discursivo do aluno. 

Para que tal orientação se concretize na prática docente, o trabalho com os gêneros do 

discurso se configura como o caminho mais coerente, dada a natureza interacional, 

comunicativa, e dialógica dos gêneros discursivos, na maneira em que foram definidos 

por Bakhtin. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de Língua Estrangeira 

Moderna (LEM) corrobora essa visão, dando destaque aos diferentes gêneros que 

devem ser trabalhados nos livros didáticos, para familiarizar os alunos com os processos 

sociais de criar significados em uma língua estrangeira. Tal proposta busca romper com 

o predomínio do ensino descontextualizado de gramática, tendência histórica no ensino 

de LE no Brasil. O presente trabalho busca investigar a evolução da abordagem dos 

gêneros discursivos nos livros didáticos de língua inglesa aprovados nas duas primeiras 

edições do Programa que contemplaram as línguas estrangeiras (2011 e 2014). O 

objetivo é identificar se os gêneros discursivos são trabalhados em toda sua 

complexidade, ou se ainda há resquícios do hábito de usar os textos (orais e escritos) 

apenas como fonte para o trabalho com gramática ou estruturas textuais/linguísticas. 

Inicialmente, a questão dos gêneros discursivos no ensino de línguas estrangeiras é 

problematizada. Em seguida, é apresentado um breve histórico do PNLD-LEM, 

descrevendo seu funcionamento. Posteriormente, dois livros didáticos de inglês para o  

9º ano do ensino fundamental são analisados, um aprovado em 2011 e outro em 2014, 

buscando apontar a evolução dos materiais nas duas edições do programa. Os resultados 

mostram que, apesar da inclusão das LEM ser recente e haver espaço para muitos 

avanços, há uma clara evolução em termos da qualidade do trabalho com os gêneros 

discursivos em língua inglesa. 

Palavras-chave: gêneros discursivos. Ensino de língua inglesa. PNLD. 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

 A inclusão das Línguas Estrangeiras Modernas (particularmente, inglês e 

espanhol) no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em 2011, pode ser 

considerada um marco no ensino de línguas estrangeiras no cenário da escola pública 

brasileira. Apesar disso não ser a solução definitiva para problemas históricos referentes 

ao ensino dessas disciplinas
206

, essa inclusão parece apontar para o começo de um 
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reconhecimento maior do papel da educação linguística e das línguas estrangeiras na 

educação básica. 

 O presente trabalho se propõe a analisar dois livros didáticos de inglês 

aprovados no PNLD: um na edição de 2011, e outro na edição de 2014. A análise tem 

como objeto específico o tratamento dado aos gêneros discursivos nas obras, uma vez 

que o trabalho a partir de gêneros parece ser uma forma adequada de colocar em prática 

a premissa dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de que  

 

duas questões teóricas ancoram os parâmetros de Língua 

Estrangeira: uma visão sociointeracional da linguagem e da 

aprendizagem. O enfoque sociointeracional da linguagem indica 

que, ao se engajarem no discurso, as pessoas consideram 

aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na 

construção social do significado. (BRASIL, 1998, p.15) (grifo 

nosso) 

 

Apesar de os gêneros discursivos apresentarem uma complexidade maior do que a 

citação acima, é importante salientar que essa abordagem do engajamento discursivo 

presente no começo dos PCNs acarreta importantes decisões na prática docente. 

 Inicialmente, será feita uma breve revisão do conceito de gênero do discurso, 

como proposto por Bakhtin (2011), e suas implicações e usos no ensino de línguas. Em 

seguida, é descrito o PNLD e seus pressupostos teóricos, para, então, partir para a 

análise dos livros didáticos (duas atividades de cada livro, além dos manuais do 

professor). Após a análise, são feitos comentários a respeito da profundidade e 

adequação com a qual os gêneros são trabalhados nas obras. 

 

2. Gêneros discursivos e ensino de línguas 

 

 A definição clássica de gêneros discursivos é aquela de Bakhtin, que os 

caracteriza como “tipos relativamente estáveis de enunciados” (2011, p. 262) que são 

encontrados em diferentes campos de utilização da língua. Bakhtin aponta também o 

fato da heterogeneidade dos gêneros, uma vez que estes estão relacionados à 

comunicação e ao uso da língua nas diferentes esferas de atividade humana. Nessas 

diferentes situações de uso, os gêneros estebelecem relações de interação entre seus 

membros, refletindo e refratando a realidade social, o que evidencia a importância das 

esferas onde são produzidos. 

 Os gêneros se configuram através da relação entre três elementos: o conteúdo 

temático, o estilo da linguagem, e a construção composicional. Estes três elementos são 

inseparáveis e parte essencial da totalidade do enunciado, e são determinados pelas 

especificidades das esferas onde o enunciado ocorre. 

 Schneuwly & Dolz (2004) afirmam que conhecer a língua como código não é 

suficiente para comunicar-se de maneira efetiva; é necessário conhecer os gêneros 

discursivos, que mostram a língua e seu uso real, comunicativo, interativo, e dialógico. 
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É nesse ponto que a noção de gênero mostra seu potencial como suporte para o trabalho 

nas aulas de língua (nesse caso, língua estrangeira), pois, como afirmam Rosa e Basso 

(2010), “não faz mais sentido, nos dias atuais, pensar o ensino de línguas apenas pelo 

código, pela memorização de vocabulário e pela repetição de frases desvinculadas das 

práticas sociais reais” (p.211). Em concordância com esse pensamento e com a 

orientação dos PCNs para que os alunos sejam engajados no discurso, Schlatter (2009) 

afirma que  

O ensino de LE na escola deve focalizar atividades que 

promovam o letramento, ou seja, a participação em diferentes 

práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita na língua 

materna e na LE. Isso significa que a aula de LE deve criar 

condições para que o educando possa engajar-se em atividades 

que demandam o uso da língua a partir de temáticas relevantes 

ao seu contexto e de gêneros discursivos variados. (p.12) 

 

 Fica evidente que, ao ensinar uma língua, os professores “almejam oferecer 

condições para que seus aprendizes sejam capazes de usar plenamente a língua-alvo. 

Para isso, é preciso investir em um ensino que promova a compreensão de como a 

linguagem se articula em ação humana sobre o mundo” (DELL’ISOLA, 2009, p.99) 

(grifo nosso). Toda a atividade com a linguagem é social, permeada pelas relações 

ideológicas que circulam na sociedade. Dar ao aluno essa capacidade de atuar em 

diversas esferas, com diferentes propósitos, se torna uma importante missão da escola. 

 Falando do papel da escola, Schlatter (2009) diz que  

 

É papel da escola criar oportunidades de leitura (e escrita) que 

tratem de diferentes gêneros discursivos, com graus diferentes 

de planejamento e formalidade (envolvendo diferentes 

interlocutores), com sequências discursivas variadas (narrativa, 

descritiva, argumentativa, expositiva, etc.) e propósitos diversos 

(informar, opinar, argumentar, reclamar, instruir, etc.). Para cada 

uso de linguagem é importante planejar atividades que visem a 

reconhecer a situação de comunicação (quem fala, para quem, 

em que contexto, em que veículo, com que objetivo, etc.) e que 

focalizem atividades de compreensão e reação ao texto, 

coerentes com o gênero discursivo em pauta. (p.14) 

 

 Essa visão do ensino de línguas está presente nos PCNs, que afirmam que “todo 

significado é dialógico, isto é, é construído pelos participantes do discurso” (BRASIL, 

1998, p.27), e definem discurso como “prática social por meio da qual as pessoas agem 

no mundo, considerando-se as condições não só de produção como também de 

interpretação” (BRASIL, 1998, p.27). 

 Lombardi e Silva (2014) resumem de maneira clara a relação entre a teoria dos 

gêneros e o ensino de línguas, quando dizem que  
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são crescentes as teorizações e discussões, com vistas à 

elaboração de uma abordagem de ensino calcada em princípios 

teóricos e metodológicos consistentes, voltados para as 

atividades de uso da língua não só no contexto escolar, mas, 

também, fora dele. Essa perspectiva discursiva encontrou, na 

noção de gênero, um aporte fundamental. (p.31) 

 

3. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

 

 O Programa Nacional do Livro Didático é um programa pelo qual o governo 

federal compra e distribui livros didáticos aos alunos das escolas públicas de educação 

básica do país. Apesar de ser um programa instituído em meados do século XX, foi a 

partir de 1995 que a universalização da distribuição dos livros se consolidou, 

primeiramente nas disciplinas de português e matemática, e depois nas outras áreas. 

Entretanto, a disciplina de língua estrangeira permaneceu de fora do programa até 2010, 

quando foi lançado o edital para compra de livros que seriam usados no triênio 2011-

2013. 

 O programa é desenvolvido em diferentes etapas. Primeiramente, o governo 

lança um edital, enumerando as características que quer nos livros. As editoras têm um 

prazo para apresentar as suas coleções, que são avaliadas por professores e 

pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior. Após essa avaliação, um 

guia sobre as obras aprovadas é elaborado, e os professores das escolas podem escolher 

a coleção que julgam mais apropriada para a suas realidades. 

 No PNLD 2011, 37 coleções foram apresentadas, sendo 26 de inglês e 11 de 

espanhol. Foram aprovadas 2 coleções de inglês e 2 de espanhol (BRASIL, 2010). No 

PNLD 2014, 36 coleções foram inscritas, sendo 15 de espanhol e 21 de inglês. Foram 

selecionadas 2 coleções de espanhol e 3 de inglês (BRASIL, 2013). 

 Ao problematizar  a questão do livro didático de língua estrangeira, Lombardi e 

Silva (2014) afirmam que 

 

No campo do ensino de língua estrangeira, sabe-se que o LD 

nem sempre esteve presente na sala de aula das escolas públicas 

da educação básica, sendo, frequentemente, adotado apenas por 

instituições particulares. Com a implementação do PNLD, que 

estabeleceu parâmetros rigorosos de avaliação, não só passou a 

haver a distribuição gratuita desses livros para os alunos da 

escola pública, como ocorreram mudanças significativas na 

forma de concepção e de apresentação desse material didático. 

(p.26) 

 

 Essa nova concepção e apresentação dos livros didáticos está relacionada às 

diretrizes dos documentos e programas oficiais de ensino, que defende que a escola 
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forneça ao aluno “amostras de linguagem contextualizadas e relacionadas a práticas 

discursivas genuínas em contextos diversificados, capacitando-o a atuar em situações de 

comunicação do mundo social” (LOMBARDI e SILVA, 2014, p.32), o que remete, 

mais uma vez, à noção de gênero, que pode ser uma importante ferramenta no ensino de 

línguas. 

 

4. Apresentação e análise das obras 

 As obras analisadas neste trabalho são os livros de 9º ano do Ensino 

Fundamental da coleção Links (aprovada no PNLD 2011) e da coleção Alive! (aprovada 

no PNLD 2014). Primeiramente, serão analisados os manuais do professor das 

respectivas obras, apontando as orientações metodológicas utlizadas na elaboração dos 

materiais e atividades. Em seguida, serão analisadas duas atividades de produção escrita 

de cada livro, com foco na questão do gênero trabalhado. 

 

 4.1. Coleção Links (2011) 

 

 O manual do professor dessa obra, na parte da fundamentação teórica, é 

extremamente curto (três páginas) e apenas apresenta a obra e seus objetivos gerais. Os 

autores afirmam que o material está articulado com os PCNs e adota “uma visão 

sociointeracional da linguagem, de acordo com a qual a comunicação é entendida como 

um processo relacionado a contextos de uso num dado momento histórico e social” 

(MARQUES e SANTOS, 2009, p.3). Os autores também afirmam que o livro 

possibilita o contato com diferentes gêneros em inglês, mas não se aprofundam na 

questão. 

 O livro é dividido em dez unidades temáticas, e a seção de produção escrita de 

cada unidade é chamada de Let’s write! A unidade 6 tem o título de Teens have a voice, 

e começa com a reprodução de uma entrevista sobre o que algumas crianças pensam 

sobre o Brasil. Em seguida, há uma atividade de compreensão auditiva que se relaciona 

com o texto lido. A atividade seguinte é a leitura de um post de um blog, que serve 

como gatilho para o trabalho com gramática (substantivos contáveis e incontáveis). Ao 

final da unidade, a seção de produção textual pede um texto de opinião sobre amizade, 

como mostra a figura 1. 
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É possível observar que há, por um lado, a preocupação em chamar a atenção do 

aluno para quem será o interlocutor de seu texto, e qual o suporte utilizado. Entretanto, é 

difícil estabelecer uma relação entre os tópicos trabalhados nas atividades anteriores e a 

produção textual proposta. Além disso, os gêneros apresentados anteriormente 

(entrevista online e post de blog) não são os mesmos dos sugeridos na atividade de 

escrita. A questão de quem fala, para quem, em que contexto, em que veículo, com que 

objetivo, etc., também não parece estar clara. Nas orientações para o professor, há a 

sugestão de reforçar para os alunos a ideia de a escrita depender das condições de 

produção, que incluem audiência e gênero, mas a atividade proposta parece simplificar a 

problemática dos gêneros em relação a condições de produção e interlocução. Soma-se 

a isso o fato de que os textos anteriores ou não eram autênticos, ou não estavam em seu 

formato original, o que altera a percepção do gênero. 

 A unidade 9, cujo título é Relationships, começa com uma mensagem de uma 

adolescente para um site de conselhos, seguida de uma atividade de compreensão 

auditiva sobre o tema. Em seguida, há uma atividade de leitura para fins de trabalho 

gramatical, seguida de exercícios. A parte de produção escrita pede que o aluno escreva 

um cartão para um amigo, semelhante ao apresentado no livro. A Figura 2 ilustra a 

atividade: 

Figura 1: Atividade de produção textual . Fonte: Marques e Santos (2009) 
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Novamente, não há uma relação lógica entre o tópico trabalhado na unidade e a 

proposta de escrita, com exceção do tópico gramatical, que parece ser a razão de ser da 

atividade. Uma evidência a favor disso é o fato dos modais de obrigação/sugestão/etc. 

estarem em caixa alta, sugerindo que eles devam ser usados na carta. A orientação ao 

professor sugere que os alunos entreguem seus cartões a amigos, mas a finalidade da 

atividade não fica clara. O único objetivo que fica explícito é o trabalho com o tópico 

gramatical. 

 

 4.2. Coleção Alive! (2014) 

 

 O manual do professor da coleção Alive! é mais extenso e detalhado, 

apresentando a obra e os objetivos gerais, discorrendo sobre as habilidades linguísticas e 

o conceito de multiletramentos, e discutindo a compreensão (escrita e oral) e a produção 

(escrita e oral) em língua estrangeira. Segundo os autores, “as atividades propostas 

Figura 2: Atividade de produção textual . Fonte: Marques e Santos (2009) 
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motivam os alunos a agir, a usar a língua em práticas sociais da linguagem com toda a 

força de suas operações” (MENEZES et al, 2012, p.3). A questão dos gêneros é 

discutida de maneira mais extensa, e é colocado que “é importante expor os alunos a 

amostras do gênero em estudo em seu contexto cultural e mostrar que sua estrutura é 

relativamente estável e não existe uma fórmula única”(MENEZES et al, 2012, p.8). 

 O livro é dividido em quatro unidades temáticas, e cada uma é subdividida em 

outras duas, totalizando oito unidades. A seção de produção escrita é chamada Let’s act 

with words, e está relacionada ao gênero apresentado ao longo da unidade. A unidade 4 

é intitulada Literature and comics, e apresenta textos sobre Shakespeare, uma resenha 

das adaptações das obras de Shakespeare para quadrinhos, e uma resenha do filme 

Shakespeare in love. Ao longo da unidade também há um trabalho gramatical, sobre 

formas verbais. A parte de produção escrita pede a escrita de uma resenha de um livro 

ou filme. As Figura 3 e 4 apresentam a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Atividade de produção textual . Fonte: Menezes, Braga, e Franco (2012) 
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 Como pode ser observado, essa atividade apresenta um grau de elaboração mais 

consistente. Há, explicitamente, os conceitos de gênero, suporte, autor, audiência, 

finalidade, tom, estrutura, etc., bem como orientações sobre o processo de escrita. Há, 

também um local específico para publicação do texto (um blog onde, segundo os 

autores, todas as produções devem ser publicadas). As orientações sugerem a leitura de 

resenhas para dar mais familiaridade com o gênero e estimula a troca de ideias com 

colegas na construção do texto. 

 A unidade 7 tem o título Dance, e apresenta biografias de dançarinos e resenhas 

de espetáculos. O tópico gramatical explorado ao longo da unidade é o de advérbios e 

conjunções, que estão presentes nos textos. A atividade de escrita pede a biografia de 

um dançarino, como mostra a Figura 5. 

 

Figura 4: Atividade de produção textual . Fonte: Menezes, Braga, e Franco (2012) 
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Esta atividade segue o mesmo padrão das outras presentes no livro: o gênero lido 

na unidade é o gênero a ser produzido, sempre com a explicitação do gênero em 

questão: seu contexto de circulação, propósito, tom, etc. As notas para o professor 

sugerem que as biografias apresentadas ao longo da unidadade sejam analisadas com o 

objetivo de verificar o tipo de informação contida, como lugar de nascimento, 

interesses, experiência, etc. 

 

5. Considerações finais 

 

 A partir da comparação das duas obras, fica evidenciada a evolução da presença 

e da problematização dos gêneros discursivos nos materiais didáticos. O livro aprovado 

em 2011 parece mostrar uma inclinação a um trabalho mais sólido com a questão, pois, 

em várias situações, pede para o aluno refletir sobre quem escreveu o texto, para quem, 

onde, porque, etc. Entretanto, a proposta não é desenvolvida com maior profundidade e 

sistematização. Alguns fatores ilustram esse ponto: muitos textos apresentados não são 

autênticos ou, quando o são, parecem estar adaptados, seja em seu suporte, seja em 

termos de complexidade linguística. Isso prejudica a compreensão plena do gênero 

discutido, pois torna mais difícil para o aluno relacioná-lo com o mundo à sua volta. 

Discussões a respeito de questões de contexto histórico e ideológico também não são 

abordadas. 

 A coleção de 2014, por sua vez, parece avançar na questão, uma vez que amplia 

e sistematiza as questões relativas a autoria e interlocução, e usa predominantemente 

textos autênticos e não adaptados (os autores explicam essa decisão no manual do 

professor). Outro ponto positivo é que a fase de produção escrita é sempre a 

culminância do trabalho em cada unidade; após a exposição e discussão sobre um dado 

gênero, os alunos são incentivados a produzir um texto naquele mesmo gênero. Além 

disso, a parte visual dos textos é mantida como na forma original, garantindo 

autenticidade e possibilitando de maneira mais direta a conexão com a vida real. Pode 

Figura 5: Atividade de produção textual . Fonte: Menezes, Braga, e Franco (2012) 
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ser argumentado, entretanto, que ainda há um foco importante na parte da estrutura do 

texto, em detrimento de discussões ideológicas e históricas, mas é possível que esse seja 

o próximo passo a ser dado nessa questão. 

 Essa lacuna ainda deixada pelos materiais didáticos pode ser facilmente 

preenchida pela intervenção do professor, desde que ele(a) adote uma postura coerente 

com as orientações oficiais e com as recentes contribuições teóricas de ensino de 

línguas, que colocam  a interação, o dialogismo, a construção social e compartilhada de 

significados no centro do trabalho pedagógico. Nas palavras de Schlatter (2009), são 

atitudes como essa que “podem nos engajar com nossos alunos na aventura e na 

descoberta de ler e escrever em busca de autonomia e autoria” (p.20) (grifo nosso). 
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O ESPAÇO DA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO MOBILIZADOR DE 

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS SOCIOCULTURAIS 

Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima
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Dinéa Maria Sobral Muniz
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RESUMO: Os estudos sobre a contribuição da Biblioteca Escolar (BE) para a formação 

de leitores e como espaço mobilizador de práticas de letramentos socioculturais vêm se 

avolumando nos últimos tempos. Essa demanda crescente se justifica pela necessidade 

de reconceptualização do papel que a BE vem assumindo nas práticas pedagógicas nas 

últimas décadas. Sendo a formação de leitores proficientes uma responsabilidade da 

escola, enquanto principal agência de letramento carece, nos dias atuais, dar uma 

centralidade ao debate sobre o modo e sobre as práticas de letramentos que tanto o 

espaço da sala de aula como a BE precisam assumir com vistas a ressignificar a 

aproximação dos jovens em relação ao livro como objeto cultural. Com o objetivo de 

conhecer a realidade e as condições de funcionamento das Bibliotecas Escolares da rede 

estadual de Feira de Santana na Bahia, bem como as percepções de professores e alunos 

sobre o papel desse equipamento pedagógico na formação leitora dos alunos, estamos 

desenvolvendo uma pesquisa de doutorado, de abordagem qualitativa e inspiração 

etnográfica, em que tomamos como referencial teórico a História Cultural e as Histórias 

de Leitura (Chartier, Burke, Hebrard, Manguel, Street, Abreu, Besnosik, etc.). Como 

método de coleta de dados estão previstos as entrevistas narrativas, grupos de discussão 

e o diário de campo. A pesquisa, em andamento, vem revelando as singularidades da 

cultura e dos cotidianos escolares. No entanto, alguns aspectos têm nos chamando à 

atenção, pois a realidade atual se contrapõe à de duas ou três décadas atrás. A presença 

de um acervo qualificado não é mais uma realidade distante, pelo contrário, as escolas 

dispõem de bons livros, fato atribuído às políticas públicas de leitura instituídas desde o 

final da década de 80 do século passado. Entretanto, o que percebemos é uma tímida 

cultura escolar de articulação por parte dos sujeitos que assumem o fazer pedagógico. A 

pesquisa anseia revelar as nuances que corroboram ou não para a instituição de práticas 

de letramentos socioculturais e, assim, contribuir com os estudos que discutem o 

binômio práticas pedagógicas e biblioteca escolar. 

PALAVRAS CHAVE: Biblioteca escolar. Letramentos socioculturais. Práticas 

pedagógicas. Formação do leitor. 

1. INTRODUÇÃO 

O que efetivamente buscam os alunos quando adentram o espaço da Biblioteca 

Escolar? É possível imaginar, no espaço da escola pública, uma biblioteca escolar em 
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pleno funcionamento? Esses são alguns questionamentos que vem nos desafiando ao 

longo desta pesquisa de doutorado, inserida no Programa de Pós-graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da UFBA, que tem como objeto de pesquisa as 

Bibliotecas Escolares da Rede Estadual de Ensino do município de Feira de Santana–

Bahia. 

Não são poucos os estudos e pesquisas que vem se ocupando desse objeto. 

Afinal, estando, nós, em pleno século XXI, para muitos o século do conhecimento, não 

é tarefa fácil aceitar com tranquilidade que as escolas, como principais agências de 

letramento, não priorizem o espaço da biblioteca escolar como centro difusor de 

informações e cultura. 

Uma imersão preliminar na história das bibliotecas escolares no Brasil nos 

possibilita  verificar que, nos primeiros séculos de colonização até meados do século 

XVIII, a instituição de bibliotecas, no cenário educacional, advém das contribuições das 

instituições religiosas. Mas com a “decadência das Bibliotecas Conventuais e a 

rigorosidade da censura estabelecida no Brasil, até o final do século XVIII, o acesso ao 

livro e a outras fontes de informação impressas só foram regularizados a partir de 1810, 

com a instalação da Biblioteca Real, na cidade do Rio de Janeiro [...]” (MAROTO, 

2009, p.47). Esse cenário nos possibilita intuir que a história das bibliotecas escolares 

no Brasil ainda é recente e, não sendo priorizada em nossa formação educacional, 

sofremos ainda hoje com a falta de priorização e, talvez, de reconhecimento do seu 

papel propulsor na formação de uma sociedade mais cidadã e de pessoas mais 

autônomas. 

A pesquisa, em andamento, anseia revelar as nuances da cultura e do cotidiano 

escolar que corroboram ou não para a consolidação de práticas de letramentos 

socioculturais nos espaços das bibliotecas escolares e, assim, contribuir com os estudos 

que discutem o binômio práticas pedagógicas e biblioteca escolar, haja vista ser essa 

uma demanda crescente, principalmente pelos resultados, ainda baixos, atingidos pelos 

alunos brasileiros nas provas que medem as habilidades de leitura, escrita e 

compreensão textual. 

Os resultados apresentados ainda são parciais, posto que a pesquisa encontra-se 

na fase de diagnóstico e mapeamento sobre a situação atual das bibliotecas escolares 

(BE) da rede estadual de ensino de Feira de Santana na Bahia e, só posteriormente, será 
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possível visibilizar as percepções de alunos e professores sobre o papel da BE na 

formação leitora dos alunos e as atuais condições de funcionamento disponíveis.    

 

2. O LUGAR DA BIBLIOTECA NO ESPAÇO DA ESCOLA 

 

As discussões sobre de que forma o espaço da biblioteca escolar deve ser 

compreendido dentro da arquitetura escolar vem ganhando corpo, principalmente pelos 

estudiosos que buscam articular o binômio biblioteca escolar e práticas educativas.  

Sanches Neto (1995, p. 31) em seu artigo intitulado Desordenar uma biblioteca: 

comércio e indústria da leitura na escola nos convoca a pensar que “A biblioteca não 

pode ser vista como um lugar secundário do estabelecimento escolar. Ela é o cerne do 

ensino e como tal deve ocupar uma localização privilegiada”. Esse debate ganha força, 

principalmente, quando percebemos que, na grande maioria das escolas públicas, o 

espaço da biblioteca escolar não foi incluído na arquitetura da escola. A instituição da 

biblioteca no cenário educacional vai acontecendo ao sabor dos desejos e interesses 

manifestos pelos gestores escolares que podem priorizar ou não a existência ativa desse 

espaço. 

No caso de Feira de Santana, nas escolas foco desta pesquisa, o que vem sendo 

desenhado é uma presença muito tímida na BE no cotidiano e na cultura escolar. 

Tomamos nesse texto o conceito de cultura escolar defendido por Dominique Julia 

(2001, p.10) como sendo o “conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. Assim sendo, buscamos 

conhecer o lugar reservado para funcionar a BE dentro das escolas. Na nossa 

compreensão o lugar destinado ao funcionamento da BE, suas práticas ou suas 

ausências, já revelam um modus operandi da escola quando o assunto é articulação 

práticas pedagógicas e biblioteca escolar/formação do leitor.  

Ao adentrar as escolas percebemos que o tem se revelado é que normalmente as 

BEs ficam distantes dos espaços de maior circulação dos alunos e, na sua grande 

maioria, trancadas. Não é difícil encontrar a BE em final de corredor, em salas 

localizadas na área externa da escola, como também fechadas por grades e cadeados, 
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sem falar do espaço que deveria ser uma biblioteca escolar e hoje funcionar como 

depósito de cadeiras, depósito de livros didáticos (milhares deles), computadores e 

outros equipamentos em desuso. Então, é possível pensarmos que, para estas 

instituições, “os comportamentos e as condutas inculcadas” nos jovens alunos quando o 

assunto é leitura são de descaso ou indiferença do papel social, político e estético da 

leitura na vida formativa.  

Estando fechada a biblioteca dia após dia, torna-se comum aceitar a ideia de 

inexistência desse espaço. Mesmo que ele exista, cristaliza-se uma ausência, naturaliza-

se a falta e, se tomarmos ao pé da letra a expressão de Umberto Eco (1994, p. 34) 

quando afirma que “todo texto é a uma máquina preguiçosa que espera muita 

colaboração da parte do leitor”, entendemos que o ato de ler precisa ser acionado, 

ensinado, mobilizado e, não o sendo, então a máquina continuará preguiçosa, por 

quanto tempo??? Eis a questão!  

São inúmeros os problemas elencados pelos gestores quando o assunto é a BE. 

Muitos atribuem como causa prioritária para o não funcionamento, a ausência de 

funcionários específicos para atuarem neste espaço. Faltam bibliotecários de formação 

na rede estadual, bem como há dificuldade de remanejamento dos funcionários que são 

contratados por empresas prestadoras de serviços ao estado
209

 para assumirem tarefas na 

biblioteca. Dentre outras dificuldades apontadas está uma nítida falta de articulação 

entre as atividades desenvolvidas pelos professores, das mais variadas áreas, e a 

potencialidade inerente ao acervo disponível na biblioteca.  

O que pensam os professores da educação básica da rede estadual de Feira de 

Santana sobre o papel da biblioteca escolar na formação leitora dos alunos? A biblioteca 

hoje disponível atende às expectativas dos alunos? Esses são questionamentos que ainda 

pretendem ser respondidas ao longo da pesquisa.  

Mas, voltando para foco o município de Feira de Santana, este possui 73 escolas 

vinculadas à rede estadual de ensino. Destas, oito estão na zona rural e 65 na sede do 
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município. Das 37 escolas já visitadas, é possível afirmar que apenas 11 destas 

instituições possuem bibliotecas em funcionamento. 

Para classificação em biblioteca em funcionamento tomamos como parâmetro a 

existência de funcionários, mesmo não sendo bibliotecário de formação, que assumem 

abrir a biblioteca. Não é uma concepção ingênua a da nossa parte em instituir esse 

critério para eleger se a BE está ou não em funcionamento. Temos clareza que não basta 

abrir a BE, nem tão pouco considerá-la como BE apenas porque a escola dispõe de um 

acervo mínimo por aluno conforme prevê a Lei 12.244 de 24 de maio de 2010
210

. A 

referida Lei prevê em seu Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar 

a coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer 

suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura. E no seu Parágrafo único 

define que Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título 

para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a 

ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de 

guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas 

escolares. Entretanto, na nossa concepção, apenas assegurar a presença de um acervo 

mínimo no ambiente escolar, nem sempre garante que este se torne vivo e cumpra 

efetivamente seu papel de mobilização e ampliação de saberes.  

Nos alerta Sanches Neto que 

Não pode ser esquecido que a biblioteca escolar tem uma 

função muito específica. Devemos redefinir o seu conceito 

tradicional de arquivo. Na escola, ela não tem a tarefa de 

catalogar e preservar livros. Não é um santuário onde devemos 

entrar em silêncio. É, isto sim, um labirinto vivo, palco e cenário 

de destinos múltiplos. Cada um deve percorrê-la da sua forma. 

(1995, pp. 31-32) 

E tomando essa ideia de biblioteca como um “labirinto vivo, palco e cenário de 

destinos múltiplos”, voltamos à discussão sobre o destino que as bibliotecas escolares 

vem assumindo no interior das escolas. Não enfatizaremos aqui, os motivos e as 

angústias que nos causam quando adentramos as instituições formais de ensino e, 
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percebemos logo pelo tom de acolhida do gestor quando este se antecipa em dizer “não 

há muito o que se ver aqui. Infelizmente não temos uma biblioteca funcionando”. 

Mesmo sendo recorrente, em muitas visitas realizadas, queremos aqui visibilizar outras 

realidades, que a contrapelo desse cenário tão comum, vem se esforçando para tornar a 

BE um espaço que imprima nas histórias de leitura dos alunos outras experiências de 

práticas de letramento socioculturais. 

3. PRÁTICAS DE LETRAMENTOS SOCIOCULTURAIS 

 

A concepção de letramento sociocultural que baliza nosso estudo se ancora nos 

novos estudos sobre letramento desenvolvidos por Street (2010, 2014). Nesses estudos 

Street (2010, pp. 36-37) nos apresenta dois modelos de letramento. O modelo autônomo 

que “presume que o letramento é uma coisa autônoma, separada e cultural; uma coisa 

que teria efeitos, independentemente do contexto”. Acerca desse modelo Kleiman 

(1995, p. 21) ainda afirma que “há apenas uma maneira de o letramento ser 

desenvolvido, sendo que essa forma está associada quase que casualmente com o 

progresso, a civilização, a mobilidade social”. E o modelo ideológico, este defendido 

pelo autor por entender que “não é só um modelo cultural, embora seja isso, mas 

ideológico porque há poder nessas ideias”, assim como afirma que “as práticas de 

letramento, no plural, são social e culturalmente determinadas, e, como tal, os 

significados específicos que a escrita assume para um grupo social dependem dos 

contextos e instituições em que ela foi adquirida” (apud Kleiman, 1995, p. 21). Nesses 

estudos busca-se compreender o letramento como prática social e plural, bem como 

entende que aos sujeitos se formam a partir de inúmeros eventos de letramento
211

. Parte-

se da compreensão que as relações tecidas diuturnamente nos variados espaços 

formativos se interconectam e se imbricam na constituição do modo de ser e de fazer 

dos sujeitos. Pautado nessa ideia, compreendemos que as experiências e práticas 

desenvolvidas no ínterim das escolas são eventos de letramento que podem corroborar 

na constituição tanto do aluno cidadão quanto do aluno leitor.  

Tecendo um olhar sobre o cotidiano escolar pesquisado, percebemos que das 11 

escolas em que encontramos a BE em funcionamento, as realidades são bem 

diferenciadas. Há escolas que apenas mantem abertas as BEs com intuito de garantir aos 
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alunos mais um espaço de realização de tarefas escolares. Outras conseguem, por meio 

de empréstimo do acervo, propiciar uma aproximação dos alunos aos livros disponíveis. 

E temos ainda, em número menor, a BE como um espaço vivo, fomentador de trocas e 

empréstimos de livros, com uma programação sociocultural que contempla debates, 

Conversa com Escritores, Cafés Filosóficos e Tertúlias Literárias
212

.  

Quando há interconexão das ações propostas pela BE com as demais práticas 

educativas todas saem ganhando. Estamos nos referindo à consolidação de uma 

proposta pedagógica mais consistente, da formação humana e política de todos que 

compõem a equipe da escola e da relevância social que a escola passa a ter para a 

comunidade a qual atende. A escolha por desenvolver um trabalho de leitura que prime 

pela participação articulada e irrestrita de todos que compõem a escola, vem fazendo 

dos encontros ou cafés filosóficos, promovidos por uma escola pública visitada, 

momentos de grandes aprendizagens pedagógicas e humanas. Os cafés filosóficos são 

organizados por alunos dos anos finais da educação básica, sob a orientação de 

professores de filosofia da escola.  Segundos folders distribuídos pelos coordenadores 

da atividade, o objetivo é basicamente “proporcionar pausa para pensar e discutir 

educadamente, temas do universo filosófico, sem carga de erudição e obscurantismo 

muitas vezes associado à filosofia”. Como a atividade prever a participação de todos 

que assim o desejarem fazer, o momento é cuidadosamente organizado e nas palavras 

dos organizadores “o que anima o café filosófico é um enorme gosto pela discussão 

educada e pelo confronto intelectual entre pessoas reais. Faz nos sentir únicos, 

despertos, numa palavra, vivos!”.  

Segundo Chartier (2001, p.20) “[...] cada leitor, a partir de suas próprias 

referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou 

menos singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria”. E, nesta 

experiência compartilhada, neste belo exemplo de uma prática de letramento 

sociocultural, realizada no espaço de uma biblioteca escolar, é possível reafirmar o 

quanto de simbólico pode ser agregado nas histórias individuais e sociais de leitura dos 

envolvidos.  Os alunos vão se constituindo leitores perspicazes quando através das 
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práticas coletivas de leitura, inferência, interpretação e reelaboração do texto lido vão 

atribuindo novos saberes e descobertas propiciadas pelas denominadas práticas de 

sociabilidades defendidas por Chartier. 

A leitura como afirma Cordeiro (2014, p. 20) tem “uma história diferenciada que 

se faz e se desenvolve em formas diversas e em épocas distintas da sociedade”. 

Portanto, as histórias de leitura individuais e sociais também são tecidas nesses 

emaranhados de idas e voltas que a vida dá e, por saberes, sabores e experiências que 

nos são ofertados ao longo da vida. Portanto, os sentidos que atribuímos ao que lemos, 

ao que vemos e ao que experienciamos se ampara na assertiva de que a leitura é 

eminentemente uma prática social e cultural, logo comungamos com Muniz e Rios 

(2007, p.186) quando afirmam que “todos os seres humanos podem se transformar em 

leitores da palavra e dos outros códigos que expressam a cultura, mesmo porque, sendo 

sujeitos de linguagem, carregam consigo o potencial de significar o mundo”.   

Em relação ao espaço da biblioteca escolar como mobilizador de práticas de 

letramentos socioculturais, reafirmamos que não basta o espaço, a existência deste é 

fundamental, mas é preciso criar estratégias de mobilização e dinamização do acervo, é 

preciso conhecer as demandas, os gostos e interesses do público, é preciso oferecer de 

forma competente seu melhor produto (livros, filmes, documentários etc.). Não 

podemos desconsiderar que o livro como objeto cultural nem sempre esteve acessível a 

grande parte da população, sendo assim, redobra para a escola a responsabilidade de 

oferecer e assegurar à população não apenas o encontro com o livro, mas a competência 

de ler, reler, interpretar e atribuir sentidos.  

Ao tratar da importância da leitura é preciso ficar claro que o ato de ler é 

complexo e que exige do leitor empenho, esforço, concentração e habilidades que 

perpassam pela intertextualidade, seleção, antecipação, inferência e verificação. 

Portanto, é preciso descontruir a ideia, muitas vezes difundida, que a leitura é sempre 

prazer. Segundo Sant’Anna (2011, p. 15) “A afirmativa ou a noção de que a leitura é 

(ou deve ser) sinônimo de prazer não é apenas limitadora. É enganosa. Pode funcionar 

em alguns casos, mas não abrange a diversidade de experiências em face da leitura”. E 

sendo assim, é papel primordial da escola e dos seus diversos espaços formativos 

oportunizar experiências leitoras as mais variadas.  
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Acerca desse papel social da escola na formação de alunos leitores competentes 

socialmente, defende Cunha (2014, p. 44) que: 

O papel da escola, na atualidade, é refletir o dialogismo, 

não isento de conflitos, polifonias em relação aos enunciados, 

textos, discursos das diversas culturas locais com as culturas 

valorizadas por essa agência, para que a escola possa formar 

cidadãos democráticos e protagonistas, que sejam multiculturais 

em sua cultura e discursivamente eficientes.   

 

4. LETRAMENTO E FORMAÇÃO DO LEITOR 

Ao tratar de letramento e formação do leitor é importante trazer à baila as 

contribuições de Cosson (2012); Paulino (2004) quando discutem a essencialidade de 

constar no cotidiano escolar a presença da literatura. Para Cosson (2012, p17) “É por 

possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível transformando sua 

materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas 

que a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas”. Não cabe aqui uma 

defesa qualquer para a presença da literatura dentro da escola. Mas, reconhecendo que a 

literatura nos empodera, nos permite viver culturas e tempos variados, nos ajuda a 

conviver melhor com nós mesmos e com os outros e nos humaniza como defende 

Candido (2004), que nossa defesa é pela instituição de uma concepção de letramento 

literário como condição basilar para a escola retomar seu papel social de formar sujeitos 

mais humanos, mais sensíveis e mais autônomos e, consequentemente, contribuir no 

processo de formação do leitor. 

Ainda no que tange o papel da literatura na constituição individual e social dos 

homens, afirma Cosson (2012, p. 17) 

 

A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar 

e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a 

literatura é uma experiência a ser realizada. É mais que um 

conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro 

em mim sem renuncia da minha própria identidade. No 

exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como 



 

 

 
3021 

os outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de 

nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. 

A experiência oriunda das visitas aos espaços da biblioteca escolar da rede 

estadual de ensino em Feira de Santana vem revelando uma baixa procura aos textos 

literários pelos alunos. Acerca dessa realidade alguns questionamentos precisam ser 

feitos. O que tem provocado essa baixa procura? O acervo disponível é compatível aos 

interesses dos alunos? Há, por parte dos professores/mediadores de leitura, investimento 

em oportunizar estratégias de aproximação dos alunos ao texto literário? E além dos 

questionamentos, vale a pena pensar sobre o que nos assinalam Silva; Ferreira e Scorsi 

(2009, p. 55) “precisamos escutar mais os leitores de carne e osso que temos diante de 

nós. Não apenas acerca das histórias que leram ou estão lendo, mas a respeito de si 

mesmos e de sua vida, de seu itinerário como pessoa”. Portanto, estamos diante de 

novos desafios quando o assunto é a formação de leitores. Não nos basta afirmar que 

hoje as bibliotecas escolares contam com um acervo razoável de literatura nacional e 

estrangeira, fruto das Políticas de Formação de Leitores instituídas pelo Ministério da 

Educação, é preciso descortinar os cotidianos das BEs na tentativa de conhecer como 

efetivamente vem sendo as práticas de letramentos socioculturais oportunizadas pela 

principal agência de letramento que é a escola.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tematizar a relação entre o papel da biblioteca escolar e as práticas de 

letramentos socioculturais presentes no cotidiano escolar e nas itinerâncias formativas 

dos alunos é um desafio necessário quando elegemos a formação do leitor como foco de 

estudo e de pesquisa. 

Reconhecemos que muitos são os escritores, professores, pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros que atribuem à biblioteca a sua iniciação no mundo da leitura, 

das artes, da inserção social mais efetiva. Entretanto, a realidade brasileira vem nos 

mostrando como a cada dia, mesmo com todos os investimentos oficiais de programas 

que visam inserir o livro nos espaços escolares, a exemplo do Programa Nacional 
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Biblioteca da Escola - PNBE
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, Literatura em minha casa
214

 etc., ainda é muito tímida a 

presença articulada desse equipamento nas escolas brasileiras, em especial na rede 

estadual baiana, bem como é bem limitada a busca pelo espaço da biblioteca por grande 

parte da população brasileira.  

Ao longo da trajetória como docentes do ensino superior das disciplinas Estágio 

Supervisionado e Formação do Leitor, do envolvimento em projetos de pesquisa e 

extensão, bem como por vivenciar o espaço das escolas, como lócus de 

acompanhamento das práticas de estágio e de extensão, percebemos a importância e o 

papel preponderante que a leitura pode exercer na formação e, consequente, inserção 

social dos sujeitos na sociedade contemporânea (Chartier, 2001; Manguel, 1997; De 

Certeau (2007); Abreu, 1999; dentre outros). Foi justamente dai que nasceu o interesse 

por pesquisar o cenário escolar, o cotidiano (condições de funcionamento), as práticas e 

percepções sobre o ambiente escolar e, mais precisamente, sobre a biblioteca escolar. 

A pesquisa, em andamento, já nos aponta a necessidade de uma imersão densa 

no cotidiano e na cultura escolar com intuito de desvelar as singularidades dos fazeres 

pedagógicos e as percepções sobre o papel das BEs na constituição leitora dos alunos.  

O que nos move é acreditar que a leitura em nossa vida exerce uma necessidade 

vital como defende Manguel (1997, p.20) “Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta 

para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para 

começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é uma 

função essencial”. E tendo a leitura essa função essencial, nós, educadores, mediadores 

de leitura assumimos um papel preponderante na consecução desse objetivo maior que é 

tornar o aluno um sujeito leitor. Um leitor que reconhece a essencialidade do papel da 

leitura na construção de sua própria identidade, portanto, na escrita da sua própria 

história. Portanto, defendemos que o espaço da biblioteca escolar pode ser sim um 

mobilizador de práticas de letramentos socioculturais quando abre suas portas e propicia 

aos alunos experiências leitoras para além das tarefas obrigatórias solicitadas pela 

                                                           
213

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de 

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura aos alunos e professores por meio da distribuição de 

acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. Ver portal.mec.gov.br  
214

PNBE 2001 – Denominado “Literatura em minha Casa”, o acervo foi composto por seis coleções 

diferentes, cada uma com cinco títulos: poesia de autor brasileiro, conto, novela, clássico da literatura 

universal e peça teatral. Pela primeira vez, as coleções foram entregues aos alunos para levarem para casa. 

A ideia do programa foi incentivar a leitura e a troca dos livros entre os alunos, além de permitir à família 

do estudante opção de leitura em casa. As escolas também receberam quatro acervos para sua biblioteca. 
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própria escola. Oferece possibilidades de através dos livros mergulhar em outros 

mundos, outras realidades, outras culturas. 
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RESUMO: Nesta pesquisa investigamos como o tema da variação linguística é tratado 

no livro didático (LD), compreendido como instrumento semiótico do processo de 

ensino-aprendizagem, em que professor e aluno interagem de formas diversificadas. 

Nossa pesquisa se situa no contexto das pesquisas em Linguística Aplicada (AL) e visa 

compreender como o conceito desenvolvido no âmbito da Sociolinguística laboviana 

(1964) adentra no universo da sala de aula por meio do LD. Este trabalho descreve os 

dados iniciais da pesquisa e concentra-se na compreensão das atividades proposta por 

este suporte em relação às normas estabelecidas pelos documentos oficiais que regem o 

ensino básico nacional e o livro didático. Nosso objetivo maior, nessa fase inicial, é 

analisar se este suporte teórico realmente oferece ao professor condições de trabalho no 

eixo da reflexão sobre as variações linguísticas, envolvendo, portanto, seus múltiplos 

fatores sociais. Partimos do pressuposto, endossado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (1997) e pelo Manual do Livro Didático, de que o 

trabalho de reflexão sobre a linguagem não deve se basear no critério de certo/errado, 

mas no critério de adequação a diferentes situações comunicativas e de valorização das 

variantes linguísticas que os discentes trazem de suas próprias vivências. Nossa 

pesquisa é de natureza qualitativa interpretativa. Analisamos o livro do ensino médio 

Português linguagens (2010) de William Cereja e Thereza Magalhães em comparação 

com as normas presentes nos documentos oficiais da educação básica nacional, 

buscando descrever e analisar como as atividades do LD tratam da questão da variação 

linguística. Nossos dados iniciais apontam que, embora o livro aborde este assunto, o 

trabalho ainda é tratado de maneira superficial, requerendo uma boa interpretação dos 

exemplos por parte dos atores envolvidos no processo, pois os mesmos podem induzir 

categorizações que não respeitam a igualdade entre as variantes linguísticas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Variação Linguística. Ensino Médio. 
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A Sociolinguística, estudo das relações externas que influenciam a língua em 

determinada comunidade, começa a ser trabalhado no Brasil nos anos 1970. O seu 

precursor no Brasil é o professor Anthony Naro da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). As pesquisas do professor Naro seguem a teoria do pesquisador 

William Labov que trata da língua como algo heterogêneo, susceptível às 

transformações no âmbito social dos seus falantes. Esta característica heterogênica, 

classificada na pesquisa laboviana, não a perfila como um sistema sem regras, 

desorganizado. Para comprovar esta observação, uma comunidade onde existem 

diversas variedades entre seus falantes, ocasionada por distintos fatores, pode haver uma 

comunicação satisfatória. Estes estudos divergem da Linguística estruturalista por não 

desprezar a fala (parole) da língua (langue). Para Saussure, a língua deveria ser 

analisada sem a interferência social, um sistema único utilizado como padrão por todos 

os falantes. A Sociolinguística necessita de uma visão diacrônica para entender as 

implicâncias que a língua sofre no decorrer dos anos, provocada por fatores sociais 

dentre os mais diversos: geográfico, econômico, cultural, sexo, profissão etc. 

Linguagem e sociedade estavam fundidas para uma compressão da língua na 

cosmovisão da Sociolinguística. O processo de investigação parte de uma análise 

presente, retornando ao passado encaixando as possíveis variantes que influenciaram 

nesse processo histórico e, retorna-se ao presente fechando a análise (TARALLO, 2005, 

p.64). 

Será que os livros didáticos, destinados à educação básica, conseguem de 

maneira satisfatória servir de arcabouço teórico para o professor em sala de aula? 

 

2. LIVRO DIDÁTICO À LUZ DA SOCIOLINGUÍSTICA  

 

No ensino de língua materna é importante conhecer o que tem sido proposto no 

Guia do Livro Didático, mas, analisar uma tarefa é mais árduo do que parece, pois, é 

necessário grande empenho do professor com a educação e os seus alunos, uma vez que 

os livros didáticos tendem trabalhar superficialmente a questão da variação linguística 

para o ensino de língua portuguesa. Apesar de defenderem a diversidade da língua, 

seguem defendendo com estratégias de rotular o “errado” e o “certo”, assim reforçando 

o preconceito linguístico.  

O livro didático deve seguir as diretrizes do Ministério de Educação para a sala 

de aula. Para tal, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) recomendam o trabalho 

da Sociolinguística com o objetivo de valorizar as diferenças do nosso país no campo da 

linguagem, respeitando a bagagem sócio-histórica de cada aluno, socializando essas 

peculiaridades: 
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No ensino aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o 

que se almeja não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-

lhes a escolha da forma de fala a utilizar, considerando as 

características e condições do contexto de produção, ou seja, é 

saber adequar os recursos expressivos, a variedade de língua e o 

estilo às diferentes situações comunicativas (BRASIL, 1998, 

p.31). 

A análise deste artigo tomou como corpus o livro de língua portuguesa para o 

ensino médio “Português Linguagens” (Volume 1) dos autores William Cereja e 

Thereza Magalhães. As atividades selecionadas se encontram nas páginas 42 a 44. 

Na Figura 01 (p.42) é abordado um texto cujo título é Causo mineirim. O 

enunciado da questão pede que se analise o texto que o classificado como humor, 

identificando-o como dialeto utilizado para esta escrita. O autor, ao classificar a 

variação linguística deste trecho como dialeto, pode estar indiretamente mostrando uma 

pré-análise do texto, em decorrência das características da oralidade. O enunciado rotula 

como humor reforçando uma visão preconceituosa por não seguir a norma culta padrão 

da escrita, não respeitando assim a variedade linguística, abrindo margem para uma 

possível análise do aluno como errado. 

FIGURA 01 

Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

A variação linguística tratada dessa forma pode involuntariamente levar a uma 

análise de forma nociva. Pois, os autores abordam como um texto humorístico, a 

variação linguística do sertanejo mineiro, deixando de elencar pluralidade da língua, 

revelando os sujeitos de baixa escolaridade e baixo poder econômico da região.  

Um dos principais problemas que encontramos nos livros 

didáticos é uma tendência a tratar da variação linguística em geral 

como sinônimo de variedades regionais, rurais ou de pessoas não-

escolarizadas, parece estar por trás dessa tendência a suposição 

(falsa) de que os falantes urbanos e escolarizados usam a língua 
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de um modo mais “correto, mais próximo do padrão, e que no uso 

que eles fazem não existe variação (BAGNO,1961, p. 120). 

Na Figura 02 (p.42) encontramos um trecho de uma carta de amor escrita pelo 

poeta brasileiro Olavo Bilac. Semelhantemente a atividade anterior, pede-se que analise 

este trecho, mas ao contrário da classificação da primeira atividade, este trecho é 

classificado como variedade linguística. O autor do livro utilizou uma abordagem em 

que a língua escrita na forma padrão culta como variedade linguística e a escrita com 

características verbais como dialeto, embora o dialeto seja uma variante da linguagem. 

Figura 02 

Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

Ao classificar de diferentes termos duas variantes da mesma língua o autor 

infere um comentário que pode gerar preconceitos, principalmente se partirmos para 

uma análise em que o trecho do texto que narra um caso com características verbais, 

Causo mineirin que foge da norma culta, ser uma variação linguística 

predominantemente de pessoas de classe econômica inferior ou com menor acesso a 

diversidade de gêneros textuais. Ou seja, só está afirmado o que é “certo” e “errado” de 

acordo com os conhecimentos do autor. Com isso, vemos notoriamente a forma 

inadequada e preconceituosa à abordagem do assunto.  

A atividade que se segue consegue trabalhar de maneira satisfatória a 

compreensão desta variação ao pedir que os alunos reescrevam este trecho da carta em 

uma variação moderna por dois jovens nos dias atuais. Realizando esta atividade os 
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alunos podem ter uma plena visão de como os fatores socioculturais influenciaram a 

nossa língua ao longo dos anos. 

Na Figura 03 o autor se perde na sua nomenclatura ao escrever no enunciado da 

atividade que as variações linguísticas podem surpreender dando a sensação que se trata 

de outra língua, embora seja uma variante. Nesta atividade o autor traz um texto escrito 

em língua portuguesa europeia mostrando que a variação territorial também é um fator 

que afeta a língua. Pede-se que os alunos tentem transcrever o texto para o português 

brasileiro. Nesta transcrição pode se abdicar o caráter preconceituoso e perceber uma 

didática que procura trabalhar o entendimento da variação de um país para o outro, 

podendo criar o debate em torno do assunto por termos Portugal como país de língua 

portuguesa que posteriormente colonizaria o Brasil, trazendo consequentemente a língua 

portuguesa como predominante. Entender o que levou as variações acontecerem em 

nosso país, trazendo para o debate a colonização do Brasil e o contato da língua 

portuguesa com as línguas indígenas e posteriormente línguas africanas. 

 

Figura 03 

Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

 

Na Figura 04 (p.44), que tem como título – As variedades linguísticas na 

construção do texto, retrata a fala de um assaltante em 6 variações diatópicas. A 

atividade mostra um excelente objetivo ao abordar variedades que ocorrem no Brasil, 

mas o seu enunciado reforça mais uma vez ao preconceito por rotular o texto novamente 

como humor. Ao identificar nos escritos as 6 variações é aberta uma possibilidade para 

contemplar a riqueza da nossa língua, onde em 6 formas distintas podemos reconhecer a 

mesma mensagem. A atividade sucede convocando os alunos para uma inferência sobre 

fatores que caracterizam os falantes das variações; comportamentos, hábitos que 
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evidenciam a sua variação, consequentemente a sua região. Esta atividade consegue 

atender à recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s): 

A atividade mais importante, pois, é a de criar situações em que 

os alunos possam operar sobre a própria linguagem [...] 

paradigmas próprios da fala de sua comunidade, colocando 

atenção sobre similaridades, regularidades e diferenças de formas 

e de usos linguísticos, levantando hipóteses sobre as condições 

contextuais e estruturais em que se dão (BRASIL, 1998, p.28). 

Figura 04 
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Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

Os autores conseguiram trazer uma situação didática oportuna para um 

pensamento reflexivo sobre o uso da linguagem. Os alunos podem refletir sobre o 

conjunto de fatores que fazem com que as variações ocorram de determinada maneira 

distinta das outras. 
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O livro didático é ferramenta de suma importância para o ensino-aprendizagem, 

mas não limita o poder do professor. O papel de um docente comprometido no ensino 

adequado é: pesquisar, analisar os textos e ir sempre à busca de um material que atenda 

nas atividades a questão da variação linguística, apresentando assim uma língua 

heterogênea em sala, levando em consideração as possibilidades de variação da língua e 

fazendo distinguir a língua padrão do vernáculo brasileiro, além de conhecer e explorar 

a língua escrita e a língua falada nos diferentes contextos em que estejam inseridos. Para 

assim ter uma visão mais democrática e inclusiva do ensino de língua na escola, como 

destaca os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa: 

[...] o estudo da variação cumpre papel fundamental na formação 

da consciência linguística e no desenvolvimento da competência 

discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente presente nas 

atividades de Língua Portuguesa. (BRASIL, 1998, p. 82) 

 

3. RESULTADOS 

 

Com esta análise levantamos que o nosso corpus aborda diversas situações para 

se trabalhar em sala de aula a abordagem da variedade linguística, atingindo os modos 

de comunicação, seguindo o que é indicado no Guia do Livro Didático: 

No ensino da norma-padrão, torna-se necessário: abordar os 

fatores socioculturais e políticos que entram em jogo no 

estabelecimento e difusão de ideais e padrões linguísticos; 

considerar a língua padrão no contexto da variação linguística, 

sem estigmatizar as demais variedades. (Ministério da Educação, 

2014, p. 13) 

No ensino de Língua Portuguesa, o trabalho com a variação linguística é 

requerida como fator importante na pratica de escrita e leitura para formação de 

estudantes em fase final da educação básica. As atividades, do ponto de vista desta 

análise, abordam essa variação, mas foi possível inferir que não atendem de forma 

satisfatória. Algumas abordagens retratam de forma pejorativa as variações, reforçando 

o preconceito implicitamente da dicotomia certo/errado. Ao tratar uma variação 

linguística como humorística, o autor abre precedentes para interpretações que podem 

gerar discriminações por uma forma de comunicação verbal e maior prestigio pela 

variação norma-padrão.  

Este resultado coloca o nosso corpus como um material que necessita de 

retificações em seus enunciados para melhor tratamento às variedades pouco 

valorizadas, especialmente a linguagem oral informal. Reconhecemos os bons exemplos 

trazidos para exemplificar a linguagem informal/formal e oral/escrita, no entanto é 

preciso também boas indicações para o livro do professor (LP), manual para o professor 

e principal agente que trabalhará com o livro, para preparação e execução das propostas 

apresentadas, visando acabar com estigmas que geram preconceitos por indivíduos que 

não necessitam abolir uma variação linguística menos valorizada, e sim, segundo 
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Figueroa (1994), adquirir “a habilidade para escolher entre um número de sentenças 

possíveis, aquela que é apropriada para a situação”. A escola passa a trabalhar assim 

com uma visão de heterogeneidade linguística, abordando a variação inserida na 

sociedade de forma que elimina preconceitos no embate norma culta x norma não culta. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

A problemática da pesquisa desenvolveu-se no interesse do ensino-

aprendizagem que inclui a variação linguística na sala de aula, mais precisamente no 

desenvolvimento do livro didático “Português Linguagens” (Volume 1), a partir daí a 

pesquisa foi desenvolvida com centro na variação. 

Sendo desenvolvida em dois tópicos, onde o primeiro apresentou um breve 

estudo da sociolinguística no português brasileiro, mostrando o precursor no Brasil e o 

que se segue comprovados pelos estudos de Labov. No segundo tópico, analisamos a 

abordagem da variação linguística no livro didático (LD), onde comparamos com as 

normas presentes nos documentos oficiais da educação básica nacional e foi através 

desta análise que investigamos nas três páginas de atividades que extraímos do LD. 

Em função das exposições, podemos concluir que o LD é um instrumento vivo 

na sala de aula e que muitas vezes regem os professores. Identificamos que as atividades 

analisados no LD não consegue oferecer ao professor condições de trabalho para com os 

alunos no que se refere às variações linguísticas. 

Em linhas gerais, inferimos que mesmo com as normas estabelecidas pelos 

documentos oficiais, o livro didático ainda aborda nas atividades, implicitamente, 

categorizações que não respeitam a pluralidade da língua.  

Defendemos, portanto, que o LD é uma ferramenta de suma importância para o 

ensino-aprendizagem. Mas, que é papel do professor comprometer-se com um ensino 

adequado. Isto, pesquisando, trabalhando de forma que possibilite o uso da língua em 

diferentes situações sociocomuncativas e analisando as atividades propostas pelo LD e 

sempre buscando um suporte que atenda e valorize o eixo da reflexão sobre as variações 

linguísticas.  

Os dados iniciais apontam que, mesmo o LD tratando da questão da variação 

linguística ainda é tratado de maneira superficial, requerendo uma boa interpretação dos 

exemplos por parte dos atores envolvidos no processo, pois os mesmos podem induzir 

categorizações que não respeitam a igualdade entre as variantes linguísticas presentes 

em nossa língua.  

Por último, gostaríamos de destacar que o presente estudo aponta para futuros 

aprofundamentos das questões aqui discutidas. Pois, sabemos que a análise do LD 

isoladamente não nos aponta resultados conclusivos sobre essa questão, portanto, ainda 

se faz necessário ir à campo e averiguar o professor em sala de aula que será tema de 

pesquisas futuras. Onde, pretendemos realizar as atividades com os alunos e professores 

em sala de aula, averiguando assim, se os professores interpretam a forma pejorativa 

que os autores tratam nas atividades e se os mesmos conseguem solucionar as 

problemáticas presentes nestas atividades propostas pelo livro didático. 
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5. ANEXOS 

Figura 01 

Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

 

Figura 02 

Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

 

Figura 03 
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Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

 

  



 

 

 
3036 

Figura 04 

 

Fonte: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Português 1 – Linguagens. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 
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METÁFORAS CONCEPTUAIS E INFLUÊNCIAS CULTURAIS EM 

PROVÉRBIOS DA LÍNGUA SHIMAKONDE 

Ronaldo Rodrigues de Paula
217

 

 

 

RESUMO: A Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF & JOHNSON, 1980) busca 

entender os mecanismos da cognição humana analisando as construções metafóricas que 

estabelecemos inconscientemente para as mais variadas interações e situações do nosso 

dia-a-dia. A investigação deste tipo de construção revela as diferentes associações que 

fazemos entre os eventos e como nosso conhecimento de mundo e entendimento da 

realidade são organizados. Vários desenvolvimentos da Teoria da Metáfora Conceitual 

mostram que a interpretação de estímulos sensórios-motores e de contextos 

socioculturais (KÖVECSES, 2005, 2010; GIBBS 1990, 1997; LAKOFF & JOHNSON 

1980, 2003) são de importância crucial para o entendimento da formação dos mais 

variados mapeamentos metafóricos. Assim, a análise das ocorrências espontâneas de 

produção cultural de um povo se mostra bastante produtiva. Os provérbios, como são 

exemplos bastante representativos da tradição oral das instâncias da sabedoria popular 

em determinada cultura, são de significativa relevância para se formar uma imagem 

mais clara de como os contextos socioculturais influenciam o pensamento deste povo. 

Tendo como norte os pressupostos teóricos da Teoria da Metáfora Conceptual, o 

objetivo deste artigo é analisar os mapeamentos metafóricos de dez provérbios da língua 

shimakonde, uma língua do grupo linguístico bantu, falada ao norte de Moçambique e 

na Tanzânia. Os provérbios foram coletados, traduzidos e contextualizados por um 

falante nativo da língua e fazem parte da tradição de seu povo. Alguns provérbios se 

mostraram ser reconfigurações de metáforas primárias enquanto outros parecem ter se 

derivado de elementos socioculturais peculiares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Metáfora Conceptual. Provérbios. Shimakonde. 

 

ABSTRACT: The Conceptual Metaphor Theory (LAKOFF & JOHNSON, 1980) aims 

to understand the mechanisms of human cognition by analyzing the metaphorical 

constructs that we built unconsciously for several common situations of our daily 

experiences. Many developments of the Theory shows that the interpretation of sensory-

motor stimuli and socio-cultural contexts (KÖVECSES, 2005, 2010; GIBBS 1990, 

1997; LAKOFF & JOHNSON 1980, 2003) are very relevant for the formation of many 

metaphorical mappings. As sayings are representative examples of the oral tradition of 

the instances of popular wisdom in a given culture, they become very important to form 

a clearer picture of how these factors influence the way of thinking of determined 

people. In this article we analyze metaphorical mappings of 10 sayings in Shimakonde 

language, a bantu language, spoken mostly in the nothern part of Mozambique and 
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Tanzania. The sayings were collected, translated and contextualized by a native speaker 

of shimakonde and they are part of his people tradition. Some sayings seemed to be 

reconfigurations of primary metaphors while others were formed by singular 

sociocultural factors.  

KEYWORDS: Conceptual Metaphor Theory. Sayings. Shimakonde. 

 

1. Introdução  

 A Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF & JOHNSON, 1980) foi uma 

grande divisora de águas na Linguística. Em conjunto com os estudos em 

prototipicidade (ROSH, 1978), foi a abordagem que começou a abraçar, de forma 

irrestrita, os vínculos entre o conhecimento semântico e o conhecimento enciclopédico. 

Em linhas gerais, é uma abordagem que não tem preocupações em tentar distinguir 

semântica e pragmática, como era comum dos modelos linguísticos vigentes na época, 

mas toma o caminho oposto, tentando demonstrar que a distinção entre as duas áreas é 

irrelevante, e, portanto, semântica e pragmática deveriam ser vistas dentro do contexto 

da cognição em geral (GEERAERTS, 2010). 

 A Teoria da Metáfora Conceptual advoga que a metáfora e a metonímia são 

fenômenos cognitivos, que devem ser analisados através do mapeamento de domínios e 

que a semântica tem alicerces experienciais. Metáfora e Metonímia estariam 

profundamente relacionadas à forma como pensamos, e se manifestariam dentro e fora 

da língua em diferentes modos.  

 Tomando-se em questão toda a base experiencial da metáfora, isto é, a forma 

que tencionamos conceituar e fazer relações no mundo de acordo com as percepções 

corpóreas por meio dos nossos sentidos, muitos trabalhos na área buscam tentar 

identificar os diversos fatores que podem influenciar as formas de estruturação do nosso 

mapeamento metafórico, em busca de esquemas  universais. Eles seriam derivados 

diretamente da interpretação cognitiva em nossas experiências sensório-motoras no 

processo de decodificação da realidade, e/ou da pluralidade de manifestações outras que 

se consolidariam através da imensa variedade das práticas culturais (GIBBS 1990, 

1997; KÖVECSES 2005, 2010).  

 Devido a essa busca do entendimento das influências da organização do nosso 

mapeamento metafórico conceptual, se torna uma importante tarefa analisar que tipo de 

metáforas aparecem no discurso comum e na sabedoria tradicional de cada povo e como 

elas se relacionam com suas experiências e sua cultura. Uma das formas mais evidentes 

da manifestação espontânea dessa sabedoria popular ocorre por meio dos mais variados 
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tipos de provérbios e expressões idiomáticas presentes na tradição oral. Este artigo, em 

específico, almeja fazer um trabalho de mapeamento metafórico e análise descritiva de 

10 provérbios da língua Shimakonde, uma língua do grupo linguístico Bantu, falada 

principalmente no norte de Moçambique e no sudoeste da Tanzânia.  

 De acordo com Roseiro (2013), os makondes são povos bantu  que se fixaram 

numa zona a sul do Lago Niassa, um dos Grandes Lagos Africanos, localizado entre o 

Malawi, a Tanzânia e Moçambique. Eles possuem uma cultura homogênea, reflexo da 

adaptação ao ambiente natural, e bastante hermética devido à longa permanência nos 

planaltos. Os makondes eram um povo constituído em pequenos grupos familiares, não 

conhecendo outra soberania que não a do chefe da povoação, diferentemente de outros 

povos africanos, onde existia uma forte tradição de hierarquização tribal. 

 Na próxima seção, falaremos sobre os subsídios teóricos que nortearam esta 

pesquisa. 

 

2. Referencial Teórico 

 A Teoria da Metáfora Conceptual, proposta por Lakoff e Johnson, na obra 

seminal Metaphors We Live By (1980), entende a metáfora não apenas como um recurso 

estilístico no discurso, mas profundamente interligada com as relações conceituais que 

fazemos da realidade, estando, portanto, diretamente relacionada com a arquitetura de 

nosso pensamento. A metáfora, então, passaria a ser analisada por meio de domínios 

conceituais distintos, um domínio fonte, geralmente mais concreto e relacionado com 

nossa experiência corpórea e um domínio alvo mais abstrato, de forma que entendemos 

os itens lexicais do domínio alvo organizados em termos do domínio fonte. Lakoff e 

Johnson mostram como várias expressões corriqueiras do nosso dia a dia são 

essencialmente metafóricas. Além disso, os domínios presentes nessas expressões não 

são aleatórios. Tomemos, por exemplo, alguns tipos de expressões utilizadas em 

relacionamentos como eles apontam em sua obra:  

 

 

Look how far we've come. 

 We’re at a crossroads. 

 We’ll just have to go our separate ways. 

We can’t turn back now. 

I don’t think this relationship is going anywhere. 

Where are we? 



 

 

 
3041 

We’re stuck. 

It’s been a long, bumpy road. 

This relationship is a dead-end street. 

We’re just spinning our wheels. 

Our marriage is on the rocks. 

This relationship is foundering.
218

 (LAKOFF e JOHNSON, 

1980, p. 44-45). 

 

 Nesses exemplos, é possível perceber um direcionamento das expressões para 

uma ideia de jornada ou viagem, sendo este, portanto, o que seria denominado de 

domínio fonte. O domínio alvo é relacionamento ou amor. Portanto o mapeamento 

dessas expressões pode ser colocado da seguinte forma: Amor (domínio alvo) é uma 

viagem (domínio fonte). Segundo Grady (2007), A metáfora AMOR É UMA VIAGEM 

é uma derivação da metáfora A VIDA É UMA VIAGEM. 

 A grande variedade de expressões que podem ser decodificadas dentro deste 

mapeamento específico mostra uma sistematicidade nessa combinação. O que pode 

demonstrar um esquema subjacente recorrente na nossa forma conceituar essa e outras 

relações em nossa mente. Outro ponto de grande importância é que a relação inversa de 

domínios não é possível, o que apontaria para uma unilateralidade da metáfora. De 

acordo com Kövecses (2005), os principais domínios fonte estão relacionados com o 

corpo humano, animais, plantas, alimentos e forças, enquanto que os principais 

domínios alvo são emoções, moralidade, pensamento, relações humanas e tempo. 

Demonstrando uma tendência de se conceituar relações mais abstratas em termos de 

relações mais concretas e simples, vinculadas com nossas sensações corpóreas e 

experiências cotidianas. 
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 Olhe o quão longe nós chegamos.  

Estamos em uma encruzilhada.  

Nós apenas temos que seguir caminhos diferentes.  

Nós não podemos voltar atrás agora.  

Eu não acho que essa relação vai a lugar algum.  

Onde estamos?  

Nós estamos presos.  

Tem sido uma longa estrada esburacada.  

Esta relação é um beco sem saída.  

Estamos apenas girando nossas rodas.  

Nosso casamento está sobre as rochas.  

Esta relação está afundando. ( LAKOFF & JOHNSON, 1980, p. 44-45, tradução nossa). 
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  Uma vez compreendido, em linhas gerais, o principal enfoque da Teoria da 

Metáfora Conceptual, um dos objetivos mais importantes de vários estudiosos da Teoria 

está na tentativa de determinar os fatores inerentes que são responsáveis por 

desencadear essa produção metafórica. Se a metáfora é um recurso utilizado por nós 

para conceituar a realidade, entender a motivação de sua produção é uma das 

empreitadas mais importantes para se tornar possível traçar um melhor esboço e atingir 

maior compreensão do pensamento e da cognição humana. Seriam as metáforas 

inteiramente baseadas no nosso entendimento das percepções sensório-motoras? Qual é 

o papel dos diferentes desdobramentos culturais? Como essas coisas se inter-

relacionam? 

 Gibbs e O'Brien (1990) apresentam um interessante estudo de caso sobre 

expressões idiomáticas da língua inglesa. Como argumentam nesse trabalho, segundo a 

visão tradicional, expressões idiomáticas seriam bastante insidiosas, pois o significado 

almejado não poderia ser desprendido composicionalmente, isto é, a soma em si e as 

relações sintagmáticas dos itens lexicais da expressão não são suficientes, por si só,  

para se retrair o sentido oculto intencionado. Acreditava-se que as expressões 

idiomáticas seriam fruto de metáforas mortas e há muito esquecidas, sendo muito difícil 

resgatar as motivações que permearam essas expressões em sua origem. Portanto, Gibbs 

e O'Brien tentaram determinar se o conhecimento do significado de tais expressões era 

arbitrariamente atribuído ou se ele poderia estar de alguma maneira subjacentemente 

vinculado com metáforas conceituais. Os linguistas organizaram um estudo baseado em 

testes com alunos voluntários da Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Sua principal 

intenção foi que eles formassem imagens mentais de várias expressões idiomáticas que 

possuíam o mesmo sentido literal, como: spill the beans, let the cat out of the bag, blow 

the lid off, blow the whistle.
219

 Todas essas expressões relacionam-se a ideia de "revelar 

um segredo". Esse procedimento também foi adotado com outras expressões 

idiomáticas que apresentavam outros significados literais. Após a descrição detalhada 

da imagem mental formada, deveriam ser respondidas várias questões sobre essa 

imagem, como causas do evento, se houve intencionalidade, a maneira como a ação 

ocorreu, suas consequências e a possibilidade das ações serem revertidas. Os resultados 

das averiguações mostrou grande consistência entre as respostas, muito acima da 

margem estatística. A hipótese de trabalho nesse, que foi corroborada pelos resultados, 
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 derramar os feijões, deixa o gato sair do saco, explodir a tampa, soprar o apito. (GIBBS & O'BRIEN, 

1990, tradução nossa). 
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era que o entendimento das pessoas sobre suas imagens mentais para expressões 

idiomáticas seria fortemente restringida pelos mapeamentos conceituais entre domínio 

fonte e alvo. No caso das expressões idiomáticas citadas acima, essas metáforas 

conceituais seriam A MENTE É UM CONTAINER e AS IDEIAS SÃO ENTIDADES 

FÍSICAS. 

 Outro conjunto de expressões idiomáticas analisado nesse estudo de Gibbs e 

O'Brien eram relativas a raiva, seguindo a mesma metodologia, os resultados 

corroboraram com a visão de que a raiva, nestas expressões, derivavam de duas 

metáforas conceituais básicas; MENTE É UM CONTAINER e RAIVA É CALOR. 

Essas metáforas parecem ser derivadas de efeitos psicológicos da raiva como o aumento 

do calor corporal, pressão e agitação interior. Apesar de este estudo apontar para a base 

experiencial desta metáfora, isso não exclui outras possibilidades e influências. 

Geeraerts (2010) tenta demonstrar que as metáforas que representam raiva podem ter 

tido uma motivação diferente, para isso ele aponta algumas expressões comuns em 

vários idiomas, tais como:  

 

 

English phlegmatic ‘calm, cool, apathetic’, French avoir un 

flegme imperturbable ‘to be imperturbable’, Dutch valling 

(dialectal) ‘cold’; 

English spleen ‘organ filtering the blood; sadness’, French 

melancolie ‘sadness, moroseness’, Dutch zwartgallig ‘sad, 

depressed’ (literally ‘blackbilious’); 

English bilious ‘angry, irascible’, French colere ‘anger’, Dutch 

z’n gal spuwen ‘to vent (literally ‘to spit out’) one’s gall’; 

English full-blooded ‘vigorous, hearty, sensual’, French avoir du 

sang dans les veines ‘to have spirit, pluck’, Dutch warmbloedig 

‘passionate’ (literally ‘warm-blooded’).
220

 (GEERAERTS, 2010, 

p. 251).  
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 Inglês phlegmatic 'Calmo, fresco, apático', francês avoir un flegme imperturbable 'ser impertubável', 

holandês valling (dialetal) 'frio'; 

Inglês spleen 'orgão filtrando o sangue; tristeza', francês mélancolie 'tristeza, morosidade', holandês 

zwartgallig, 'triste, deprimido' (literalmente 'de bili negra'); 

Inglês bilious 'zangado, irrascível', francês colère 'raiva', holandês z'n gal spuwen 'desabafar (literalmente 

'cuspir para fora') a bílis de alguém' 

Inglês full-blooded 'vigoroso, cordial, sensual, francês avoir du sang dans les veines 'ter espírito, 

coragem', holandês warmbloedig 'impetuoso' (literalmente de sangue quente) (GEERAERTS, 2010, p. 

251, tradução nossa). 
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 Geeraerts acredita que essas expressões estejam relacionadas com a Teoria dos 4 

humores proposta por Hipócrates de Kos (460–370 bc). Essa teoria foi bastante 

influente na medicina por muitos séculos e ela associava sensações como raiva, 

melancolia, tranquilidade, otimismo à preponderância de um dos quatro líquidos 

corporais: bílis amarela, bílis negra, fleuma e sangue, respectivamente. Além disso, 

estes líquidos seriam responsáveis por controlar as funções vitais e seu desequilíbrio 

poderia causar várias doenças. Desta maneira, ele propõe que várias expressões, como 

as citadas acima, seriam motivadas sócio-culturalmente e, segundo ele, a metáfora 

conceptual proposta por Lakoff (1987) RAIVA É O CALOR DE UM LÍQUIDO EM 

UM CONTAINER, que recebia uma interpretação puramente fisiológica, deveria ser 

reanalisada em linhas históricas e culturais.    

 Vários trabalhos já exploraram as diferentes motivações culturais que podem 

influenciar diferentes mapeamentos; dentre eles, Kövecses (2010, p. 215-216) cita o 

trabalho de Matsuki (1995) que analisa metáforas para raiva no idioma japonês. Em 

geral elas seriam relacionadas com o conceito de hara (barriga). Kövecses atesta que em 

língua Zulu, a raiva é entendida como tida no coração. Ele ainda comenta sobre o 

trabalho de Ning Yu (1998) que aponta diferenças entre metáforas para felicidade 

usadas pelos chineses (ter flores no coração) e pelos estadunidenses (estar fora do chão), 

como reflexos do caráter introvertido dos primeiros em contraste com o caráter 

extrovertido dos últimos. Charteris-Black (2003) analisa usos figurativos de partes orais 

do corpo como boca, lábio e língua nas línguas inglesa e malaia e demonstra que 

pressões culturais e preferências estilísticas fazem com que esses usos sejam voltados 

para a metonímia na língua inglesa e para a metáfora, na língua malaia. Shore (1995), 

discutido em Geeraerts (2010), mostra como os esquemas imagéticos de frente-trás e 

centro-periferia para os samoanos são influenciados pela disposição espacial de suas 

vilas costeiras, com a frente das casas direcionadas para o mar e os fundos direcionados 

para uma estrada seguindo o litoral em direção à selva. Em geral, a frente para os 

samoanos significaria alto escalão, a autoridade social e restrita, a organização social, a 

autoridade dos chefes de aldeia e comportamento digno, visível publicamente, enquanto 

a parte de trás estaria associada a baixa hierarquia e comportamento impulsivo, sem 

sofisticação ou até antissocial. O padrão centro-periferia determina um escalão gradual 

de dignidade, ordem e formalidade, pois quanto mais ao centro mais reservado para os 

chefes da vila e para o sagrado.  



 

 

 
3045 

 Entendendo a relação dinâmica entre a experiência corpórea e elementos 

culturais, Gibbs & Steen atestam que:  

 

 

One implication of the "wide" or "distributed" view of cognition 

is that even image schemas, which arise from recurring 

embodied experiences, and which often serve  as the source 

domains for conceptual metaphors, might very well have a 

strong cultural component to them, especially in terms of which 

aspects of embodied experience are viewed as particularly 

salient and meaningful in people's lives.
221

 (GIBBS & STEEN, 

1997, p. 154). 

 

 

 Kövecses (2005) enumera várias proposições sobre os elementos que 

caracterizam as metáforas potencialmente universais e outras que são suscetíveis a 

variações de cultura para cultura, e dentro de uma mesma cultura. Uma dessas 

proposições é que a metáfora seria inevitavelmente conceptual, linguística, neural-

corporal e sociocultural ao mesmo tempo.  

 Lakoff e Johnson (2003), com colaboração dos trabalhos de Grady (1997), 

Christopher Johnson (1987) e Srinivas Narayanan (1997) propõem que existiriam 

metáforas primárias, tidas como universais e diretamente derivadas de nossas 

percepções sensório-motoras e as metáforas complexas, que seriam construídas a partir 

de metáforas primárias, influenciadas pelos mais variados elementos socioculturais: 

 

[…]Because metaphorical maps are part of our brains, we will 

think and speak metaphorically whether we want to or not. Since 

the mechanism of metaphor is largely unconscious, we will 

think and speak metaphorically, whether we know it or not. 

Further, since our brains are embodied, our metaphors will 

reflect our commonplace experiences in the world. Inevitably, 

many primary metaphors are universal because everybody has 

basically the same kinds of bodies and brains and lives in 

                                                           
221

 Uma das implicações da "grande" ou "distribuída" visão da cognição é que mesmo esquemas de 

imagem que surgem a partir de experiências corpóreas recorrentes, que muitas vezes servem como 

domínios de origem para metáforas conceituais, poderiam muito bem ter um forte componente cultural a 

eles, especialmente em termos de quais aspectos da experiência corporificada são vistos como 

particularmente relevantes e significativos na vida das pessoas. (GIBBS & STEEN, 1997, p. 154, 

tradução nossa). 
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basically the same kinds of environments, so far as the features 

relevant to metaphor are concerned. 

 The complex metaphors that are composed of primary 

metaphors and that make use of culturally based conceptual 

frames are another matter. Because they make use of cultural 

information, they may differ significantly from culture to 

culture.
222

 (LAKOFF E JOHNSON, 2003, p. 257). 

 

 

 Como vimos em toda essa discussão, é uma empreitada muito difícil delinear 

exatamente se metáforas são inteiramente influenciadas pelas nossas experiências 

sensório-motoras ou se elas também carregam vieses culturais, ou se elas são misturas 

destes dois fatores fundamentais. Neste artigo, tentaremos entender os elementos  

preponderantes na produção metafórica presente nos 10 provérbios coletados da língua 

shimakonde, tentando delinear os principais fatores culturais e experienciais envolvidos. 

 

 

 

3. Metodologia 

 

 Os provérbios foram coletados a partir de um falante nativo
223

 da língua 

shimakonde. Também por intermédio dele, os provérbios foram traduzidos para a língua 

portuguesa e devidamente contextualizados em relação a situações e circunstâncias em 

que eles são mais comumente usados dentro da cultura e tradições do povo makonde. 

 Dessa coleta, dez provérbios com mapeamento metafórico foram escolhidos para 

análise e serão devidamente descritos e glosados na próxima seção. 

4. Análise de dados 

                                                           
222

 [...] Devido aos mapas metafóricos fazerem parte de nosso cérebro, vamos pensar e falar 

metaforicamente querendo ou não. Uma vez que o mecanismo da metáfora é, em grande parte 

inconsciente, vamos pensar e falar metaforicamente, quer saibamos ou não. Além disso, como nossos 

cérebros são incorporados, nossas metáforas irão refletir nossas experiências comuns do mundo. 

Inevitavelmente, muitas metáforas primárias são universais porque todo mundo tem, basicamente, os 

mesmos tipos de corpos e cérebros e vivem basicamente nos mesmos tipos de ambientes, portanto os 

aspectos relevantes para a metáfora estão em causa.  

As metáforas complexas que são compostas de metáforas primárias e fazem uso de quadros conceituais 

baseados culturalmente são outra questão, porque eles fazem uso de informação cultural e podem diferir 

significativamente de cultura para cultura. (LAKOFF E JOHNSON, 2003, p. 257, tradução nossa). 
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 A seguir os provérbios coletados serão descritos, e analisados: 

 

 (1) Nkono   umo       a         unabyaya      imboko. 

 Mão     uma       não          mata           piolho. 

 "Uma mão não mata piolho." 

  

 O provérbio nkono umo a unabyaya imboko é usado como crítica a pessoas que 

são egoístas. Ele também funciona como um incentivo à cooperação para se resolver 

situações de vários tipos e para afirmar e enfatizar que existem tarefas e problemas que 

só podem ser resolvidos se existir um trabalho em conjunto. O ato de matar um piolho, 

de fato, demanda que se use as duas mãos, pois a ação só é desencadeada com sucesso 

por meio da pressão exercida pelos dois polegares. A ação física de matar um piolho é, 

portanto, de base puramente experiencial. Apesar da ação de cunho negativo expressa 

pelo verbo "matar", a sentença toda é decodificada no sentido de se eliminar um 

problema ou incômodo, sendo metaforicamente transposta para outras situações 

corriqueiras dos mais variados tipos, mesmo em situações em que o esforço cooperativo 

é de cunho apenas intelectual. O provérbio em questão pode ser uma forma criativa e 

sofisticada, remodelada culturalmente da metáfora primária  proposta por Lakoff e 

Johnson (1980, 2003) PROBLEMAS SÃO OBSTÁCULOS FÍSICOS. No presente 

caso, temos um problema ou obstáculo como uma entidade viva (piolho) e a formulação 

gira em torno da forma correta de remover este obstáculo (matar a entidade viva), isto é, 

por meio do esforço cooperativo (com o uso das duas mãos). 

(2) Mya    avinawundwa. 

 Os problemas            não apodrecem. 

 "Os problemas não apodrecem."  

 

 O provérbio Mya avinawundwa é um belo lembrete de que os problemas não se 

resolvem sozinhos. Nossa atuação é determinante para que a situação seja resolvida, 

independentemente das causas que a originaram. A exemplo do provérbio anterior, 

podemos propor que o provérbio aqui analisado seja derivado da metáfora primária 

PROBLEMAS SÃO OBSTÁCULOS FÍSICOS. Novamente temos problemas 

decodificados como entidades vivas, determinados pelo verbo apodrecer que está 

intrinsecamente vinculado à morte. Dessa forma podemos entender que os obstáculos 
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físicos / problemas (vistos como entidades vivas) não se movem do caminho / são 

eliminados por si mesmos (morrem).  

 

(3) Mamana      ankulula        kummyaa     nnembo.  

 A formiga    é capaz de         matar        o elefante. 

 "A formiga é capaz de matar o elefante."  

 

 Mamana ankulula kummyaa nnembo, geralmente é dito para encorajar pessoas 

mais novas para realizar tarefas difíceis. Um ótimo exemplo de situação apropriada para 

a utilização desse provérbio diz respeito à realização das tarefas que devem ser 

desempenhadas pelos jovens no rito de iniciação da puberdade. Basicamente todas as 

crianças makondes, ao atingir determinada idade, devem passar por este rito de 

iniciação. Uma das funções básicas do rito é receber as instruções para se entender os 

costumes e a forma de como se portar adequadamente na sociedade makonde. Como 

expõe Roseiro (2013): 

 

Os rituais de iniciação, mais do que uma cerimónia, são o marco 

mais importante da vida do Makonde. Constituem um período 

de provação e promoção, em que o iniciado passa a ser um 

elemento válido na comunidade. Só depois de integrado, será 

mais uma peça pertencente ao corpo e espírito da aldeia. Trata-

se de uma lei imutável, que ninguém discute e todos respeitam, 

não devendo ser profanada, nem sequer pela inconfidência, para 

com os estranhos aos clãs. (ROSEIRO, 2013, p. 65). 

 

 

 O enforque na comparação entre formigas e elefantes está basicamente 

arquitetado na grande diferença de tamanho entre os seres. Apesar da organização e 

cooperação das formigas poder sugerir que o enfoque aqui está no esforço organizado e 

conjunto, este não é o foco pretendido. Mais uma vez, percebemos um mapeamento que 

pode ter se originado na metáfora primária PROBLEMAS SÃO OBSTÁCULOS 

FÍSICOS. Os mapeamentos feitos anteriormente são pertinentes aqui, uma vez que o 

problema ou obstáculo é tido como uma entidade viva (elefante) que precisa ser 

eliminado ou removido (morto) e a formiga, um ser incomparavelmente menor, é capaz 

de fazê-lo. Curiosamente, é possível que esse provérbio possa ter alguma base 

experiencial, como se pode deduzir a partir de um artigo publicado na revista Scientist: 



 

 

 
3049 

"Ants known to defend certain species of Acacia trees from elephant predation deter the 

massive herbivores so effectively that they are impacting entire savanna ecosystems, 

according to a study published online today (2nd September) in Current Biology."
224

 

(AKST, Jef. Ants save trees from elephants. The Scientist. 2010. em: <http://www.the-

scientist.com/?articles.view/articleNo/29239/title/Ants-save-trees-from-elephants> 

Acesso em: 04 Jun. 2014.) 

 

(4) Shilonda          shinmpwateka     munu       mwene.   

  Ferida                  dói a ele          pessoa      própria. 

 "Só o dono sente a dor da ferida." 

 

 Shilonda shinmpwateka munu mwene é utilizado para reforçar que apenas quem 

passa por alguma situação específica ou problema sabe determiná-lo, ou mensurá-lo. 

Este provérbio provavelmente também é derivado da metáfora primária, PROBLEMAS 

SÃO OBSTÁCULOS FÍSICOS, porém o enfoque está nas consequências e na base 

experiencial de quem precisa eliminar o problema / remover os obstáculos. 

 Vimos até aqui que os provérbios analisados podem ter se derivado da metáfora 

primária PROBLEMAS SÃO OBSTÁCULOS FÍSICOS. Cada um deles reconfigurando 

essa metáfora por uma perspectiva sociocultural diferente; (1) coloca em questão de 

como a relação estabelecida na metáfora primária pode ser melhor enfrentada por meio 

do esforço colaborativo, (2) aborda a necessidade da atuação determinante e intencional 

perante essa relação, (3) relativiza as dimensões aparentes da relação, (4) enfatiza a 

importância da experiência subjetiva para determinar o "tamanho" ou "peso" expresso 

na relação. 

 

(5) Kupela        ni          kulala. 

 Morrer         é            dormir. 

 "Morrer é dormir." 
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  "Formigas conhecidas por defender certas espécies de árvores de acácia da predação de elefantes 

detém  os maciços herbívoros de forma tão eficaz que eles estão impactando ecossistemas inteiros de 

savanas, de acordo com um estudo publicado online hoje (02 de setembro) em Current Biology" (AKST, 

Jef. Ants save trees from elephants. The Scientist. 2010. em: <http://www.the-

scientist.com/?articles.view/articleNo/29239/title/Ants-save-trees-from-elephants> Acesso em: 04 Jun. 

2014. tradução nossa). 
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 Uma primeira impressão deste provérbio pode levar a entender que se trata de 

apenas um eufemismo para a morte, porém os makondes acreditam que, quando uma 

pessoa morre, ela continua existindo de forma imaterial como um espírito e não se 

distancia da comunidade. Os espíritos dos antepassados estariam presentes na 

comunidade e poderiam prestar auxílio aos vivos de acordo com as capacidades e os 

talentos que tinham em vida. Dessa forma, esse provérbio tem bases profundamente 

culturais. O depoimento presente no seguinte trecho da obra de Roseiro (2013) mostra 

um pouco deste entendimento: 

Falando com alguns “velhos” encontrou-se serenidade nas 

reflexões sobre a sua última etapa. “…É uma coisa natural, 

saio, deixo filhos e netos, portanto não morro, o meu sangue 

continua…”, conforme disse um velho Makonde ouvido no 

Maputo que acrescenta: “… Sou respeitado pelos filhos e os 

filhos deles, todas as histórias e coisa que aprendi muitas 

deixei-as em Mueda, onde desejo voltar para morrer na minha 

terra junto dos espíritos dos meus antepassados….” 

(ROSEIRO. 2013. p. 122). 

 

 

 Kupela ni kulala pode estar relacionado com a metáfora primária A VIDA É 

UMA VIAGEM (LAKOFF & JOHNSON, 1980). A morte sendo então decodificada 

como uma pausa de descanso nessa viagem. 

 

(6) Liduva       lya       kupela        avanapyayila           pang’ande.  

   Dia          de          morrer         não se varre                na casa. 

  "No dia da morte não se arruma a casa pra ela." 

   

 O provérbio passa a ideia de que não é possível se preparar para a morte. Ele  

expõe o hábito de se limpar e arrumar a casa para visitas. Morte então é personalizada 

sendo representada como uma visita que está para chegar.  

 Este provérbio parece estar conectado com a metáfora primária MORTE É 

PARTIDA (LAKOFF, 1989), porém oferece uma importante reconfiguração dessa 

ideia. No provérbio, a morte é um agente personificado que nos visita. Ela, portanto, 

não seria partida, mas a chegada. Porém, pode ainda se argumentar que intuitivamente 

entendemos que a morte no provérbio, poderia exercer a função de buscar a pessoa para 

levá-la, implicando ainda a ideia de partida ou viagem. 
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(7) Kula      munu           alyutila       kwake        inguwo          yakuliinikila.  

            Cada      pessoa            puxa        para si     para seu lado    roupa para cobrir.  

 "Em tempo de frio cada um puxa o cobertor pra si."  

  

 Este provérbio é usado para demonstrar a tendência humana de ser egoísta. Para 

se entender melhor a origem da expressão alguns detalhes da organização familiar dos 

makondes se fazem necessários. Antes do rito de iniciação, que acontece por volta dos 

11 anos de idade, meninos e meninas podem circular tranquilamente nos quartos uns 

dos outros e dos pais. Porém, após o rito, meninos não podem mais circular nos quartos 

das meninas e vice-versa e tampouco no quarto dos pais. Assim, os jovens do mesmo 

sexo, dormiam todos juntos em quarto e, às vezes, mais de um em uma mesma cama. 

Culturalmente era proibido perturbar os pais no quarto deles para pedir mais uma 

yakuliinikila (espécie de cobertor) no tempo de frio, caso os que eles dividissem fossem 

insuficientes para cobrir todos em uma mesma cama. Mais uma vez, vemos uma 

experiência cotidiana servindo com base metafórica para várias outras situações. O 

provérbio é usado para diferentes situações cotidianas em que se queira enfocar a 

tendência egoísta de uma pessoa resolver um problema para si em detrimento da 

situação outros.   

 Kula munu alyutila  kwake  inguwo yakuliinikila parece se relacionar com 

fatores puramente socioculturais, de forma que sua ligação com outras metáforas 

subjacentes não é clara. 

  

(8) Ndyoko       akavele      ishima         ava      kenga     shumbi     ukakalala. 

            Criança      sem          respeito          é       como         sal        que não amarga. 

 "Uma criança sem respeito assemelha-se ao sal que não salga." 

 

 A sociedade makonde apresenta um valor cultural muito forte: respeito à todos 

os mais velhos, não apenas aos pais. De acordo com Roseiro (2013): 

 

 

 Entre os Makonde, a velhice é considerada como biblioteca. O 

nan’golo é sempre a pessoa mais respeitada, sabe tudo, tem mais 

experiência, tem mais poder. Apesar de o Makonde trabalhar até 

muito tarde, chega logicamente um tempo, em que a velhice 
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acaba por vencer e o homem idoso deixa de poder trabalhar. É 

de assinalar que entre esta gente, os velhos não são considerados 

um fardo, longe disso, as suas opiniões são sempre pedidas e 

respeitadas. (ROSEIRO. 2013. p.120). 

 

 Ele ainda complementa afirmando que:  

 

"De velho se torna a menino" ou "velhice, segunda meninice". 

Pode-se considerar que este ditado se enquadra nas referências 

aos rituais de iniciação, simbolicamente temos o Princípio e o 

Fim, o rito de passagem, a ascensão à sabedoria, o caminho para 

nova dimensão da vida, o encontro com o espírito dos 

antepassados. Neste contexto, a subordinação dos jovens aos 

velhos é um elemento essencial da organização social: tornar-se 

ancião é um processo complexo que exige a passagem através 

de vários graus de idade. (ROSEIRO. 2013. p.122). 

 

  

 Até o rito de iniciação é perdoável que uma criança ainda seja desleixada no seu 

tratamento com os mais velhos, uma vez que o rito tem justamente a função de ensinar 

como se portar na comunidade, mas uma pessoa sem respeito aos mais velhos não é 

mais tolerável após o rito. A criança é considerada imprestável ou descartável e não é 

bem vista na sociedade. O mapeamento metafórico que se pode desprender é que 

criança sem respeito é inútil, da mesma forma que o sal que não presta para sua função 

essencial. A exemplo do provérbio analisado anteriormente, ndyoko akavele ishima ava 

kenga shumbi ukakalala não parece ser derivado claramente de uma outra metáfora 

subjacente, mas também possui bases experienciais vinculadas ao domínio da culinária. 

 

(9) Unammingilidye              nn’guku        na          shumbi            mmakono. 

 Não persigas                  a galinha         com         sal                  nas mãos. 

 "Não persigas a galinha com sal nas mãos." 

 

 Não conte com algo que não se sabe se vai obter. Essa ideia é expressa no 

provérbio se entendermos a relação no domínio da culinária. Sal é usado para temperar 

a galinha quando ela está sendo preparada para alguma refeição, porém, para tanto, é 

necessário que a galinha seja capturada primeiro. O que já se tem é expresso pelo 

sintagma "nas mãos", isto é, o sal enquanto a galinha é o algo perseguido e almejado. A 

expressão toda mostra uma inversão da ordem esperada dos eventos, em que primeiro se 
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captura a galinha para que ela possa ser cozinhada posteriormente. Portanto, 

Unammingilidye nn’guku  na shumbi  mmakono demonstra a falta de coerência de se 

preparar ou contar com algo sem ter certeza que os fatores que vão tornar este evento 

factível ou exequível irão ocorrer.  

(10) Aunave  kenga      nnady    upyayila  kushu   aleka   pake   panyatiyenge.  

 Não seja   como   coqueiro     varre    longe   deixa   lugar       sujo. 

 "Não  seja como um coqueiro que varre longe e deixa sujo o lugar onde está." 

 

 Este provérbio é muito usado para pessoas que se mudam e não querem mais 

voltar para sua terra natal. Os makondes foram o povo que mais se rebelou contra a 

colonização, liderando no campo de batalha e são profundamente ligados à sua terra. 

Este envolvimento com as origens pode ser claramente visto em outro provérbio, sem 

mapeamento metafórico: Shakwawo ni shakwao, aunayiludyange  shakwawo. (A tua 

terra é tua terra não despreze o que é da tua terra). Além disso, muitos dos makondes 

mais velhos entendem mas se recusam a falar português. Aunave kenga nnady upyayila  

kushu aleka  pake  panyatiyenge permite vários mapeamentos. Primeiro tem-se o 

coqueiro que "varre". Esta imagem é projetada a partir da movimentação das folhas do 

mesmo quando ele se dobra pela ação do vento. Devido à envergadura do coqueiro, ele 

sempre "varrerá" longe, deixando sujas suas raízes. Quando um makonde vai receber 

uma visita em casa, este também varre e a deixa arrumada. Portanto varrer tem uma 

conotação importante e podemos entender essa atividade como necessária para dar um 

tratamento adequado a um visitante. O provérbio, então, ressalta o valor de se tratar bem 

suas origens. 

 Diferentemente dos demais provérbios, (7) (8) (9) e (10) não são claramente 

associados a uma metáfora primária, porém todos partem de base experiencial utilizada 

para descrever algum fator bastante relevante ou saliente culturalmente. 

 

5. Considerações Finais 

 Apesar de a tarefa de desvendar a motivação metafórica presente em provérbios 

e expressões idiomáticas em geral não ser fácil e livre de controvérsias, podemos fazer 

algumas considerações importantes. Observamos que os provérbios analisados partiram 

de uma base experiencial. Boa parte deles parecem estar relacionados a mapeamentos 

subjacentes bastante difundidos entre as culturas, com grande potencialidade de serem 

universais como as metáforas primárias PROBLEMAS SÃO OBSTÁCULOS FÍSICOS 
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e A VIDA É UMA VIAGEM,  porém outros parecem ser relações puramente baseados 

em relações socioculturais. 

 Em suma podemos afirmar que o contexto sociocultural tem enorme  influência 

na formação de novos mapeamentos metafóricos tanto para as experiências sensório-

motoras mais elementares bem como para as mais variadas relações que são 

estabelecidas em nosso convívio com outras pessoas e o meio em que vivemos. 
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CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES SURDOS: DESDOBRAMENTOS DE 

UMA PREPARAÇÃO PARA A DOCÊNCIA 

Rosalva Dias da Silva
225

 

RESUMO: Este artigo objetiva apresentar os desdobramentos de três projetos 

extensionistas de capacitação, para a vida profissional, pessoal e acadêmica de surdos, 

instrutores de Libras, a partir de uma pesquisa realizada entre 2005 e 2007. A referida 

pesquisa investigou projetos de extensão que desenvolviam capacitação de Instrutores 

Surdos para a docência, buscando saber que estratégias eram utilizadas pelos 

formadores para tornar instrutores surdos em professores. Objetivou identificar e refletir 

sobre três crenças recorrentes que circularam o contexto de preparação para a docência. 

O referencial teórico contemplou o estudo das crenças, que vem permeando as 

pesquisas sobre formação de professores (BARCELOS, 1995; 2001; 2004), bem como a 

teoria dos saberes proposta por Tardif (2002). Esse referencial possibilitou entender o 

caminho percorrido pelas formadoras durante a capacitação e perceber a influência de 

suas crenças nas estratégias escolhidas para o processo de formação. Os dados foram 

constituídos por diferentes instrumentos, sendo a entrevista a principal norteadora das 

análises. Os resultados revelaram crenças recorrentes sobre a importância do estudo 

metalinguístico da língua de sinais; a importância de ser o surdo professor de seus 

pares; e, ainda, evidenciaram a necessidade se ampliarem espaços de formação e 

docência para sujeitos surdos que se encontravam, à época, na condição de 

instrutores/professores. Tais crenças refletem, daquele período aos dias atuais, tanto na 

vida dos participantes deste estudo, quanto no processo de ensino e aprendizagem da 

língua de sinais. 

PALAVRAS CHAVE: Surdo; Docência; Crenças. 

1 Introdução 

A educação de surdos ainda se mantém num campo conflituoso de discussões e 

requerendo maior atenção, estudos e pesquisas, que possam contribuir para diminuir a 

distância entre o que é proporcionado às pessoas ouvintes e o que é proporcionado às 

pessoas surdas, principalmente no tocante à formação, informação, conhecimento e 
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educação. Dentre tantas outras questões, ainda se mostram urgentes as reflexões sobre 

os problemas de ensino-aprendizagem, sobre o sistema educacional brasileiro para 

surdos e sobre a formação de professores para o ensino de alunos surdos, 

Diferentes práticas pedagógicas utilizadas no ensino que os toma como sujeitos 

da aprendizagem apresentam sérias limitações, resultando em dificuldades diversas que 

envolvem atrasos no desenvolvimento de linguagem, leitura e escrita, na aquisição de 

conhecimentos gerais e no desenvolvimento escolar dessas pessoas, mesmo após vários 

anos de escolarização. Tais dificuldades, entre outras, podem estar relacionadas às 

práticas educacionais oferecidas que, em geral, não atendem às necessidades reais dos 

sujeitos surdos, ou estar relacionadas às diferentes concepções que se tem de linguagem, 

ensino, surdo e surdez. 

Diversos autores (SKLIAR, 1998; SÁ, 1999; entre outros) têm discutido este 

assunto buscando apontar caminhos possíveis para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica mais adequada às necessidades e especificidades do aluno surdo. Nessa 

direção, pesquisas, estudos e projetos de múltiplas ordens vêm sendo realizados por 

toda parte do país, visando discutir e propor caminhos alternativos que proporcionem 

à comunidade surda uma aprendizagem efetiva dos conhecimentos circundantes na 

sociedade. 

Este texto apresenta os desdobramentos de uma iniciativa vivenciada no 

município de Campina Grande/PB, baseada na execução de projetos de extensão
226

, 

integrantes de um Programa de Extensão do Departamento de Educação da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Os projetos foram executados em 

forma de Curso de Capacitação de Instrutores de Libras, desenvolvidos em três versões 

e em três anos consecutivos: 2004, 2005 e 2006, apresentando em comum a preparação 

de surdos para atuarem como instrutores (professores) da língua de sinais, tanto para o 

ensino da Libras para pessoas ouvintes quanto para alunos surdos de uma escola 

especial existente na cidade e de municípios circunvizinhos. Visavam contribuir para 

qualificar Instrutores Surdos, auxiliando-os na busca de autonomia teórico-

metodológica e, consequentemente, na busca de caminhos mais eficientes para o ensino 
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da Libras nas escolas especiais para surdos (da cidade e adjacências) e para o ensino de 

ouvintes (pais, funcionários, estudantes universitários etc.). 

Era um momento em que o Brasil vivenciava, nesta área, um processo de 

transição
227

 de um ensino baseado no método oral (centrado no ensino de fala), para um 

ensino baseado na perspectiva bilíngue-bicultural, aquela que envolve o 

compartilhamento de duas línguas - a língua de sinais como primeira língua para as 

pessoas surdas (L1) e a língua portuguesa como segunda língua (L2) - e de duas culturas 

(a surda e a ouvinte). Esse momento suscitava redefinições de concepções sobre surdo, 

surdez, linguagem e ensino, e estas eram alvo de discussões que se seguiam por toda 

parte, permitindo repensar questões sobre o espaço informal e instrucional da Língua de 

Sinais (LS) que era ensinada pelos instrutores surdos, sujeitos da investigação realizada.  

Assumir uma perspectiva bilíngue-bicultural implica perceber as peculiaridades 

linguísticas das pessoas surdas e respeitar seus modos de construção e apropriação da 

linguagem e do conhecimento como um todo. Esta perspectiva supõe uma atitude 

política afirmativa em favor da língua de sinais, sugerindo a sistematização de um 

currículo que priorize a Libras e seja culturalmente diferenciado. Duas são as 

consequências naturais da adoção desta perspectiva: de um lado, o respeito por parte dos 

professores (ouvintes e surdos) nos espaços bilíngues, e de outro, o uso social e 

educacional das duas línguas envolvidas nos ambientes escolares, considerando o 

contexto social, cultural e político. 

Desta forma, a formação dos instrutores de Libras, no cenário investigado, 

representou uma ruptura com o modelo centrado no ensino e desenvolvimento da fala, 

contribuindo para que eles constituíssem uma autonomia política, teórico-metodológica, 

bem como proporcionou o exercício da reflexão sobre a prática docente, sua formação, 

seu fazer pedagógico, seu papel no espaço escolar para surdos e, ainda, seu papel como 

agente de mudanças políticas e sociais e, ainda, revelou crenças sobre formação e 

docência em torno do processo de ensino-aprendizagem de língua de sinais. 

A reflexão sobre os saberes envolvidos nos processos de preparação para a 

docência, bem como a discussão sobre crenças, presentes neste texto foram embasadas 

pelos estudos de Tardif (2002) e Barcelos (1995; 2001; 2004), respectivamente. 
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A execução dos projetos de extensão em foco buscou valorizar a participação 

dos surdos no processo educacional; intencionou propiciar uma preparação para a 

docência ampla e aprofundada; modificou a realidade educacional vivenciada pelos 

surdos da comunidade local (que, comum a outros grupos surdos brasileiros, foi 

construída por sucessivos fracassos escolares e atrasos no seu desenvolvimento); como 

também despertou nos participantes dos cursos de capacitação reflexões que resultaram 

em transformações na vida pessoal, profissional e social da maior partes dos sujeitos 

envolvidos. 

2 Extensão Universitária: contextualizando os cursos de capacitação de instrutores 

 

Uma das funções acadêmicas da Universidade, além do ensino, é a promoção e 

desenvolvimento de pesquisa e extensão. A extensão universitária consiste numa 

interação entre ensino e pesquisa, bem como num compromisso social de busca para a 

solução de problemas mais imediatos e urgentes de grupos, comunidades ou população 

como um todo. Nesse sentido, tem como um de seus objetivos desenvolver ações que 

promovam construção de novos conhecimentos, capazes de proporcionar integração e 

fortalecimento, transformação e/ou intervenção na realidade dos sujeitos envolvidos. 

Este artigo objetiva apresentar os desdobramentos que três projetos de extensão 

provocaram na vida profissional, pessoal, acadêmica e social de um grupo de surdos, 

instrutores de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Os projetos em foco 

desenvolveram Curso de Capacitação de Instrutores de Libras, que propiciou uma 

formação inicial para instrutores surdos que ensinavam Libras em escolas especiais para 

surdos, em universidades e outras instituições de ensino, filantrópicas ou não. 

No primeiro projeto de extensão idealizado, o curso previa ações para, apenas, 

um ano de execução. Entretanto, devido à necessidade de se ampliarem ações no sentido 

de garantir uma qualificação mais ampla para os cursistas, os projetos foram 

repensados, reelaborados e renovados nos dois anos subsequentes.  

A primeira versão do Curso de Capacitação de Instrutores de Libras iniciou com 

16 cursistas, mas apenas 11 participantes chegaram ao final das três etapas da 

capacitação. Todos eram surdos, proficientes na língua de sinais e atuavam no ensino de 

Libras. A maioria deles estudou na escola de surdos de Campina Grande, alguns deles 

desde a sua fundação, tendo vivenciado diferentes metodologias e abordagens 
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educacionais adotadas pela escola e, por esse motivo, eram consideradas pessoas com 

rica experiência de vida escolar. Os projetos de extensão, em suas três versões, estarão 

resumidamente descritos a seguir. 

2.1 Versão 1: Curso de Capacitação de Instrutores de Libras (2004) 

Das 16 pessoas selecionadas para o curso, apenas 14 delas permaneceram até o 

final desta etapa. Houve duas desistências por questões de horário de trabalho e, ao final 

desta primeira versão, dois dos cursistas foram reprovados, concluindo o primeiro ano 

do curso de capacitação somente 12 participantes. 

A Metodologia utilizada pelas formadoras baseou-se no estudo do material 

“Libras em Contexto: curso básico”
228

, lançado pelo MEC em 2001. Este material é 

composto por dois livros (do professor/instrutor e estudante/cursista) e CDs tanto para o 

instrutor quanto para o estudante. Ele está dividido em seis unidades, subdivididas em 

três partes: 1) Libras em contexto, propondo situações interativas com o uso dos 

conteúdos estudados nas aulas; 2) Gramática, apresentando noções da gramática da 

Libras com exemplos retirados, quando possível, das unidades do livro; e 3) No mundo 

dos surdos, que propõe a leitura e discussão de textos informativos sobre organização 

cultural e política educacional para surdos no Brasil. Assim, as unidades começam com 

conversações e terminam com narrativas que visam condensar o vocabulário e as 

estruturas gramaticais ensinadas. 

O estudo do livro foi viabilizado por quatro disciplinas
229

 com carga horária de 

40 horas/aula cada, oferecidas ao longo do curso, perfazendo uma carga horária total de 

160 horas/aula. A aulas, realizadas na UFCG, ocorreram em dois dias da semana (sexta 

e sábado) com duração de 4 horas cada dia, perfazendo uma carga horária de 8 

horas/aula semanais. 

As disciplinas ministradas foram: 1) Língua Portuguesa: leitura e compreensão 

de texto – que enfocou o estudo comparativo das línguas e técnicas de leitura de texto 
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em segunda língua; 2) Linguística Aplicada ao Ensino de Libras.- enfocando o estudo 

metalinguístico da Libras e as implicações metodológicas para se trabalhar línguas em 

contexto; 3) Metodologia para o ensino de língua – que envolveu questões 

metodológicas e orientações para o trabalho com o ensino de línguas; e 4) Prática de 

ensino de Libras – envolvendo Planejamento e execução de aulas pelos instrutores-

alunos, sobre os conteúdos estudados e discutidos durante o curso. 

Esta primeira etapa foi centrada nas atividades apresentadas pelo livro didático 

adotado e as disciplinas, de certo modo, deram cumprimento ao programa do livro. 

Considerado este fato nas avaliações, no segundo ano as formadoras deram um novo 

enfoque ao projeto, como veremos a seguir. 

2.2 Versão 2: Capacitação de Instrutores de Libras (2005) 

Com o objetivo de dar continuidade às ações implementadas e aprofundar as 

questões linguísticas e didático-metodológicas que a formação específica no ensino de 

língua de sinais exige e que a etapa anterior conseguiu apenas introduzir, a segunda 

versão do projeto procurou aprofundar estes estudos, justificados pelas históricas 

carências pedagógicas e linguísticas na educação dos surdos e pelo pouco conhecimento 

sistematizado que os participantes possuíam sobre a Libras, já que apesar de usuários 

naturais, não detinham amplo conhecimento metalinguístico da língua, nem dominavam 

saberes específicos da formação docente. 

Ao avaliar a etapa anterior, a equipe de formadoras sentiu necessidade de 

constituir um laboratório de proposição de cursos e de produção de material didático 

para o ensino de Libras, sugerindo a efetivação de um laboratório permanente de 

estudos e de formação continuada
230

 sobre o ensino desta língua, cuja função fosse a de 

irradiar ações nesta área para toda a Paraíba. 

Desta forma, foi dada sequência à capacitação dos doze alunos/instrutores 

aprovados ao final do projeto de extensão do ano de 2004, adotando como metodologia 

a continuidade do estudo do livro Libras em Contexto: curso básico, dando ênfase à 

produção de materiais didáticos, planejamento, execução e análise das aulas planejadas 
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e ministradas para o grupo de participantes do projeto por duplas. A carga horária não 

foi alterada e as disciplinas trabalhadas também foram as mesmas.  

O curso, nesta versão, foi executado em dois momentos. No primeiro momento, 

a turma toda se reunia aos sábados, pela manhã, para realizar estudo crítico do livro 

“Libras em contexto”, estudo teórico e socialização das atividades propostas para a 

semana. No segundo momento, divididos em dois grupos, um era atendido nas quartas-

feiras e o outro na sextas-feiras, onde cada grupo ficava responsável por estudar uma 

das aulas propostas na unidade dois do livro “Libras em Contexto”. O estudo que cada 

grupo realizava, consistia em olhar criticamente a atividade que o livro propunha, 

sugerindo algo diferente (se necessário), observando se o uso dos sinais da Libras estava 

adequado e organizando os aspectos a serem socializados no sábado, com todo o grupo. 

As atividades desta segunda etapa envolveram o estudo de questões relacionadas 

à Cultura Surda, à formação de instrutores, aos surdos enquanto minoria linguística e à 

história da educação dos surdos no Brasil. Também foram desenvolvidas atividades de 

estudo de vocabulário, mas dando uma ênfase maior à elaboração do planejamento das 

aulas que seriam socializadas no grande grupo. A atividade de planejamento 

possibilitava vivenciar, na prática, os conhecimentos teóricos apropriados na 

capacitação. Este exercício permitiu o despertar de um olhar crítico sobre o próprio 

fazer pedagógico, bem como uma discussão mais aprofundada sobre o livro “Libras em 

Contexto: curso básico”.  

Nesta versão, houve também uma preocupação em propiciar aos surdos 

instrutores o contato com outros tipos de texto, como os literários, por exemplo, e não 

somente com os textos informativos e descritivos do livro adotado. Assim, os 

instrutores tiveram a oportunidade de vivenciar e ter acesso a outros gêneros textuais 

como: fotografia, quadros, poemas etc. 

De acordo com uma das formadoras, em conversa informal, após os estudos 

realizados nestas duas etapas do curso, os instrutores já conseguiam se posicionar 

criticamente frente às discussões das quais participavam podendo, inclusive, analisar 

suas próprias aulas e planejamentos de forma mais crítica e mais consciente. 
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Houve, nesse ano de execução, mais uma desistência de cursista, provocado pelo 

horário de trabalho de sua empresa empregadora ficando, portanto, 11 cursistas para a 

versão seguinte. 

2.3 Versão 3: Capacitação de Instrutores e Intérpretes de Libras (2006) 

O terceiro ano de realização do projeto contemplou o aprofundamento da 

gramática da Libras dando, enfocando o estudo metalinguístico da língua de sinais. O 

número de cursistas desta etapa correspondeu aos 11 instrutores que concluíram a etapa 

anterior, acrescido de 17 intérpretes que vivenciaram o estudo da gramática da Libras e 

a interação comunicativa em língua de sinais. O grupo de formadoras foi acrescido de 

mais um membro, que ficou responsável pela capacitação dos intérpretes, mas esta parte 

não será tratada neste texto. 

Nesta versão as formadoras propuseram, como atividade principal, a elaboração 

de propostas de Cursos de Libras que pudessem ser oferecidas a diferentes instituições e 

áreas (saúde, indústria e comércio, por exemplo), capazes de provocar situações 

interativas de uso da Libras, bem como proporcionar alguma renda para os idealizadores 

das propostas. A intenção era que estas propostas, elaboradas em grupo de três pessoas, 

ao mesmo tempo em que pudessem ser uma alternativa de fonte de renda para os 

instrutores, fossem também aceitas por empresas que atendessem ou possuíssem surdos 

em seus quadros funcionais, possibilitando que os demais funcionários pudessem ter 

acesso a cursos de Libras e estabelecer interações com os surdos (colegas de trabalho ou 

clientes) sem maiores dificuldades. Tinha também a intenção de fortalecer a cultura 

surda e a língua de sinais.  

A sugestão dessa proposta de atividade foi impulsionada pelo o Decreto n. 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n. 10.436 e determina que 

cursos de línguas de sinais sejam ministrados, prioritariamente, por instrutores surdos 

tendo em vista serem usuários naturais desta língua e, consequentemente, considerados 

como as pessoas mais capacitadas para a execução desta atividade. Para isto, determina 

sobre a formação do professor e do instrutor de Libras, admitindo que esta pode ser 

oferecida em cursos de formação continuada, promovidos por instituições de ensino 

superior. 
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Neste sentido, pensando em ampliar as possibilidades de campo de trabalho para 

os surdos instrutores, as formadoras tentaram, através da atividade sugerida, associar a 

legislação às necessidades de qualificação dos instrutores participantes dos projetos de 

extensão. Todos as propostas de curso de Libras elaboradas foram socializadas, 

analisadas e avaliadas coletivamente com o grande grupo. Este foi, de acordo com as 

formadoras, um momento muito rico, porque possibilitou a todos os cursistas dar 

sugestões e discutir os pontos que se apresentaram problemáticos, tomando como 

referência todo estudo teórico, atividades práticas vivenciadas e conhecimentos 

adquiridos nas etapas anteriores. A carga horária desta versão foi semelhante à da 

versão anterior. 

Diante do exposto, foi possível perceber que as capacitações desenvolvidas nos 

três anos de execução dos projetos ofereceram aos instrutores cursistas uma formação 

inicial, constituída de saberes fundamentais para o exercício docente no ensino de 

língua de sinais. Isto foi possível devido ao fato das formadoras acreditarem nas 

capacidades e potencialidades do grupo envolvido, mas também devido a outras crenças 

que serão mostradas mais adiante, nesse texto. Cabe destacar que os sujeitos 

participantes, ex-alunos da Escola de Surdos de Campina Grande, posteriormente 

instrutores de Libras nesta escola ou em outras instituições, tiveram acesso a 

conhecimentos que transformaram suas ações didáticas, seu jeito de ser, pensar e agir. 

De modo geral estes surdos são sujeitos que migraram da condição de alunos 

para a condição de instrutores e, com a participação nos cursos promovidos a partir dos 

projetos de extensão, migraram para a condição de professores. 

3. Saberes Envolvidos na Prática do Professor 

Ao tratar da condição de professor, faz-se necessário abordar sobre os saberes 

que são necessários à formação docente e que estão vinculados às práticas pedagógicas 

desenvolvidas em sala de aula. Para este fim, recorremos a Tardif (2002), ao afirmar 

que o saber docente é um saber plural e, portanto, social, constituído pelos saberes da 

formação profissional, pelos saberes disciplinares, pelos saberes curriculares e pelos 

saberes experienciais. Ele define os saberes da formação profissional, também 

chamados de saberes pedagógicos, como “o conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores” (p.36), que se estabelecem através das 
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formações iniciais ou continuadas oferecidas, resultando em saberes pedagógicos 

(saber-fazer e saber técnico) que remetem a reflexões racionais e normativas. 

Os saberes da formação profissional, por sua vez, incorporam um outro tipo de 

saber oriundo dos grupos sociais e da tradição cultural, definidos e selecionados pela 

instituição universitária. São os saberes disciplinares. Estes correspondem às diversas 

áreas de conhecimento (história, geografia, matemática, etc.) e são integrados às 

disciplinas oferecidas nos cursos de formação de professores. Já os saberes curriculares 

são aqueles apresentados em forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, 

métodos) que devem ser apropriados pelos professores, para poderem ser aplicados em 

sala de aula. 

Por fim, a partir do exercício da profissão, o professor desenvolve saberes 

específicos que nascem das experiências individuais e coletivas vivenciadas no seu 

cotidiano e no seu meio, que vão resultar em habilidades de saber-fazer e de saber-ser. 

Estes são os saberes experienciais (ou práticos). 

Para Tardif (2000), os saberes dos professores são temporais, adquiridos através 

do tempo e manifestados através de “uma bagagem de conhecimentos anteriores, de 

crenças, de representações e de certezas sobre a prática docente” (p.13). São fenômenos 

que permanecem estáveis durante um tempo e representam crenças difíceis de serem 

modificadas e que são reativadas ao se defrontarem com problemas profissionais. Os 

saberes profissionais também são variados e heterogêneos, porque provêm de diversas 

fontes, porque formam um repertório de conhecimentos unificados em torno de uma 

disciplina, tecnologia ou concepção de ensino e, ainda, porque buscam atingir diferentes 

objetivos sem exigir os mesmos tipos de conhecimento, de competência ou de aptidão. 

Assim, o trabalho em sala de aula requer uma variedade de conhecimentos 

anteriores, saberes plurais, habilidades específicas ou competências diversas por parte 

dos professores. Cabe ao professor, portanto, a capacidade para articular tais saberes à 

sua prática, para poder transformar-se num professor ideal, definido por Tardif (2002, 

p.39) como “alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, 

além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e 

desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. Em 

contrapartida, cabe à universidade e aos cursos de formação de professores fornecer os 

subsídios necessários para constituir esses saberes e formar o profissional reflexivo, 
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capaz de rever e reconstruir seus valores, crenças, concepções e, a partir disso, ser capaz 

de provocar mudanças em sua ação de ensino. 

Pelo exposto acima, entende-se a aquisição desses saberes como elemento 

fundamental na formação dos instrutores surdos, uma vez que, ao proporcionar a eles a 

aquisição e conhecimento desses saberes, amplia-se a possibilidade de qualificação do 

trabalho que desenvolvem no ensino de Libras e, em consequência, melhores resultados 

são alcançados em relação ao conhecimento e à aprendizagem de alunos surdos ou 

ouvintes, participantes dos cursos de Libras ministrados por esses instrutores. 

4. O Estudo das Crenças na Formação do Professor de Línguas 

A investigação sobre crenças na aprendizagem de línguas em Linguística 

Aplicada (LA), surgida em meados dos anos 1980, no exterior, e em meados dos anos 

1990, no Brasil, apresenta-se como um tema ainda muito recente, que tem despertado 

interesses e pesquisas sistemáticas (BARCELOS, 1995; SILVA. 2000; SILVA, 2001) 

sobre crenças dos alunos e/ou professores relacionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem.  

No Brasil, o conceito de crenças surgiu de uma mudança na visão de língua com 

o enfoque na linguagem, no produto, para um enfoque no processo. Ganhou força a 

partir dos estudos de Leffa (1990), quando investigou as concepções de alunos prestes a 

iniciar a 5
a
 série; das proposições de Almeida filho (1999), quando definiu “culturas de 

aprender” como experiências típicas da região, às quais os alunos recorrem nos 

momentos de aprendizagem e que evoluem para tradições ou mitos, podendo influir no 

processo de aprendizagem de um novo idioma; e nos estudos de Barcelos (1995; 2001) 

que utilizou o conceito “cultura de aprender” para investigar as crenças de alunos 

formandos de Letras. 

O conceito de crenças não é específico da L.A. É um conceito 

antigo em outras disciplinas como antropologia, sociologia, 

psicologia e educação, e principalmente da filosofia, que se 

preocupa em compreender o significado do que é falso ou 

verdadeiro. (BARCELOS, 2004, p.129) 

Barcelos define crenças como “opiniões e ideias que alunos (e professores) têm 

a respeito dos processos de ensino e aprendizagem de línguas” (2001, p.72). Almeida 

Filho, por sua vez, define crenças dos professores como “o conjunto de disposições que 
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o professor dispõe para orientar todas as ações da operação global de ensinar uma língua 

estrangeira” (1999, p.13).  

Como se vê, o conceito de crenças mostra-se bastante complexo, devido à 

existência de variadas definições e diferentes termos utilizados para se referir a elas. 

Imaginário, representações, opiniões, ideias, costumes, conhecimento tácito, cultura de 

aprender e filosofia de aprender são alguns exemplos. Estas definições estão 

relacionadas ao que é linguagem, aprendizagem de língua e ao que é aprender e nascem 

das experiências vivenciadas nas interações, nos contextos e na capacidade de pensar 

sobre o que acontece à nossa volta. Dada à complexidade do termo, nos importa saber 

que as crenças existem e que interferem, ou influenciam, de certa forma, nos processos 

de aprender e de ensinar, bem como são influenciadas. 

Relacionando essa temática ao ensino de surdos, encontramos algumas crenças 

que são apresentadas com maior frequência por professores e alunos. Tais como: 

1) Os surdos só leem textos pequenos e simples. 2) Os surdos 

mais viajados aprendem mais. 3) Se o surdo não conhece direito 

nem a língua de sinais, não vai aprender a língua portuguesa. 4) 

É preciso conhecer melhor a estrutura da língua de sinais. 5) A 

língua de sinais é difícil para o professor (ouvinte). 6) Os surdos 

não têm conhecimento prévio, não sabem nada. (SILVA, 2007, 

p.69). 

 

Crenças desse tipo podem interferir no processo de ensino/aprendizagem, bem 

como nas escolhas em relação às tarefas e atividades utilizadas pelos professores em 

sala de aula. Barcelos (2001) defende que a relação entre crenças e estratégias é 

recíproca e que esta relação influencia na escolha da abordagem de ensino e, em 

consequência, nas práticas em sala de aula. Para ela, não apenas as crenças definem as 

estratégias utilizadas, como também o uso de certas estratégias origina outras crenças. 

5. Crenças Reveladas nas Falas dos Instrutores sobre o Ensino da Língua de Sinais 

 

Nas entrevistas realizadas, durante a coleta de dados da pesquisa de 

dissertação, as falas dos sujeitos revelaram três crenças que se mostraram recorrentes. A 

saber: 1) O nativo vai ensinar melhor a língua alvo, por conhecer e dominar esta língua; 

2) É necessário o conhecimento da metalinguagem da língua; e 3) Professor é aquele 

que detém as técnicas metodológicas, o domínio do conteúdo e uma formação 



 

 

 
3068 

acadêmica. Tais crenças se originaram das perguntas sobre quem poderia ser 

considerado o melhor professor da língua de sinais e quais conhecimentos, 

competências e saberes seriam necessários para isso. Apresentaremos aqui, somente 

trechos das falas dos 04 instrutores surdos, sujeitos da pesquisa mencionada, que foram 

identificados com a legenda “IS” (Instrutor Surdo), acrescida do número de ordem das 

entrevistas realizadas. 

Em relação à crença 1, ao serem perguntados sobre quem seria o melhor 

professor de Libras, os informantes responderam que seria “o próprio surdo”, 

apresentando os seguintes argumentos: 

Exemplo 01: 

IS1 – (...) Os surdos conhecem a língua de sinais realmente e 

têm o domínio da língua de sinais. 

IS2 – (...) porque o instrutor sabe a língua de sinais... (...) Os 

professores ouvintes... eles não têm um desenvolvimento da 

língua de sinais. 

IS3 – (...) para que os alunos possam aprender língua de sinais e 

possam aprender coisas sobre a língua que eles não sabem... (...) 

é melhor que eu, surdo, seja instrutor de língua de sinais, para 

que os alunos surdos possam desenvolver, possam crescer e 

saber a língua de sinais como eu sei.  

IS4 – (...) Ele realiza trocas comunicativas e conhece a língua de 

sinais. 

Como usuário legítimo da língua de sinais, adquirida nas interações 

comunicativas com outros surdos e não aprendida sistematicamente, o surdo possui 

conhecimento sobre seu funcionamento, embora não seja um conhecimento 

metalinguístico. Entretanto, afirmar que, por dominar essa língua como usuário, não 

significa, em consequência, que seja o melhor professor. É preciso o domínio da 

Libras, mas também de outros saberes.  

 Os argumentos acima destacam a importância da inserção do instrutor no ensino 

da língua de sinais e no processo educacional de alunos surdos, assim como a 

insatisfação com professores ouvintes que não são proficientes. A fala de IS3, em 

especial, além de destacar a participação do instrutor surdo no processo educacional 

como condição para a aprendizagem da língua de sinais, traz consigo a concepção de 

língua que permite ao indivíduo receber, bem como expor, valores sociais de sua 
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comunidade. Reivindicar para o surdo adulto o papel de professor de língua de sinais na 

escola para surdos, traz a reboque a constituição de sujeitos mais autônomos, 

desenvolvidos linguisticamente e culturalmente, com uma identidade e autoimagem 

mais positiva.  

A esse respeito Sá (1999, p.213) diz que os surdos “são coadjuvantes na 

construção de uma autoimagem positiva e são construtores de uma cultura que se 

desenvolve e se enriquece gradativamente”.  

Assim, não basta apenas o uso da língua de sinais por surdos e ouvintes, mas o 

protagonismo do surdo como partícipe do processo educacional, como articulador de 

propostas educacionais que melhor atendam necessidades educacionais, como modelo 

de construção de identidades surdas positivas, como disseminador da cultura de seu 

grupo, como detentor de metodologias que gerem aprendizagens verdadeiramente 

significativas para a comunidade surda.  

Desta forma, a crença 1 se coaduna com a necessidade de qualidade e elevação 

do nível de escolaridade e desempenho desta comunidade, oportunizando a superação 

da defasagem que ainda existe no desenvolvimento da leitura e escrita, ampliando a 

possibilidade de aquisição de conhecimentos escolares e gerais, proporcionando um 

desenvolvimento mais global de alunos surdos. 

Em relação às crenças 2 e 3, elas se complementam e se encaixam, uma vez que 

o conhecimento da metalinguagem (crença 2) se insere na condição de professor como 

aquele que detém técnicas metodológicas, domínio de conteúdo e formação acadêmica 

(crença 3). 

Na atualidade, existe uma grande discussão sobre a necessidade de construção 

de uma nova base teórica para o ensino de língua, que esteja pautada na língua em 

uso e nas variações e mudanças linguísticas. Nesse contexto, o conhecimento de 

várias normas linguísticas é importante e o domínio destas dará aos sujeitos 

condições de entender e produzir textos escritos considerados cultos, bem como dará 

ao usuário da língua prestígio social. 

Sendo assim, para que o instrutor surdo seja alçado à condição de professor, 

em particular, à condição de professor de língua de sinais, é necessário que domine 

conhecimentos metalinguísticos. Nessa direção, questionados sobre os 
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conhecimentos necessários ao instrutor para torná-lo professor, os informantes foram 

unânimes em responder que eram os conhecimentos sobre o objeto de ensino, nesse 

caso sobre a língua de sinais, portanto, um conhecimento sistêmico. A esse respeito, 

Tardif (2002) afirma que 

[...] todo saber implica um processo de aprendizagem e de 

formação; e, quanto mais desenvolvido, formalizado e 

sistematizado é um saber, como acontece com as ciências e os 

saberes contemporâneos, mais longo e complexo se torna o 

processo de aprendizagem, o qual, por sua vez, exige uma 

formalização e uma sistematização adequadas. (p.35) 

 

Os depoimentos dos instrutores sinalizaram que a obtenção desses 

conhecimentos refletiu de forma positiva no ensino de Libras e na aprendizagem 

desta língua pelos alunos, como mostram os exemplos abaixo: 

Exemplo 02 

IS3 – Eu não sabia como ensinar... Era difícil! Na Universidade 

(referindo-se ao projeto de capacitação da UFCG), a gente 

estudou sobre a língua de Sinais... exercitou e agora a gente 

conhece mais profundamente a língua, então a gente ensina 

melhor. Agora a gente tem sinais, a gente conhece, a gente tem 

mais claro o conhecimento sobre a língua de sinais, sobre as 

expressões faciais, sobre os parâmetros da língua, a função das 

expressões faciais, do classificador... Então a gente começa a 

entender que essas diferenças compõem os sinais... Agora 

mudou a disciplina, porque a gente ensina Libras e ensina como 

ela funciona, como se organiza, e os alunos têm uma visão mais 

clara sobre a língua de sinais e a gente percebe que eles têm um 

desenvolvimento melhor. 

IS4 – Estudei a língua de sinais, os parâmetros, a cultura... 

Aprendi sobre cultura surda e fiquei surpresa ao descobrir que 

existe uma cultura surda... que os sinais têm sinônimos... 

diversas coisas... 

 

Conforme as assertivas acima, a partir da execução dos projetos de extensão 

os instrutores passaram a incorporar uma visão sistêmica ao seu trabalho. Isto ficou 

claro no depoimento de IS3 quando disse: “(...) Agora mudou a disciplina, porque a 

gente ensina Libras e ensina como ela funciona, como se organiza, e os alunos têm 

uma visão mais clara sobre a língua de sinais (...) têm um desenvolvimento melhor”. 
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De modo geral, o estudo da gramática, organização e funcionamento da 

língua de sinais possibilitou aos instrutores compreender aspectos próprios da Libras, 

favorecendo a comparação desta com as línguas escritas e gerando um conhecimento 

mais amplo de ambas as línguas. Para Skliar (1998, p.27), “pôr a língua de sinais ao 

alcance de todos os surdos deve ser o princípio de uma política linguística, a partir da 

qual se pode sustentar um projeto educacional mais amplo” e, consequentemente, 

isto contribui para uma escolarização mais adequada e responsável. 

Ao avaliarem as capacitações oferecidas pela extensão universitária, os 

instrutores revelaram o seguinte: 

Exemplo 03 

IS1 – Antes, o instrutor não sabia o que era uma organização 

metodológica, planejamento, não tinha metodologia de ensino, era uma 

bagunça. As aulas não tinham sequência, era tudo muito desorganizado. 

(...) o instrutor aprendeu que tem que ter organização metodológica, 

didática, para poder dar aulas. Agora o instrutor está planejando, 

organizando a metodologia, estudando a gramática para ensinar e 

selecionando conteúdos, que eles não sabiam como era. Esse 

conhecimento é muito importante para os surdos. 

IS2 – Antes eu não sabia nada sobre metodologia, conteúdo, 

desenvolvimento... Aprendi como é que eu chego em sala, como me 

apresento, como apresento os conteúdos, como organizar a aula, como 

construir uma metodologia de ensino... Agora é diferente e o 

desenvolvimento nas salas está muito melhor. Antes eu ensinava só sinal, 

sinal, sinal, lista de sinais. Agora é diferente! Aprendi que a língua 

precisa ser contextualizada e que eu preciso conhecer a gramática da 

língua, saber avaliar os alunos, saber realizar trocas, saber planejar. 

IS3 – Antes do curso eu não sabia como ensinar. Era difícil. Depois do 

curso eu aprendi como um instrutor se comporta, como ensina, como 

trocar com os alunos, como estudar mais profundamente a língua de 

sinais, como planejar e organizar uma aula. A gente estudou, exercitou, e 

agora a gente conhece mais profundamente, prepara a aula e ensina 

melhor. Minhas ideias clarearam sobre o que eu preciso ensinar para os 

surdos. É preciso que a escola tenha professores surdos. (...) Precisa que 

os instrutores passem a ser professores, mas eu sei que para isso precisa 

de uma formação, precisa de um curso. 

IS4 –A gente aprendeu que tem que ter planejamento, organização da 

aula... Aprendeu o que significa uma palavra no contexto, qual é a 

gramática própria de cada língua... Então, agora, começou a ter 
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planejamento, organização da aula e se considerar o contexto no ensino 

da língua de sinais. Antes eu não sabia nada de planejamento. Pensava 

que ensinar era só ensinar. Descobri que, primeiro, você tem que 

planejar, ter objetivos para ensinar e só depois disso é que pode ensinar. 

(...) hoje eu penso como eu ensino para os surdos, como eu ensino para 

os ouvintes, quais são as diferenças e interesses, para poder eu ir para a 

sala de aula e ensinar 

 

As falas acima mostram a tomada de consciência sobre o papel do professor e 

os saberes que estão envolvidos no processo educacional. Todos reconheceram a 

importância da organização metodológica, da formação profissional, bem como 

expressaram as mudanças que os conhecimentos adquiridos provocaram nas suas 

práticas e, também, reconheceram a importância da graduação para o alcance de uma 

formação profissional mais ampla. 

Para Tardif (2000) o que diferencia uma profissão de uma ocupação é, em 

grande parte, a natureza dos conhecimentos que estão em jogo, caracterizando o 

conhecimento profissional do professor como um conhecimento especializado e 

formalizado que, por intermédio das disciplinas científicas, sustentam a prática do 

professor.  

Diante do exposto, percebe-se que os conhecimentos desenvolvidos no 

decorrer do curso de capacitação oferecido aos instrutores surdos estão diretamente 

associados ao que Tardif (2000) entende que deve fazer parte da formação docente, uma 

vez que tais conhecimentos já estão sendo articulados e, consequentemente, 

modificando crenças reveladas anteriormente.  

Destaca-se aqui a fala de IS4 quando diz: “hoje eu penso como eu ensino para 

os surdos, como eu ensino para os ouvintes, quais são as diferenças e interesses, para 

poder eu ir para a sala de aula e ensinar”, sinalizando uma saída da condição de usuário 

para especialista, tendo em vista que começa a refletir sua ação, pensando nos interesses 

e diferenças dos grupos de alunos que atende.  

Além disso, as ações desenvolvidas nas três versões dos projetos de extensão e 

enfocadas nesse texto tiveram longo alcance, como podemos verificar no Quadro 01. 

QUADRO 01: Situação do Cursistas dos Projetos de Extensão em 2014. 
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Identificaçã

o 

Sex

o 

Formação Situação Função Instituiçã

o 

 Cursista 01 F Letras-

Libras/Esp.Libr

as 

Concluída/Cursan

do 

Professora Municipal 

Cursista 02 M Ensino Médio Concluído Op. Máquina Indústria 

Cursista 03 M Letras-Libras Concluída Professor Municipal 

Cursista 04 M Ensino Médio Concluído Instrutor  Municipal 

Cursista 05 M Pedagogia Cursando Instrutor  Estadual 

Cursista 06 M Letras-Libras Cursando Op. Máquina Indústria 

Cursista 07 F Letras-

Libras/Esp.Libr

as 

Concluída/Cursan

do 

Profa.Auxili

ar 

UFPE 

Cursista 08 F Ensino Médio Concluído Instrutora - 

Cursista 09 M Pedagogia Cursando Instrutor UFCG 

Cursista 10 F Ensino Médio Concluído Instrutora - 

Cursista 11 M Letras-

Libras/Esp.Educ

. 

Concluída 

Cursando 

Instrutor ASCG 

FONTE: Pesquisa direta, 2014. 

 

Este quadro apresenta os desdobramentos das capacitações, refletidos 

positivamente na vida dos participantes, visto que dos 11 que participaram de todas as 

versões dos cursos, apenas 02 se mantém trabalhando na produção de setores da 

indústria. Como se pode verificar, a maioria buscou qualificação acadêmica e 

profissional, assim como prestou concurso e passou em instituições municipais, 

estaduais e federais. 

Outro fato importante a destacar é que estes sujeitos se tornaram referência 

positiva para outros surdos, que se destinaram à submissão de concurso vestibular para 

Cursar o nível superior ou concurso público, em busca de autonomia financeira tendo, 

um deles, sido aprovado nos concursos para o magistério superior da UFCG e da 

UFRGS, bem como sido aprovado no mestrado da UFRGS.  

Diante do exposto, cabe enaltecer a inciativa das professoras da UFCG na 

elaboração e execução de projetos de extensão tão importantes, visto que alcançaram 

grandes e preciosos desdobramentos. 
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6. Considerações Finais 

Neste texto, apresentamos resumidamente três versões de projetos de extensão 

que capacitaram e prepararam instrutores surdos para a docência, numa experiência 

pioneira na cidade de Campina Grande. Participaram de todas as versões dos projetos 11 

pessoas surdas, instrutores de Libras, que revelaram crenças sobre a preparação para a 

docência. Estes informantes puderam transformar suas realidades de sala de aula a partir 

dos conhecimentos adquiridos durante os cursos de capacitação oferecidos pela UFCG. 

Mais que isso, puderam transformar suas vidas pessoais, acadêmicas, profissionais e 

sociais, visto que a maioria se encontra hoje graduada o na Pós-graduação, quando 

antes, no período em que os projetos foram executados, parte deles sequer haviam 

concluído o ensino médio. 

Sobre as questões que estão no centro da formação docente, é preciso rever o 

papel da teoria e da prática nos processos de formação do professor, bem como os 

saberes que estão envolvidos nesses processos, investigar como os professores se 

relacionam com eles e que tipo de crenças, competências, concepções e trajetórias 

podem estar associados à sua experiência e formação. A inserção do professor surdo no 

processo educacional e no ensino de Libras, além de favorecer um ambiente legítimo de 

trocas linguístico-culturais, pode favorecer a concretização de propostas curriculares 

mais adequadas às especificidades pedagógicas e metodológicas do ensino para surdos, 

enriquecendo as aprendizagens e conhecimentos desses alunos.  

Nessa direção, consideramos que a experiência vivenciada por pelos instrutores 

surdos de Campina Grande, foi de fundamental importância para a sua qualificação e 

para a transformação do processo educacional da comunidade surda local. Sendo assim, 

cabe enaltecer iniciativas dessa ordem e divulgar resultados tão importantes e 

surpreendentes, a fim de motivar outros pesquisadores para desenvolverem projetos 

dessa natureza, assim como motivar estudantes e instrutores a repensarem suas vidas 

acadêmicas, profissionais e pessoais. 
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UMA ANÁLISE DO DISCURSO PUBLICITÁRIO: PELO INTERDISCURSO, A 

CENOGRAFIA ENCANTA E O ETHOS CONVENCE! 

Rossana Furtado
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RESUMO: Nossa pesquisa se dá no intuito de decifrar como o discurso publicitário, 

enquanto prática discursiva que manipula ideologicamente a sociedade, constrói 

cenografias inebriantes apoiando-se em de discursos provenientes de outros campos 

discursivos de forma a projetar um ethos de empresa engajada nas novas tendências de 

se projetar como instituição preocupada com o lado social e com o planeta. Ao buscar 

argumentos em discursos socialmente responsáveis, refrata sobre a sociedade suas 

próprias crenças, valores, opiniões, molduras sociais, enfim, busca no escopo das 

ideologias societais ferramentas capazes de preencher os espaços discursivos para 

convencer e persuadir os sujeitos. É uma força fluida, que se embrenha na vida das 

pessoas mesmo que não se deem conta disto.  Buscamos ao longo de nossas análises 

compreender de que maneira essas práticas discursivas remetem a uma cenografia 

carregada de um conteúdo ideológico em suas marcas linguísticas e imagéticas de modo 

que o coenunciador se reconheça na cena de enunciação e a legitime. Dentro desta 

situação comunicativa, espera-se que o coenunciador, então, atribua ao enunciador um 

ethos de empresa socialmente responsável, que cumpre um papel de empresa cidadã. 

Para tal fim, o discurso publicitário se apropria de outros campos discursivos, como o 

da educação, da cultura, da responsabilidade social, entre outros, para garantir a adesão 

e ganhar a confiança dos coenunciadores. A metodologia utilizada será a análise de dois 

anúncios publicitários sob a perspectiva teórica da Análise do Discurso Francesa, 

priorizando as categorias de interdiscurso, cenografia e ethos de Dominique 

Maingueneau. Os resultados alcançados tendem para a confirmação de que os 

coenunciadores, aqui chamados de consumidores, acabam por se deixarem persuadir 

quando interpelados por cenografias finamente tramadas. Os consumidores, então, 

sentem-se como cidadãos responsáveis, cumpridores de seus deveres para consigo e 

com a sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso. Cenografia. Ethos. Interdiscurso. 

Publicidade. 

1.Introdução: 

Nunca uma ‘virada’ de século foi tão marcada por transformações que irrompem 

o tempo e o espaço. O uso das Tecnologias de Comunicação e Informação em todos os 

setores sociais ocasiona uma quebra constante de paradigmas para o sujeito historiciado 

sócio e ideologicamente por estas ferramentas. O que há de mais moderno hoje, em um 

ano – para ser razoável – já está ultrapassado. Um fato que acabou de acontecer já está 

acessível a milhões de pessoas espalhadas mundo afora. Toda essa potencialidade 

aflorada, também abala o sujeito que não se compreende mais enquanto unidade, 

tornando-se sensivelmente tocado pela exterioridade. 
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“Parece que é justamente no plano do sentir que a nossa 

sociedade exerceu o seu poder. Talvez por isso ela possa ser 

definida como uma época estética: não por ter uma relação 

privilegiada e direta com as artes, mas essencialmente porque 

seu campo estratégico não é o cognitivo, nem o prático, mas o 

do sentir, o da ‘aisthesis’”. (PERNIOLA, 1993, p. 11) 

 

Sodré, em seu livro “As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política” (2010), 

como já mencionado anteriormente nesta pesquisa, aponta para uma estetização do 

sujeito, que afeta diretamente o modo como o discurso publicitários constitui seus 

recursos. Como bem observa o autor, desde a Antiguidade, o espetáculo sempre esteve 

presente na sociedade, qualquer que seja: na Grécia, podemos citar os jogos olímpicos, 

o teatro trágico, os embates retóricos; em Roma, seus rituais politeístas, seus desfiles e 

monumentos imperiais. Na Idade Média, as encenações da Igreja; na modernidade, os 

espetáculos como parte das estratégias de poder. A prática do espetáculo está intrínseca 

às culturas da humanidade. 

O que acontece na atualidade é a mídia assumindo este papel espetacular. 

Despertar o consumo de forma que este se torne parte da vida social subordinando o ser 

ao objeto através das estratégias sensíveis: a episteme da pós-modernidade. Ao retomar 

as teorias de Debord sobre espetáculo, Sodré aponta para “o advento da exploração 

psíquica do indivíduo pelo capital, ou do que se vem chamando hoje de exploração do 

valor-afeto” (2010, p. 80). 

 

“Esta ordem é mais afetiva que racional, mais persuasiva que 

disciplinar, já que a persuasão ou o convencimento, recursos 

centrais do mundo dos negócios, são as formas ideológicas 

privilegiadas na realidade midiática. Aí se testam identidades e, 

mesmo, comunidades imaginárias, na forma de ''tribos" 

subculturais que podem terminar correspondendo a 

agrupamentos diferenciados na realidade histórica.” (SODRÉ, 

2010, p.84) 

 

Há todo um espaço no qual se constituem e se organizam as práticas do 

consumo, a chamada indústria cultural ou cultura de massa, que incitam o desejo do 

sujeito midiatizado e estetizado a se inserir no mercado consumidor. Porém, já houve a 

transposição da concepção fordista de produção em massa para a pós-fordista, que vem 

“jogar com combinações e introduzir variações com o objetivo de obter produtos 

relativamente diferentes, embora do mesmo estilo” (MATTELART, 1996, p. 349). 

Da informação, a publicidade passou à persuasão, depois à “persuasão 

clandestina” (Vance Packard), visando agora a consumo dirigido, nos diz Baudrillard 

(2012), e o objeto é um serviço, é uma relação pessoal entre você e a sociedade. O 

discurso publicitário se comporta como se a própria sociedade e suas instituições se 

adaptassem ao Homem (sujeito); como se este fosse a força motriz que as movimenta e 

as define. Ora, esse é o papel da publicidade, elevar o “ego” das pessoas até à última 
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instância. E não o perpetra sem total consciência e planejamento do que está fazendo. É 

o doce veneno da publicidade. 

Nesta pesquisa, nos propusemos a considerar a sociedade pós-moderna e seus 

sujeitos observando quais são seus comportamentos e demandas podendo, assim, 

compreender a emergência e a interferência de outros campos discursivos no discurso 

publicitário; depreender a importância da escolha da cenografia no contexto 

publicitário, uma vez que é nela que o enunciado ganha sentido e projeta o ethos 

socialmente responsável dos anunciantes; e analisar como o uso de cenas validadas, 

aquelas que a sociedade já têm absorvidas, se mostram eficazes na legitimação do ethos. 

Para realizar tais análises, escolhemos como corpus dois anúncios impressos da 

campanha publicitária do Itaú “#issomudaomundo”, especificamente a de incentivo à 

leitura, veiculada no ano de 2014 em revistas de grande circulação nacional. 

2. A Análise do Discurso em questão: 

De acordo com Pauliukonis & Monnerat (2008, p. 46) um dos principais 

objetivos da AD é compreender como a produção discursiva de uma determinada 

sociedade se processa. A AD abarca em seu seio uma série de disciplinas, tornando-se 

multidisciplinar, pois “o seu interesse centra-se na dinâmica das interações sociais, já 

que estuda o discurso em determinada situação, o que possibilita descrever a identidade 

dos atores sociais do discurso nas variadas situações de intercâmbio”: 

 

Em suma, a AD rompe com a concepção de sentido como 

projeto de autor; com a de um sentido originário a ser 

descoberto; com a concepção de língua como expressão das 

ideias de um ator sobre as coisas; com a concepção de texto 

transparente, sem intertexto, sem subtexto; com a noção de 

contexto cultural dado como se fosse uniforme (POSSENTI, 

2009, p.360) 

As primeiras visões de discurso, enquanto prática discursiva, como é tratado pela 

AD, são proposta por Michel Foucault em algumas de suas obras. Em Arqueologia do 

saber, obra de 1969, concebe o discurso como uma dispersão decorrente das várias 

posições possíveis de serem assumidas pelo sujeito no discurso: dispersão de objetos, 

dispersão temática, dispersão quanto às superfícies dos quais o discurso emerge e de 

suas instâncias de delimitações; ao mesmo tempo não se pode “desprezar o nexo das 

regularidades que regem sua dispersão” (2008, p.54) 

Hoje, podemos trazer os postulados de Orlandi (2013, p.10) que nos dá uma 

visão bem esclarecedora de discurso para a AD: 

 

Saber como os discursos funcionam é colocar-se na 

encruzilhada de um duplo jogo da memória: o da memória 

institucional que estabiliza, cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da 

memória constituída pelo esquecimento que é o que torna 

possível o diferente, a ruptura, o outro. 
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Para Maingueneau (2004, 2013), é preciso considerar no discurso uma série de 

características que vão delimitá-lo e que são essenciais para sua concepção: é 

contextualizado, podendo produzir sentidos diferentes em momentos diferentes; é 

assumido por um sujeito (ou instância), que se posiciona como fonte de referência; é 

considerado no bojo de um interdiscurso, já que todo discurso é atravessado por outros 

discursos; é regido por normas, que o legitimam e os inscrevem nos gêneros de 

discurso; e é uma forma de ação, já que toda comunicação é um ato interativo que, ao 

dialogar com o(s) coenunciador(es), visa modificar uma situação. E aqui não se deve 

confundir a interação oral com a interatividade:  

Toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um 

destinatário, é de fato assumida em uma interatividade 

constitutiva, ela é uma troca, explícita ou implícita, com outros 

locutores, virtuais ou reais, ela supõe sempre a presença de uma 

outra instância de enunciação à qual o locutor se dirige e em 

relação à qual ele constrói seu próprio discurso. 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.171) 

 

O discurso, para este autor, não deve ser considerado como uma somatória de 

ideias, “nem uma dispersão de ruínas passível de levantamentos topográficos, mas um 

sistema de regras que define a especificidade de uma enunciação” (MAINGUENEAU, 

2008c, p. 19). Tendo em vista todas essas características, Maingueneau conclui que o 

discurso é, antes de mais nada, uma maneira de apreender a linguagem. O discurso não 

é ‘dado’, ele é construído a partir de práticas discursivas que se inscrevem dentro de 

comunidades discursivas
232

, as quais possuem suas formações discursivas: aqui “a 

formação discursiva é pensada ao mesmo tempo como conteúdo, como modo de 

organização dos homens e como rede específica de circulação dos enunciados”. 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 44) 

Na AD, ao se analisar um corpus ou corpora, precisa-se considerar todo o 

contexto e as condições históricas, sociais e ideológicas que compõem esse contexto. O 

discurso só produz sentido dentro desse todo se olhado por cima, e não por dentro ou 

pelo entorno. A amplitude, ou seja, a produção dos acontecimentos, significa a maneira 

como o sujeito se relaciona com o mundo para produzir efeitos de sentido; ou seja, para 

a AD o importante é o estudo da discursivização, “das relações entre condições de 

produção dos discursos e seus processos de constituição” (MUSSALIN, 2009, P. 114). 

É nesta questão que a Análise do Discurso vai abordar sua análise em relação ao 

efeito de sentido dos discursos, pois não são considerados os sujeitos propriamente ditos 

e sim o posicionamento ideológico em qual se encontram estes sujeitos 

enunciadores/coenunciadores e o que podem dizer/interpretar a partir deles:  
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 Para Maingueneau, não é possível separar os modos como os textos são produzidos das instituições 
em que se inserem seus produtores e, também, que os sujeitos sociais são indissociáveis de seus 
discursos. Nessa perspectiva, pode-se caracterizar os locutores e seus posicionamentos, que não devem 
ser considerados como mediadores transparentes. Outra perspectiva pode ser estendida para significar 
um conjunto de membros que compartilhe um certo número de estilos de vida e de normas 
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.108). 
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O que é e o que não é possível de ser enunciado por um sujeito 

já está demarcado pela própria formação discursiva na qual 

está inserido. Os sentidos possíveis de um discurso, portanto, 

são sentidos demarcados, preestabelecidos pela própria 

identidade de cada uma das formações discursiva colocadas em 

relação ao espaço interdiscursivo (MUSSALIM, 2009, p.131-

132). 

  

Nenhum discurso se constitui de forma independente. Pêcheux propõe “chamar 

interdiscurso a esse ‘todo complexo com dominante’ das formações discursivas, 

esclarecendo que também ele é submetido à lei de desigualdade-contradição-

subordinação que (...) caracteriza o complexo das formações ideológicas” (Pêcheux, 

1975, p.162). Sírio Possenti (2003, p.255), sintetiza o pensamento de Pêcheux: “em 

termos, digamos, filosóficos, o que está em questão é a posição segundo a qual os 

sujeitos falam a partir do já dito – e isso é exatamente o que o interdiscurso lhes põe à 

disposição e/ou lhes impõe.” 

Maingueneau (2008c, p.33) propõe uma nova ótica esclarecedora para se 

remeter ao interdiscurso, substituindo-o por uma tríade, qual seja: “universo 

discursivo”, como o conjunto de formações discursivas de todos os tipos que interagem 

numa conjuntura dada e é finito, apesar de não ser possível sua apreensão global e de 

pouca utilidade para o analista; o “campo discursivo”, que por sua vez é formado por 

um conjunto de formações discursivas que possuem a mesma função social, divergindo 

pelo modo como devem ser preenchidas, e, por isso, já é suscetível de ser estudado; e o 

“espaço discursivo”, composto por um conjunto de formações discursivas que o analista 

julga interessante para a sua pesquisa. 

Todo discurso é atravessado por outros discursos – ao que Maingueneau (2008c) 

chama de primado do interdiscurso, aqui entendido como o aglomerado de todos os 

discursos disponíveis e possíveis nas sociedades – mesmo que o enunciador não tenha 

consciência disso. O que não é o caso do discurso publicitário, que com muita sapiência, 

se utiliza de campos discursivos diversos, muitas vezes se camuflando sob outras 

égides, para encantar e criar um elo com seu coenunciador. Para decifrar o 

funcionamento deste tipo discursivo, trazemos como base teórica os postulados de 

Dominique Maingueneau, teórico que tomamos como alicerce de nossas análises. 

Segundo este autor, “a análise do discurso não pode se fechar em um espaço 

homogêneo e compacto” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 26), o que nos faz elevar nossas 

análises para além do texto. 

Os estudos mais recentes da Linguística, principalmente os das áreas que 

trabalham texto e discurso, têm postulado que a língua não é estática e que o ato de 

enunciar é um ato subjetivo, construído pela interação dos parceiros no momento da 

enunciação. Para Maingueneau, o ato de enunciar vai além da expressão de ideias, é 

preciso que o enunciador construa um quadro de sua enunciação de modo a encenar sua 

fala para conquistar a adesão do coenunciador.  

Esse fenômeno produz efeitos de sentido condizentes com o propósito 

comunicativo de atrair a atenção do leitor de forma a conseguir sua adesão, legitimando 

o discurso através de cenografias diferenciadas e sedutoras. Muitas vezes, trazendo para 

a cena comunicativa elementos já conhecidos validando o discurso, seja de forma bem 



 

 

 
3081 

humorada, seja dando credibilidade e seriedade ao enunciado. É o já-dito, uma 

compilação, uma recorrência de discursos anteriores na cadeia discursiva. 

A cena de enunciação é o espaço no qual a enunciação se institui e ganha 

sentido, e dessa forma age como dispositivo para legitimar o discurso: “todo discurso 

pretende convencer fazendo reconhecer a cena de enunciação que ele impõe e por 

intermédio da qual se legitima. [...] [e propõe] incorporar um conteúdo em que o dito e o 

dizer se sustentam reciprocamente”. (Maingueneau, 2008b, p. 125-129) 

Para o autor, a cena de enunciação é estratificada em três níveis, todos 

complementares: a cena englobante, que corresponde ao tipo de discurso; a cena 

genérica, que indica o gênero de discurso; e a cenografia, por meio da qual o discurso se 

constrói. Estas três cenas juntas, vão compor o discurso em sua plenitude, 

proporcionando ao leitor maior facilidade para que depreenda sentido. 

O conceito de cenografia é, muitas vezes, interpretado erroneamente e leva ao 

mal entendimento de uma peça decorativa, como se não passasse de um quadro no 

sentido estrito do termo. Chega-se a questionar ao analista do discurso que o texto em si 

não é levado em conta na cenografia, e, sim, somente a gestualidade ou os elementos 

pictóricos. Pois, ora, o que se verifica é que o discurso acarreta uma situação de 

enunciação, que gera um ethos e um código linguageiro233 através dos quais se 

configura um mundo que, em retorno, os valida por sua própria emergência. O 

“conteúdo” aparece como inseparável da cenografia que lhe dá suporte 

(MAINGUENEAU, 2008b, p.51). 

A intersemioticidade é um recurso quase que natural das cenografias do discurso 

publicitário. Interagir texto e imagem, oral e escrito, gestualidade, entre outros variados 

modos semióticos em comerciais de televisão, cinema etc; música e texto nas rádios; 

enfim, no discurso publicitário “joga-se” com a intersemioticidade para validar as cenas 

de enunciação (ou cenografias ??), sempre a favor de persuadir o público-alvo. 

No que tange à cenografia, também há de se observar uma cronografia, o 

momento em que se associam enunciador e coenunciadores, e uma topografia, o lugar 

onde isso acontece e do qual se origina o discurso. Maingueneau cita ainda os três polos 

indissociáveis: 

 

[...] em certo discurso político, por exemplo, a determinação da 

identidade dos parceiros da enunciação (“os defensores da 

pátria” ...) está em sintonia com a definição de um conjunto de 

lugares (“a França eterna” ...) e com momentos de enunciação 

(“um período de crise profunda”) a partir dos quais o discurso 

pretende ser proferido, de modo a fundar seu direito à palavra. 

(MAINGUENEAU, 2008b, 117-118) 
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 Maingueneau ao definir a noção de código linguageiro associa a acepção de sistema semiótico e 
código prescritivo: “o código linguageiro que mobiliza o discurso é, com efeito, aquele através do qual 
ele pretende que se deva enunciar, o único legítimo junto ao universo de sentido que ele instaura” 
(2008b, p. 52) 
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Sabendo que, na perspectiva da AD, a enunciação não é um acontecimento 

individual, mas é estabelecida pela relação do sujeito, da história e do lugar e é 

atravessada por interdiscursos, pode-se perceber a importância de reconhecer a 

cenografia como legitimadora do enunciado: 

A cenografia é, assim, ao mesmo tempo, aquilo de onde vem o 

discurso e aquilo que esse discurso engendra: ela legitima um 

enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, deve estabelecer 

que essa cena da qual vem a palavra é precisamente a cena 

requerida para enunciar nessa circunstância. São os conteúdos 

desenvolvidos pelo discurso que permitem especificar e validar 

o ethos, bem como sua cenografia, por meio dos quais esses 

conteúdos surgem (MAINGUENEAU, 2008b, p.71.) 

Para Maingueneau, a enunciação é uma cena na qual o enunciador e os 

coenunciadores, no ato da “encenação”, vão dialogando e construindo sentido ao inferir 

a significação de acordo com seus saberes, suas culturas, seus conhecimentos 

enciclopédicos e suas relações sociocognitivas. A enunciação não pode ser vista como 

um monólogo, um ato isolado de um enunciador solitário, pois daí não se produziria 

comunicação. Outro equívoco é presumir que a cena de enunciação seria a forma na 

qual o discurso é apresentado e o enunciado como conteúdo: “a cena de enunciação é 

uma dimensão essencial do ‘conteúdo’”. (2008b, p. 52) 

A utilização de um código linguageiro adequado vai construir o sentido 

conveniente àquela situação de comunicação, não na solidez de uma determinada 

língua, e sim na interlíngua, com toda a sua variedade interna (variantes sociais, 

regionais, dialetais) e externa (idiomas “estrangeiros”). É preciso transpor a fronteira do 

dizível e do indizível, para que se possa projetar no discurso a intenção do locutor e 

“encarnar” o sentido que é indissociável do ethos. A forma com que se fala faz parte do 

discurso, se constitui enquanto condição para adesão dos leitores ao que é dito. 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 52-7) 

Sobre a concepção de ethos, podemos sumarizar indicando que refere-se à 

maneira como o enunciador se mostra à medida que explana seu discurso. Maingueneau 

(2008b, p.56) reflete sobre o interesse que desperta a questão do ethos relacionando-o 

ao domínio das mídias e ao deslocamento do interesse pelas doutrinas para o da 

apresentação de si: “testemunha-o a transformação da “propaganda” de antes em 

“publicidade”: uma propunha argumentos para valorizar o produto, a outra elabora em 

seu discurso o corpo imaginário da marca que supostamente está na origem do 

enunciado publicitário”. 

[...] tudo o que, na enunciação discursiva, contribui para uma 

imagem do orador destinada ao auditório. Tom de voz, 

modulação da fala, escolha das palavras e dos argumentos, 

gestos mímicas, olhar postura, adornos etc. são outros tantos 

signos elocutórios e oratórios, vestimentais e simbólicos, pelos 
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quais o orador dá de si mesmo uma imagem psicológica e 

sociológica (DECLERCQ apud MAINGUENEAU, 2008b, p.56-

57) 

O ethos se constitui do exterior, é o coenunciador que se convencerá que o 

enunciador é realmente o que está dizendo, aceitando-o ou o rejeitando-o. A publicidade 

tem uma especificidade enunciativa: o ethos projetado não é o do autor efetivo, daquele 

que produziu efetivamente o discurso, ou seja, o publicitário (aqui entendido como 

instituição), e sim o do enunciador que emerge do discurso: a marca ou o produto. Essa 

questão tem que ser considerada ao avaliar as considerações sobre ethos, tanto que 

sempre que se remete ao ethos, fala-se em imagem projetada e não em caráter do sujeito 

enunciador, conforme lembra o próprio Maingueneau: 

 

Vê-se que o ethos é distinto dos atributos “reais” do locutor. 

Embora seja associado ao locutor, na medida em que ele é a 

fonte da enunciação, é do exterior que o ethos caracteriza esse 

locutor. O destinatário atribui a um locutor inscrito no mundo 

extra-discursivo traços que são em realidade intradiscursivos, já 

que são associados a uma forma de dizer. Mais exatamente, não 

se trata de traços estritamente “intradiscursivos” porque, como 

vimos, também intervêm, em sua elaboração, dados exteriores à 

fala propriamente dita (mímicas, trajes...) (MAINGUENEAU, 

2008b; 59; 2008d, p.14) 

A grande inovação que Maingueneau (2008b, p. 64-65) faz em relação ao ethos 

aristotélico é trazê-lo também para o campo da escrita. Para o autor, todo enunciado tem 

uma “vocalidade” que se relaciona com o corpo do enunciador intradiscursivo que o 

relaciona a um “fiador”, que “por meio de seu ‘tom’
234

, atesta o que é dito”. Com essa 

posição, o autor afirma que optou por uma posição mais “encarnada” do ethos, 

recobrindo toda uma dimensão verbal, psíquica, física associadas ao fiador por todas as 

representações coletivas. “Assim, acaba-se por atribuir ao fiador um “caráter” e uma 

“corporalidade”, cujo grau de precisão varia segundo os textos”
235

. 

O ponto que destacamos como principal para nossa análise é avaliar se a 

ideologia implícita e explícita neste tipo discursivo e o atravessamento de outros 

campos discursivos compondo um discurso heterogêneo, recebido por intermédio de 

cenografias sabiamente elaboradas, realmente tem feito com que o 

coenunciador/consumidor encarne ethé de empresas engajadas com questões sociais. 

Este fenômeno se torna necessário em uma sociedade pós-moderna em que os sujeitos 

se posicionam de forma mais conscienciosa perante o todo social. 

                                                           
234

 “O termo ‘tom’ tem a vantagem de valer tanto para o escrito como para o oral” (nota do autor).  
235

 O ‘caráter’ corresponde a um feixe de traços psicológicos, enquanto a corporalidade, a uma 
compleição física e uma forma de vestir, segundo o autor.  
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3. A sociedade do espetáculo, os sujeitos e suas identidades: 

 

Vivemos hoje em uma sociedade espetacularizada, em que os sujeitos se veem 

envolvidos pela exposição contínua das imagens, de todas as formas e por todos os 

meios. Um bom exemplo dessa ampla exposição são as redes sociais e os smartphones, 

meios em que os indivíduos expõem sua própria imagem a todo tempo, os selfies, e 

acabam por tornar a sua vida privada um “espetáculo”. A sociedade da segunda metade 

do século XX ficou conhecida como ‘da informação e comunicação’. Hoje, as imagens, 

contrapostas e atravessadas pelos textos que nelas influenciam diretamente, invadem a 

vida cotidiana de forma estrondosa por meio de todas as formas de mídias, por onde 

perpassa o poder espetacular produzido pela ativação do consumo de bens e de imagens. 

Transformamo-nos, então, na “sociedade do espetáculo”, conforme nos intitulou Guy 

Debord, em sua obra Sociedade do espetáculo, de 1967, e retomou sua afirmação em 

Comentários sobre a sociedade do espetáculo, de 1979; e a publicidade utiliza-se de 

todos estes recursos imagéticos como seu maior trunfo. 

O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é 

simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção 

existente. Ele não é um complemento ao mundo real, um 

adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. 

Sob todas as suas formas particulares de informação ou 

propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, 

o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente 

dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na 

produção, e no seu corolário - o consumo. A forma e o conteúdo 

do espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do 

sistema existente (2003, p.15). 

Os meios de comunicação têm domínio sobre a construção da subjetividade ao 

distribuir repetidamente modelos estereotipados de se comportar, de se vestir, de agir, 

de falar, do que comer, de como tratar o planeta, enfim, de como se portar como sujeito 

pertencente a um grupo social. O consumo passou a ser uma instituição, da qual o 

sujeito participa ativamente e sensivelmente. A publicidade manipula finamente este 

novo sujeito que emerge na sociedade pós-moderna, entendendo seus anseios e 

investindo em seu lado emocional: 

"Parece que é justamente no plano do sentir que a nossa época 

exerceu o seu poder. Talvez por isso ela possa ser definida como 

uma época estética: não por ter uma relação privilegiada e direta 

com as artes, mas essencialmente porque o seu campo 

estratégico não é o cognitivo, nem o prático, mas o do sentir, o 

da aisthesis. (PERNIOLA apud SODRÉ, 2010) 

 

Hoje, podemos falar de consumidores mais conscientes e preparados para 

receber o discurso publicitário. Estes, quando percebem as pretensões comerciais dos 

discursos, analisam mais criticamente o produto e a marca e adotam uma conduta mais 

reflexiva em relação a eles. A sociedade ‘do consumo’ é também a da informação e 

remete a um consumidor mais engajado de seu papel no todo social.  
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A questão do sujeito e da identidade nos dias atuais tem causado muitos debates 

dentro de diversas áreas das ciências humanas, começando pela Sociologia, passando 

pela Linguística, pela Filosofia, pela Comunicação e assim por diante. Compreender 

quem é o sujeito e como se dá sua identidade na pós-modernidade, quais são suas 

concepções, suas demandas e de que maneira (re)age dentro desta nova sociedade que 

eclode no século XXI é de suma importância para entender a forma com os discursos 

são produzidos e como são sentidos seus efeitos pelos sujeitos sociais, inseridos na 

história e marcados pela ideologia. 

 

4. Uma breve análise do discurso publicitário 

A estratégia do discurso publicitário para esta sociedade midiatizada passa pelo 

sensível, tocando no emocional dos consumidores, tanto pelas palavras quanto ainda 

mais pelas imagens, pois só assim consegue driblar o consumidor exigente e persuadí-lo 

levando-o ao consumo. Dado a isto, a utilização de campos discursivos como educação, 

sustentabilidade, ecologia, cultura e outros que despertem neste consumidor seu senso 

de cidadania e cuidado de si é o alicerce para uma campanha publicitária eficiente.  

Dessa forma, quanto mais o discurso publicitário constrói seus discursos 

embasados em outros campos discursivos de interesse da sociedade, mais se torna 

eficiente em seu objetivo: o de convencer o coenunciador a confiar no ethos discursivo 

da marca anunciante, ou seja, na imagem de si que emerge dentro da cenografia, isto é, 

da composição da peça publicitária proposta pelo discurso a fim de persuadí-lo a 

consumir o produto desta marca. 

Ao buscar referência em discursos socialmente responsáveis, este tipo discursivo 

reflete sobre a sociedade suas próprias crenças, valores, opiniões, molduras sociais, 

enfim, busca no escopo das ideologias societais ferramentas capazes de preencher os 

espaços discursivos para convencer e persuadir os sujeitos. É uma força fluida, que se 

embrenha na vida das pessoas mesmo que não se deem conta disto.  

Essa tem sido a estrada pela qual o discurso publicitário do século XXI tem 

escolhido percorrer no trevo das possibilidades enunciativas. Conforme sinaliza 

Canclini (1997), a descrença com a política e as instituições e a insatisfação com a 

participação democrática fizeram com que a sensação de cidadania se deslocasse para a 

esfera do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa. As formas 

de exercer a cidadania estão diretamente ligadas às maneiras de consumir e quando uma 

se altera a outra sofre as consequências. 

A publicidade é elaborada não mais enfocando (apenas) as características 

“físicas” dos produtos, ou seja, fazendo-se informativa, mas intervém nas emoções que 

este ou aquele produto pode causar no consumidor. Um banco não é mais as suas baixas 

tarifas e altos rendimentos em investimentos, mas aquele cuja imagem se produz a partir 

de outras necessidades sociais, como na campanha do banco Itaú “#issomudaomundo”. 

Toda essa complexa estratégia de encantamento para conquistar a adesão do cliente e 

levá-lo à persuasão é explorada pela construção de discursos em que a relação 

intersemiótica seja ao mesmo tempo harmônica e impactante.  
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5: Análise - Campanha Itaú “#issomudaomundo” – Incentivo à leitura 

 

       

Fig. 1 e 2 – Anúncios Itaú: Campanha “Leia para uma criança” 

 

A criatividade e as associações inusitadas apresentadas no gênero anúncio 

impresso publicitário se constituíram um vasto e rico material de análise. A prática 

intersemiótica de interagir duas instâncias semióticas (verbal e icônica) a fim de 

produzir uma cenografia capaz de conferir um tom ao ethos do enunciador e fazer com 

que o produto ou serviço anunciado seja acreditado a ponto de fazer parte do estilo de 

vida idealizado por determinada esfera social é comum nesse tipo de gênero discursivo 

e produz efeitos muito interessantes e eficientes para seu propósito. 

Estas duas peças publicitárias ludibriam o leitor quanto a cena de enunciação, 

levando-o a ser interpelado de três maneiras diferentes: é levado a priori para o mundo 

encantado das histórias infantis através da cenografia construída pelo discurso, e só 

depois percebe que é um anúncio publicitário – a cena genérica; e, então, percebe que é 

uma publicidade – a cena englobante: discurso publicitário. A enunciação é legitimada 

dentro do próprio espaço enunciativo, a cenografia. É com ela que o leitor se depara e 

legitima o discurso por meio de seu modo de organização.   

Ao avançarmos pelo discurso inscrito na cenografia, vamos perceber que todas 

as imagens escolhidas compõem um discurso intersemiótico, no qual as três matrizes 

semióticas (verbal, sonora e imagética) se entrelaçam fazendo emergir uma unidade que 

remete tanto para o campo discursivo das histórias infantis, quanto para o campo 

discursivo da cultura e do comprometimento da família e da sociedade para com a 

educação.  

A utilização de cena validada nos anúncios impressos da mãe lendo para os 

filhos, muito valorizada na nossa cultura, vem como um elemento marcante da 

cenografia. Este estereótipo que os pais devem incentivar seus filhos a lerem desde a 

primeira infância é muito marcado pela sociedade e toca no lado sensível do sujeito pós-

moderno. O mundo pós-moderno, de certa forma, afastou os pais dos filhos – 

principalmente a mãe, que antes ficava em casa cuidando deles – os fazendo ficarem 

com um certo sentimento de culpa por não poder dedicar tanto tempo aos filhos em 

função do trabalho; é assim que a maioria se sente. Com esta cenografia, portanto, o 

discurso se materializa de forma a envolver o coenunciador pelo lado sentimental e 

afetivo.  
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Na peça publicitária em vídeo, que foi um comercial veiculado na televisão e 

divulgado pelo banco em canais da internet, percebe-se essa situação claramente: os 

pais estão em outras atividades, como assistindo televisão, correndo no parque e 

trabalhando até tarde, quando são “chamados” pelos personagens de histórias infantis a 

darem atenção aos filhos através da leitura de livros. O texto narrado “as histórias 

precisam de você para fazer parte da vida das crianças. Não esqueça esse compromisso. 

Leia para uma criança. Isso muda o mundo.” é bem persuasivo através do conjunto 

lexical escolhido: o verbo “precisar” e “leia” insinua uma situação que deixa o 

coenunciador sem escolhas, é o dever-fazer. O advérbio de negação “não” 

complementando o verbo “esqueça” se impõe como um conselho que deva ser seguido 

em prol de “mudar o mundo”. A situação de enunciação, neste caso, marca o 

coenunciador através do embreante de pessoa “você” no momento da enunciação, ou 

seja, cada leitor vai se identificar com esse discurso e sentir que o enunciado está 

acontecendo naquele momento da leitura. E ainda há, além do embreante, outros 

indícios do enunciador no texto, como a convocação para coenunciador participar da 

ação. A situação de enunciação é organizada por essas marcas linguísticas que 

demonstram um “eu” (o Itaú) que se dirige a um “você” (os coenunciadores que terão 

acesso a estes discursos) no momento da enunciação, não há passado nem futuro, o 

discurso é válido a qualquer momento. 

 Ao se deparar com estes anúncios publicitários, como cita Maingueneau (2013, 

p.97), o leitor “cai numa espécie de cilada”, uma vez que percebe o discurso como uma 

cena lúdica, onde os personagens imaginários emergem no mundo real, provocando no 

leitor a sensação de que, ao ler um livro, o seu filho vivenciará um mundo mágico. As 

feições expressas tanto pelos pais quanto pelos filhos remetem à certeza da sensação de 

encantamento. É muito mais um cenário de encantamento familiar provocado pelo ato 

de leitura do que um uma propaganda de banco. É a nova forma que o discurso 

publicitário encontrou para buscar a adesão do coenunciador e levá-lo à persuasão. 

Este discurso foi instituído também pela heterogeneidade dos campos 

discursivos, em que, através da fusão intersemiótica de imagens, textos e sons, 

envolvem o leitor fazendo-o interagir com o discurso ao ser remetido para dentro da 

cena de enunciação através da cena validada dos pais lendo para os filhos, de todos os 

elementos do mundo das histórias infantis e do texto com proposições enfáticas. Assim, 

o Itaú se institui como uma empresa cidadã e solidária, projetando uma imagem de 

fiador deste compromisso social e familiar.  

A incorporação do ethos socialmente engajado também se dá pela parte 

linguística dos anúncios impressos. No título dos anúncios já ocorre uma injunção: 

“Leia para uma criança”, com o verbo no imperativo indicando uma atitude que não há 

como se desvencilhar dela: o coenunciador deve ser proativo e tomar uma atitude. Logo 

abaixo, há o paratexto “#issomudaomundo” em formato de “hashtag”, o que o coloca 

como uma empresa antenada com as novas tecnologias e reafirma a ação positiva de 

responsabilidade social a que o Itaú está se propondo e propondo para o coenunciador. 

 Abaixo, no canto esquerdo está o seguinte texto nos dois anúncios impressos: 
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Fig 5 – Texto retirado dos anúncios publicitários das fig. 3 e 4. 

 

O título, em forma de frase declarativa, demonstra pelas escolhas lexicais 

“ajudam”, “aprendizado” e “desenvolvimento” a busca pela adesão do coenunciador. O 

parágrafo argumentativo é forte, objetivo e claro: a tese defendida é reforçada pelo 

período subsequente que se utiliza da locução conjuntiva “por isso” que indica a causa 

da atitude do Itaú de distribuir mais de 22 milhões de livros. As orações em destaque ao 

final, “Mude. E conte com o Itaú para mudar com você”, provocam o coenunciador a 

tomar uma atitude sabendo que o Itaú estará sempre à sua disposição. O emoction da 

carinha sorrindo fechando o texto é mais uma maneira de se mostrar como empresa 

moderna, que fala para um sujeito inserido na sociedade do espetáculo, tecnológica. 

O slogan “Itaú: feito para você.” finaliza todo o jogo de cena com a afirmação de 

que tudo é pensado em função do cliente. É o clímax da dialogia discursiva: eu, locutor 

encarnado Banco Itaú, incorporado como fiador de todo o processo, só existo em função 

de você, do interlocutor, do cliente. 

Nesta campanha publicitária: “Leia para uma criança”, o Itaú se projeta como 

uma instituição que se preocupa com a educação e cultura das crianças através de 

discursos que buscam em outros campos discursivos formas de ganhar a confiança dos 

leitores da revista. Percebe-se que nem se quer se propõe como instituição financeira: 

em nenhum dos anúncios encontramos a palavra ‘banco’. Utiliza-se do discurso da 

educação, da família, da cultura e das histórias infantis para se promover junto ao leitor. 

Com cenas estereotipadas, dos pais lendo para os filhos; um texto no imperativo 

sugerindo uma ação “Leia para uma criança”; a heterogeneidade mostrada sugerida por 

imagens de personagens de histórias; a heterogeneidade constitutiva percebida pelo 

espaço de trocas entre os campos discursivos; a cenografia já nasce se estabelecendo 

como legitimadora de um ethos de empresa envolvida e preocupada com a educação das 

crianças e com a formação de um mundo melhor.  
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A EDUCAÇÃO DE SURDOS E ALFABETIZAÇÃO EM ESCRITA DE SINAIS 

Rundesth Saboia Nobre* 

 

A EDUCAÇÃO DE SURDOS 

Os surdos durante muito tempo foram considerados irracionais e privados 

do direito a educação formal. As concepções mais antigas do ocidente associavam a 

surdez a alguma punição divina e com isso disseminavam o descrédito e piedade, dando 

ao surdo o status moral de louco e no pior dos casos levando-o ao sacrifício. Em parte 

essa visão partia da hipótese de que quem não conseguia falar não conseguia pensar; o 

que distingue o humano do animal era a capacidade da fala, logo, os surdos eram 

considerados animais irracionais. Grande parte desses pensamentos foi influenciada 

pelos os gregos, como por exemplo, pelo filósofo Aristóteles. Para Aristóteles (384-322 

a.C), as pessoas que nasciam surdas eram também mudas e, conseqüentemente, não 

podiam falar nenhuma palavra. Essa visão permaneceu praticamente até o final da Idade 

Média. No século XI ao XV não havia interesse na educação de surdos e os registros 

sobre estes fatos são escassos e obsoletos. 

Na idade média havia muitos casamentos entre nobres consangüíneos 

(membros da própria família), caso que aumentava à probabilidade de nascimento de 

filhos surdos. Como na época a escolarização dos indivíduos nobres estava ligada à 

Igreja Católica, consequentemente, a educação dos filhos surdos destes nobres também. 

O fato do nascimento de surdos na nobreza, certamente, colaborou para o inicio da 

educação de surdos. 

A partir do século XVI começaram a aparecer os primeiros educadores e 

pesquisadores de surdos, entre eles pelo que se tem registro o monge espanhol Pedro 

Ponce de León foi um dos pioneiros. León (1520-1584) começou a ensinar crianças 

surdas que faziam parte da aristocracia espanhola. Conforme Guarinello (2007), Ponce 

de León utilizava uma espécie de alfabeto manual, no qual cada letra correspondia a 

uma configuração de mão. No entanto, seu objetivo principal era ensinar aos surdos a 

língua oral. O uso do alfabeto manual era apenas um meio para se atingir esse objetivo. 

Neste período, além da Espanha, outros países como Franca, Inglaterra e 

Alemanha deram inicio também a educação de surdos. Entre os nomes podemos citar: 

Girolamo Cardano (1501-1576), Juan Pablo Bonet (1579-1633) e entre os que 

defendiam o método de ensino do oralismo temos Van Helmont (1614 – 1699), Johann 

Conrad Amman (1669-1724). 
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(UFC). 

A Educação de Surdos e  Alfabetização em Escrita De Sinais foram extraidos da 

dissertação de mestrado do autor. 
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O Oralismo durante muito tempo foi apresentado como instrumento de 

imposição. Segundo Goldfeld (1997) o oralismo percebe a surdez como uma deficiência 

que deve ser minimizada através da estimulação auditiva. Nesta perspectiva Samuel 

Heinicke criou esta outra corrente de ensino, atualmente não adotada nas escolas 

de/para surdos no Brasil. 

Voltando a história da educação de surdos, ainda no século XVI o educador 

francês Abade Charles – Michael L’Epée também conhecido como Adde Charles de 

L'Epee (1712-1789) se destacou por ser um dos primeiros a reconhecer a língua de 

sinais. Reily (2007) relata que L’Epée ao perceber que existia uma comunicação fluente 

entre as irmãs surdas que ensinada começou a defender que “a única maneira de chegar 

ao espírito dos surdos era pela via ‘dos mesmos sinais pelos quais a natureza os 

inspira’.” L’Epée foi o fundador da primeira escola pública para surdos no mundo: o 

Instituto Nacional para Surdos-Mudos de Paris, em 1760. Fato que suscitou uma 

verdadeira onda de escola de surdos no mundo todo. 

Sacks (1998) relata que: 

 

Esse período que agora parece uma espécie de época áurea na 

história dos surdos, testemunhou a rápida criação de escolas 

para surdos em todo o mundo civilizado; a saída dos surdos da 

negligência e da obscuridade; sua emancipação e cidadania; a 

rápida conquista de posições de eminência e responsabilidade - 

escritores, engenheiros, filósofos e intelectuais surdos, antes 

inconciliáveis, tornaram-se subitamente possíveis.(SACKS ibid, 

p. 37)   

 

Neste mesmo período Samuel Heinicke (1727-1790) também fundou a 

primeira escola pública baseada no método oral. Ele é considerado o precursor do 

oralismo. 

No Brasil, a fundação do primeiro instituto de surdos-mudos ocorreu no 

período do segundo império. A convite de Dom Pedro II, Hernest Huet, professor 

ensurdecido aos 12 anos, veio ao Brasil em 1855 e funda o Imperial Instituto de Surdos-

Mudos, hoje chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) em 1857 no 

Rio de Janeiro. A escola seguia os mesmos métodos L’Epée até o Congresso de Milão 

de 1880. 

A partir do século XVIII, instaurou-se um confronto entre os métodos de 

ensino de surdos (o Gestual de L’Epée e o Oral de Heinicke). Conforme determinado 

pelo Congresso de Milão o método oralista era o mais adequado para educar surdos e 

assim, o oralismo começou a ser imposto a escolas de surdos no mundo inteiro, ao passo 

que a língua de sinais era proibida, negada e “amordaçada”. Durante quase 100 anos as 

línguas de sinais foram usadas de maneira clandestina pelos surdos. Como podemos ver, 

houve um movimento de resistência da comunidade surda mediante a dificuldade de 

comunicação que o Oralismo apresentou. 

Diante deste fracasso a filosofia oralista começou a declinar. Na década de 

60, alguns pesquisadores americanos desenvolveram a metodologia Comunicação Total; 
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método que utiliza todas as técnicas disponíveis para o aprendizado da língua falada, 

inclusive o uso de sinais através do bimodalismo. 

A partir 1960 com a publicação do artigo "Sign Language Structure: An 

Outline of the Usual Communication System of the American Deaf." de William Stokoe 

as línguas de sinais começam a ter status de língua, neste artigo Stokoe comprova que 

as línguas de sinais (no caso, a ASL) possuem todas as características inerentes das 

línguas naturais. Decorrentes disto várias pesquisas foram e são feitas a fim de 

corroborar cientificamente na fundamentação das línguas de sinais comprovando seu 

status linguístico. 

Surge então na década de 80 a filosofia da educação bilíngue, também 

chamada de bilinguismo. Ao contrário da proposta do bimodalismo, a educação bilíngue 

preconiza o uso da língua de sinais e da língua oral em momentos diferentes (não mais 

simultâneos) dependendo da necessidade comunicativa do falante.  

A despeito das filosofias apresentadas neste tópico a proposta bilíngue é a 

mais aceita pela comunidade surda atualmente, pois esta reserva espaço para a diferença 

linguística não como deficiência, mas como particularidade. Neste sentido a visão 

sócio-antropológica de surdez é a mesma defendida por Skliar (1998). 

Para Skliar (1998) a surdez deve ser vista: 

[...] como uma “diferença” [...] não como espaço retórico, mas 

como uma construção histórica e social, efeito de conflitos 

sociais, ancorada em praticas de significação e de representações 

compartilhadas entre os surdos. (SKLIAR ibid, p.13)  

A conjuntura histórica da educação de surdos aponta para onde devemos ir. 

Atualmente, no Brasil é visível a adoção da educação bilíngüe nas escolas de/para 

surdos. Nas escolas bilíngues eles, os surdos, podem ter todas as oportunidades de 

aprendizagem que os ouvintes possuem inclusive, possibilidade de letramento em sua 

língua materna e natural - a Libras. 

Hoje várias metodologias coadunam mesmo após as orientações claras do 

Decreto n.5.626/05, onde declara o direito dos surdos a escolas e classes bilíngues, 

tendo a Libras e a modalidade escrita do português como línguas de instrução. Essa 

decisão política impulsionou a criação, em 2006, do primeiro curso de licenciatura em 

Letras/Libras da América Latina, oferecido pela UFSC. 

A presente pesquisa se embasa nessa concepção de bilinguismo. Estas 

reflexões teóricas trazidas pela concepção sócio-antropológica da surdez consideram 

que as línguas não existem fora do contexto cultural. Sendo assim condicionadas ao 

desenvolvimento de uma identidade bicultural envolvendo as comunidade surda e 

ouvintes. 

 

ALFABETIZAÇÃO EM ESCRITA DE SINAIS 

As práticas pedagógicas alfabetizantes para a aquisição de uma língua 

escrita devem ser inseridas no contexto que propicie uma formação sociocultural. 
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No caso dos surdos, é imprescindível que seja analisado o conceito de 

alfabetização, levando em conta que esse conceito tem sido refutado por diferentes 

análises e enfoques sobre a escrita da Língua Portuguesa para surdos. Entre elas 

podemos citar os trabalhos de Fernandes (1989: 1999), Campello (2007), Silva (2008) 

e Sousa (1999). Nessas investigações conclui-se um novo olhar sobre a alfabetização 

de surdos, privilegiando em alguns casos uma abordagem não mecânica do 

processo de aquisição da língua escrita. 

Em diversas pesquisas alguns apontamentos são feitos contra o 

mecanicismo do aprendizado da escrita fundamentada na racionalidade técnica, cuja 

preocupação central é aprender a fazer, ao invés de direcionar o aprendiz surdo a 

entender o processo de como fazer. Corroborando com esse pensamento Fernandes, 

Quadros (1999; 2005) dizem que grande parte dos surdos desconhece o valor e a 

funcionalidade da escrita, tendo uma noção muito precária da estrutura, conteúdos, 

características formais e convenções dos textos escritos. Se não encontram sua função 

no uso diário, como poderá atribuir-lhe significado? 

Contribuições de diferentes áreas como Linguística, Sociologia, Psicologia, 

dentre outras, destacam esse caráter processual e complexo da aquisição da língua 

escrita. A alfabetização se dá num processo interativo com a língua escrita onde as 

crianças constroem o aprendizado testando suas hipóteses através da relação 

fala/escrita. Sobre isso Soares (1998) destaca: 

 

Consideremos a interferência desses dois fatores – a influência 

das ciências lingüísticas e a concepção psicogenética da 

aprendizagem da escrita – em duas faces do processo ensino e 

aprendizagem da língua escrita, aqui destacadas para fins de 

melhor clareza da exposição, já que não representam 

momentos sucessivos, mas contemporâneos, não são 

processos independentes, mas inseparáveis: uma face é a 

aquisição do sistema de escrita [...]; a outra face é a 

‘utilização’ do sistema de escrita para interação social, isto é, 

o desenvolvimento de habilidades de produzir textos. 

(SOARES ibid, p. 52). 

Esta relação fala/escrita não acontece com as crianças surdas, uma vez que 

o canal comunicativo da língua oral e o da língua de sinais são de modalidades 

diferentes. A escrita do Português é de base alfabética, o que implica o uso de 

símbolos (grafemas) para representar os fonemas (sons) que para o surdo não faz 

qualquer sentido. 

Diante dessas considerações iniciais, entende-se que os surdos podem se 

apropriar da leitura e da escrita da Língua Portuguesa num processo de letramento 

diferenciado (FERNANDES, 1989), em um contexto onde a leitura e a escrita tenham 

sentido e façam parte de suas vidas cotidianas. Sendo assim, as práticas de letramento 

precisam estar intimamente ligadas a práticas de leituras significativas e do uso da 

Libras na construção de sentidos. 
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Conforme Freire (1988, p. 13), a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra. Neste sentido, a leitura do mundo para o Surdo se faz por meio de sua 

língua natural, pois ela lhe possibilita  construir  significados  e  formular  sua  idéia  

sobre  o mundo. Essa formulação se dá de forma interativa através da língua de 

sinais, por meio da qual o sujeito surdo dá vida aos significados. 

A língua portuguesa na modalidade escrita formal ainda não faz parte da 

realidade da comunidade surda brasileira, visto que, sendo a  segunda língua (L2) para 

a maioria dos surdos, ela foi imposta para as suas interações sociais e  até  pouco 

tempo era a única alternativa de escrita. Na maioria das vezes a alfabetização de surdos 

se dá sem uma interação comunicativa efetiva entre o professor ouvinte e o aluno 

surdo. Os textos escritos por alunos surdos costumam apresentar, de acordo com Salles 

et al., (2004), enunciados curtos, vocabulário reduzido, ausência de artigos, de 

preposições, de concordância nominal e verbal, uso reduzido de diferentes tempos 

verbais, ausência de conectivos (conjunções, pronomes relativos e outros), falta de 

afixos e verbos de ligação, além de uma suposta colocação aleatória de constituintes na 

oração. 

Na maioria das vezes, as palavras da língua portuguesa são utilizadas 

pelos Surdos brasileiros na forma e na estrutura da Libras. Conforme Sousa (2009) 

isso acontece porque o surdo escreve, pois, numa interlíngua, combinando 

características lexicais e  gramaticais da  língua  que está  aprendendo  com 

estrutura da Libras.  

Para Stumpf (2005) o fator fundamental para a criança surda que 

está impedida de adaptar-se ativamente ao meio sonoro é o de que a língua oral, 

cuja representação sonora é a palavra, não pode ser adquirida naturalmente. Nesse 

sentido as observações realizadas por Karnopp (2001) colaboram com o 

entendimento de que: 

Na aquisição da Libras, investigam-se três aspectos do 

desenvolvimento infantil: a questão da percepção visual, 

da produção manual e da importância do input visual. O 

input em língua de sinais é, obviamente, importante para 

que a criança passe para etapas posteriores no 

desenvolvimento da linguagem. (KARNOPP E 

QUADROS, 2001 apud STUMPF, 2005 p. 33-34). 

As observações acima não desconsideram as tentativas de alfabetizar os 

surdos através da escrita de uma língua oral, mas possibilitam refletir sobre uma 

alfabetização através da escrita de sinais - uma grafia não alfabética, mas ideográfica 

que possui representação simbólica mais próxima da cultura visual. 

As línguas de sinais não possuem relação fônica em seus léxicos, por 

isso a escrita de uma língua oral é dificilmente adquirida  por  um  surdo,  visto  

que  o  mesmo  não  possui consciência fonológica (sonora), e desta forma, a 

alfabetização em escrita de sinais se apresenta como parte do processo histórico 

social do Povo Surdo. Processo esse de múltiplas dimensões que possibilita análises 

numa perspectiva ampla, sem contudo, negar sua especificidade. 
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Os pressupostos teóricos de Vygotsky (1998), de contribuição valiosa no 

campo educacional, iluminam a discussão sobre o aprendizado da escrita, 

considerada como um sistema de signos socialmente construídos, descrevendo o 

processo de apropriação da escrita como processo cultural, de caráter histórico, 

envolvendo práticas interativas. A aprendizagem da escrita refere-se pois, à aquisição 

de um sistema de signos que, assim como os instrumentos, foram produzidos pelo 

homem em resposta às suas necessidades socioculturais concretas. 

Nesta perspectiva  a escrita  da língua de  sinais se apresenta como 

artefato cultural da comunidade Surda, pois se trata de um sistema simbólico 

construído e idealizado pelo povo Surdo. 

A escrita então não deve ser considerada como mero instrumento de 

aprendizagem escolar, mas  como  produto cultural. Daí surge a idéia de 

alfabetização em uma escrita oriunda da Comunidade Surda. Assim entendida, ela 

possibilita a exploração desta forma em diferentes contextos, explicando os 

variados usos e funções que são inerentes numa sociedade letrada. 

Apesar dos muitos avanços significativos nos estudos sobre o processo 

de alfabetização de surdos, ainda é possível observar, em alguns casos, que a 

prática da escola parece distanciada da funcionalidade da escrita no contexto da 

sociedade, limitando-se aos usos mecânicos e descontextualizados. Corroborando 

esse pensamento Vygotsky (1998) afirma: 

Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na 

prática escolar, em relação ao papel fundamental que ela 

desempenha no desenvolvimento cultural da criança. Ensina- 

se as crianças a desenhar letras e a construir palavras com 

elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de 

tal forma a mecânica de ler o que está escrito que acaba-se 

obscurecendo a linguagem como tal (VIGOTSKI ibid, p. 

139). 

Ao surdo faz-se necessário relacionar o sentindo (significado) à forma 

(palavra) e não ao som. Portanto, entende- se que alfabetizar transcende a mecânica 

do ler e escrever (codificação/decodificação), ou seja, a alfabetização é um processo 

histórico-social multifacetado, envolvendo a natureza da língua escrita e as práticas 

culturais de seus usos. 

Observa-se assim que a concepção de alfabetização de surdos tem se 

ampliado  no cenário sócio educacional, estimulando práticas mais culturais e 

diferenciadas uma vez que tais questões, de uma forma ou de outra, chegam à escola. 

É importante registrar que a criança surda no Brasil, no seu cotidiano, usa a 

escrita de um Português errado que se escreve para  comunicar  alguma  coisa  

pensada  na  modalidade  viso- espacial que obrigatoriamente é escrita em um sistema 

pertencente a uma língua de modalidade oral-auditiva. Da mesma forma recorrem à 

escrita da Língua Portuguesa, através da leitura para, mesmo que de forma 

incompleta, obter informações e buscar entretenimento. É necessário então que as 

escolas bilíngues para surdos parem de simplesmente ensinar uma escrita mecânica 
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de representação sonora, mas ensinar ao surdo uma escrita dinâmica, explorando as 

idéias, emoções e inquietações da percepção visual. Stumpf (2005, p. 100), afirma 

que: 

Escrita de língua de sinais não tem ainda reconhecimento 

formal na  educação dos surdos, também a língua de sinais 

tem muito pouco espaço nos currículos das escolas e classes 

especiais. A escrita visual direta de língua de sinais ELS 

pode levar ao bilinguismo pleno (...). 

Consequentemente, a escola precisa pensar  a alfabetização como processo 

dinâmico, como construção social, fundada nos diferentes modos de participação das 

crianças nas práticas culturais de uso da escrita, transcendendo a visão linear, 

fragmentada e descontextualizante presente nas salas de aula onde se ensina/aprende 

a ler e a escrever. Oliveira  (1998), acerca desta questão reconhece que: 

[...] é de fundamental importância que, desde o início, a 

alfabetização se dê num contexto de interação pela escrita. 

Por razões idênticas, deveria ser banido da prática 

alfabetizadora todo e qualquer discurso (texto, frase, palavra, 

“exercício”) que não esteja relacionado com a vida real ou o 

imaginário das crianças, em outras palavras, que não esteja por 

elas carregado de sentido. 

 

O processo de alfabetização de surdos, ao longo do tempo, tem sido 

organizado e orientado por metodologias oralistas  propostas  nas  cartilhas  das  

escolas  ouvintizantes. 

Essas metodologias supõem que alfabetizandos  surdos detenham os 

mesmos conhecimentos e as mesmas experiências com a escrita que as crianças 

ouvintes possuem ou, na pior das hipóteses, presumem que as crianças surdas 

chegam à escola sem construções teórico-práticas a respeito do ler e do escrever. 

Por essa razão, a proposta escolar de alfabetização para surdos tem o mesmo ponto 

de partida sem considerar os diferentes níveis ou graus de inserção da criança surda 

no mundo letrado. 

Percebe-se ainda que o desenvolvimento da escrita na criança surda deve 

está relacionado às práticas cotidianas (socioculturais) de participação em eventos 

de leitura e escrita. Nesta direção, os estudos sobre letramento (TFOUNI, 1997; 

ROJO, 1998; KLEIMAN, 1995) focalizam as dimensões sócio- históricas na 

aquisição da língua escrita, mostrando que indivíduos não-alfabetizados, mas 

partícipes das sociedades letradas (da cultura, dos modos de produção e dos valores 

sociais) constroem concepções a respeito do sistema de escrita e identificam seus 

diferentes usos e funções. 

Essa questão mostra que as práticas de alfabetização possuem dimensão 

histórica e significado ideológico. Nelas estão presentes relações de poder e 

dominação que continuam presentes em relação às concepções ouvintistas, onde 
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presume que o ouvinte que escreve “bem” é superior ao surdo não letrado, tendo o 

ouvinte o domínio desta forma comunicativa. 

A língua escrita, desde sua origem, está ligada aos processos de 

dominação/poder, participação/exclusão inerentes às relações sociais, no entanto, 

pode estar ligada também ao desenvolvimento sociocultural e cognitivo dos povos, 

provocando mudanças significativas nas práticas comunicativas (TFOUNI, 1997). 

Desta forma, podemos perceber que a dominação dos ouvintes e a 

exclusão de surdos que não sabem ler e escrever como ouvintes aqui, não se 

restringe às ações oficiais voltadas à educação bilíngue, envolvendo também as 

relações de poder entre surdos e ouvintes que provocam embates e conflitos no 

espaço escolar. Sobre isso Silva (2008, p. 85) diz que: 

As representações do ser surdo, em um universo essencialmente 

regulado pelo som, ouvir e falar, traduzidas na pratica pedagógica pelo ler e 

escrever tornaram-se tão essencializadas no espaço escolar que qualquer outra 

forma de ensino não centrado na Língua Portuguesa provoca estranhamento e sofre 

profundas restrições, se não impedimentos legais no processo de implantação. 

Entretanto, esse exercício não se focaliza na lógica explicativa  das oposições 

binárias – línguas de sinais/línguas orais, educação bilíngüe/educação monolíngüe, 

mas na complexidade efêmera que transita entre esses extremos. A idéia é colocar 

em dúvida se a produção e a socialização do conhecimento acadêmico só são 

possíveis a partir da norma ouvinte. (SILVA, ibid, p. 85) 

À luz dessas reflexões, convém lembrar que o aprendizado da escrita na 

escola, coloca a criança diante de alguns dilemas referentes à natureza desse objeto 

cultural (a própria escrita). Como exemplo, citamos a arbitrariedade presente na 

representação gráfica de palavras, a segmentação da escrita e, ainda, a organização 

espacial da grafia. Quanto à representação gráfica das palavras para as crianças surdas, 

elas  não são feitas a partir de hipóteses construídas sobre a relação fala/escrita, 

tendo em vista que ela fala uma língua e escreve em outra, por isso não tende a 

escrever como fala, não fazendo uma transcrição fonética como ocorre com as 

crianças ouvintes. 

A aquisição da escrita ortográfica, no entanto, constitui campo fértil em 

dificuldades para a criança. Comumente, no processo de alfabetização, as normas da 

convenção ortográfica não são socializadas, prevalecendo como mecanismo importante 

na aprendizagem da ortografia as atividades de cópias e ditados. É fundamental, 

então, a compreensão de que a aquisição da escrita ortográfica não ocorre 

passivamente, e não se constitui em armazenamento/memorização de formas 

corretas de grafar palavras, mas pressupõe e requer um processo ativo de 

aprendizagem. (MORAIS, 1997,2000). 

Portanto, compreender as idiossincrasias presentes na aprendizagem da 

escrita pode assegurar ao professor determinadas e conscientes intervenções 

pedagógicas. Por exemplo, torna-se fácil para o alfabetizador entender que a escrita 

infantil possui uma lógica particular, resultante de suas experiências com o universo 

letrado, que não se coaduna com a lógica da escrita ortográfica. A análise da lógica da 
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escrita infantil pode mostrar ao professor o caminho percorrido pela criança, 

evidenciando suas interpretações e hipóteses na leitura e na escrita, bem como 

indicar a ação didática adequada a cada situação. 

Até pouco tempo pensavam que surdos não poderiam ser alfabetizados 

em sua própria língua, precisamente por não haver ainda um sistema de escrita de 

línguas de sinais altamente difundido e usado pela Comunidade Surda. Contudo a 

situação presente é outra, e a escrita de sinais proposta por  Sutton é hoje um 

sistema altamente eficaz, justificado e, principalmente, autorizado pela comunidade  

surda. 
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PROCESSOS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE VALÊNCIA VERBAL 

EM ORO WARAM (WARI’/PACAA NOVA, TXAPAKURA) 

 

Selmo Azevedo Apontes
236

 

Quesler Fagundes Camargos
237

 

 

RESUMO: De acordo com Whaley (1997), Payne (1997, 2006) e Crystal (2000), a 

valência verbal trata do número de argumentos requeridos por um verbo. Com base 

nesse pressuposto, o objetivo deste trabalho é descrever e analisar as construções de 

aumento e de diminuição de valência verbal na língua Oro Waram, subgrupo Wari’ (ou 

Pacaa Nova), pertencente à pequena e isolada família linguística Txapakura. É 

necessário ressaltar que Angenot e Angenot de Lima (2000) classificam essa língua 

como isolante, ao passo que Aikhenvald (2012) a considera como analítica. Essas 

classificações se devem ao fato de a maioria de suas palavras serem constituídas por um 

único morfema. Em termos descritivos, mostraremos que o Oro Waram apresenta, pelo 

menos, dois processos de aumento de valência, a saber: a causativização e a 

aplicativização. Será mostrado que a partícula pré-verbal {araɁ}, quando é inserida no 

domínio verbal, licencia um sujeito com a função semântica de agente (causador). A 

partícula pós-verbal {win}, por sua vez, tem a função de introduzir na estrutura verbal 

um objeto aplicado com a função semântica de comitativo. Além desses fenômenos 

linguísticos, essa língua também apresenta dois processos de diminuição de valência 

verbal, a saber: a intransitivização e a reciprocidade. A intransitivização é codificada 

por meio da partícula pós-verbal {maw}, a qual tem a função de transformar predicados 

transitivos em intransitivos. Nesse contexto, o sujeito é apagado e o objeto passar a 

exercer a função sintática de sujeito. As construções recíprocas, por fim, são 

engatilhadas pela partícula pós-verbal {kaɾakan}. Tendo em vista os objetivos deste 

trabalho, esperamos, portanto, contribuir com os estudos descritivos sobre os processos 

de aumento e de diminuição de valência nessa língua. 

PALAVRAS-CHAVE: Oro Waram. Pacaa Nova. Txapakura. Valência. Descrição. 

1. Introdução 

O presente trabalho
238

 visa apresentar os processos de aumento e de diminuição 

da valência verbal em Oro Waram, utilizando como suporte teórico Whaley (1997), 
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Comrie (1989), Payne (1997, 2006) e Crystal (2000). O Oro Waram faz parte do grupo 

linguístico denominado Wari’ ou Pacaa Nova, da família linguística Txapakura, falada 

no interior do estado de Rondônia, Brasil. 

2. Processos de aumento e de diminuição de valência verbal 

Segundo Crystal (2000), a valência verbal se refere ao número de elementos 

dependentes (também denominados como argumentos e valentes), cujos números e 

tipos são determinados pela valência atribuída ao verbo. Para Payne (1997), valência faz 

referência ao número de argumentos que deve haver no evento verbal. Argumento 

sintático do verbo é um elemento nominal que enlaça uma relação gramatical com o 

verbo. Um verbo monovalente possui apenas um argumento, pois requer apenas uma 

valência. Um verbo bivalente requer dois argumentos, pois possui há a necessidade de 

duas valências para completar o sentido. Desse modo, um trivalente, para ter um sentido 

pleno, precisa ter três argumentos para completar a valência. Vejamos os exemplos
239

 

abaixo com um verbo monovalente e um verbo bivalente: 

 

(1a) mo na tɾamaʔ 

correr 3SG homem.M 

“O homem correu.” 

 

 

(1b) paʔ pi na-on  kopakaw naɾimaʔ 

matar PERF 3SG-3SG.M onça.M mulher.F 

“A mulher matou a onça.” 

Note que, no exemplo (1a), o verbo mo ‘correr’ seleciona apenas um argumento 

nuclear: o sujeito tɾamaʔ ‘o homem’, o qual é codificado pelo marcador argumental de 

sujeito {na}, cuja função é assinalar um argumento de terceira pessoa do singular. Por 

sua vez, no exemplo (1b), o verbo paʔ ‘matar’ seleciona dois argumentos, a saber: (i) o 

sujeito naɾimaʔ ‘a mulher’ que é codificado pelo marcador {na} de terceira pessoa do 

                                                                                                                                                                          
Azevedo Apontes entre os anos de 2011 e 2014. Registramos nossos agradecimentos ao povo indígena 

Oro Waram. 
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perfectivo; PL: plural; PREP: preposição; RECIP: recíproco; RED: reduplicativo; REFL: reflexivo; REL: 
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singular; e (ii) o objeto kopakaw ‘a onça’ o qual é instanciado pelo marcador {-on}, cuja 

função é assinalar um objeto masculino singular. 

Muitas vezes há processos de ajustamento de valência verbal manifestada como 

omissão do objeto, através do apagamento pronominal, por exemplo. Em relação aos 

argumentos do verbo, há processos de aumento, de diminuição, de apagamento da 

valência verbal, ou seja, do acionamento de processos sintáticos de arranjamento da 

valência verbal na oração, dependendo da perspectiva e da intenção do falante 
 

(PAYNE, 1997). Sumarizamos no Quadro 1 os processos de aumento e de diminuição 

de valência. 

QUADRO 1 

Marcadores de valência verbal 

Aumento de valência verbal Diminuição de valência verbal 

Marcador Forma Posição Marcador Forma Posição 

causativa {aɾaʔ} pré-verbal 
diminuidor de 

valência 
{maw} pós-verbal 

comitativo {win} pós-verbal reflexivo {ʃiye-} pronominal 

associativo {kam/kon} pré-nome recíproca {kaɾakan} pós-verbal 

 

 O Quadro 1 acima apresenta três processos de aumento de valência e três 

processos de diminuição de valência verbal. Vejamos primeiro os marcadores de 

aumento de valência e em seguida os de diminuição de valência. 

2.1 Processos de aumento de valência 

A língua utiliza arranjos sintáticos na oração para marcar aumento ou 

diminuição de valência. Segundo Payne (1997), os dispositivos de aumento de valência 

acrescentam um participante controlado, ou seja, aqueles que alçam um participante 

periférico. Entre os dispositivos de aumento de valência estão o causativo e o aplicativo 

comitativo. 

2.1.1 Causativo 

 De acordo com Crystal (1997), no processo de aumento de valência, o 

causativo
240

 especifica uma relação causal entre versões alternativas de uma sentença. 

Essa relação causal é indicada por meio de uma partícula específica {aɾaʔ}, situada 

antes do verbo. Essa partícula pode tomar um verbo monovalente e exigir mais um 

argumento no verbo, como pode ser verificado nos exemplos a seguir: 
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(2a) momaw pin na tɾamaʔ 

correr  PERF 3SG homem 

“O homem correu” 

 

(2b) aɾaʔ mo pin 
ʔ
non  tɾamaʔ 

ʔ
na-on 

CAUS correr PERF 1SG-3SG.M homem 

“Eu fiz o homem correr” 

 

Em (2a), o verbo momaw ‘correr’ seleciona apenas um argumento, nesse caso 

tɾamaʔ ‘homem’. Esse único argumento é codificado pelo pronome de terceira pessoa 

do singular {na}. Ao introduzir um elemento indicando a relação causal {aɾaʔ}, em 

(2b), o verbo que era monovalente recebe mais um argumento na função sintática de 

sujeito, aumentando os argumentos necessários ao verbo. Esse verbo agora é um verbo 

transitivo causativo. O resultado é a formação do verbo transitivo ʔaɾaʔ mo ‘fazer 

correr’, o qual seleciona dois argumentos nucleares: o sujeito de primeira pessoa do 

singular {
ʔ
na} e o objeto nominal {tɾamaʔ}. Os marcadores de concordância 

evidenciarão que realmente ocorreu um acréscimo de argumento, pois esses marcadores 

apresentarão a seguinte estrutura: {
ʔ
na-on}. O primeiro codifica o argumento sujeito 

causador e o segundo marca o objeto causado, o qual é o argumento do verbo momaw 

‘correr’. 

A partícula {aɾaʔ}, a qual é utilizada nas construções de causativização, também 

se comporta como verbo lexical independente, com o sentido de ‘fazer’ ou ‘construir’, 

como pode ser observado nos exemplos a seguir: 

 

(3a) aɾaʔ 
ʔ
na-ɲ  kapam  neʔ 

fazer 1SG-N  pamonha.N 1SG.GEN 

 “Eu fiz pamonha” 

(3b) aɾaʔ  pin na-ɲ  tɾim nekem  tɾamaʔ 

 construir PERF 3SG-N  casa 3SG.F.GEN homem 

“O homem construiu a casa dela” 
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Nos exemplos em (3a) e (3b), o verbo {aɾaʔ} é um verbo bivalente, pois exige 

dois argumentos. Veja que a composição dos dois marcadores de concordância mostra 

que o verbo possui dois argumentos nucleares. 

Na próxima seção, apresentamos o processo de aumento de valência por meio da 

estrutura comitativa. 

2.1.2 Comitativo 

Outro processo morfológico de aumento de valência verbal é o marcador {win}, o 

qual tem a função semântica de comitativo. Essa partícula está incorporada no sintagma 

verbal, uma vez que se realiza entre a raiz verbal e os marcadores de argumento. Veja os 

exemplos a seguir: 

(4a) aka na naɾimaʔ 

 chorar 3SG mulher 

 “A mulher chora” 

(4b) aka win na kon  kayina-kam  naɾimaʔ 

chorar COM 3SG ASS.M filha-3SG.F.GEN mulher 

“A mulher chorou com o filho dela” 

(5a) kom  ʃi 

cantar  1PL.INCL 

 “Nós cantamos!” 

(5b) kom win ʃiye-ʃi 

cantar COM REFL-1PL.INCL 

 “Nós cantamos juntos!” 

 

O verbo kom ‘cantar’ e o verbo aka ‘chorar’ são verbos monovalentes, uma vez 

que requerem apenas um argumento, como pode ser visto em (4a) e (5a). Ao serem 

marcadas com o comitativo {win}, as estruturas verbais derivadas, as quais são 

apresentadas em (4b) e (5b), apresentam dois argumentos nucleares.  

É visível morfologicamente que houve um acréscimo de elemento nominal e de 

marcadores de concordância. No entanto, esse aumento de elemento nominal não teve 

reflexo no sistema de concordância que codifica os argumentos do verbo, como ocorreu 

com os causativos. Nos exemplos de comitativo, houve a incorporação no sintagma 

verbal do marcador do termo associado à oração. Assim, por mais que aumente um 
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elemento oracional, esse elemento oracional adicionado foi marcado dentro do sintagma 

verbal, com a partícula {win}, e não nos marcadores de concordância. 

Na próxima seção, apresentamos mais detalhadamente a função do elemento 

nominal associativo. 

2.1.3 Associativo 

Para expressar uma relação de companhia Ou de associação
241

, é utilizada uma 

palavra gramatical especificando o gênero masculino {kon} ou o gênero feminino 

{kam}, como pode ser observado no Quadro 2: 

QUADRO 2 

Associativos 

Gênero Conector  

masculino {kon} 

feminino {kam} 

 

Vejamos a seguir alguns exemplos que mostram como se estruturam os 

marcadores de associativo e de companhia apresentados no Quadro 2: 

(6a) makiʔ na tɾamaʔ 

vir 3SG homem 

 “O homem veio” 

(6b) makiʔ na kam mana-kon  tɾamaʔ 

vir 3SG ASS.F esposa-3SG.M.GEN homem 

“O homem veio com a esposa dele” 

(7a) ya 
ʔ
na kom  

banhar 1SG água 

“Eu tomei banho no igarapé” 

 

(7b) ya 
ʔ
na kom  kon  ateʔ 
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 Decidimos chamar de comitativo o elemento adicional que é introduzido por meio da partícula {win}. 

Por sua vez, chamamos de companhia e associativo aquele objeto que é introduzido por meio das 

partículas {kam} e {kon}. 
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       ate-eʔ 

banhar 1SG água  ASS.M pai-1SG.GEN 

“Fui tomar banho com o meu pai no igarapé” 

 

Os verbos acima são monovalentes, requerem apenas um argumento. O 

argumento é indicado pela concordância verbal. Verifica-se que ocorre o acréscimo de 

mais um participante no evento verbal, por meio da partícula associativa. No entanto, 

esse participante adicional não é codificado como um argumento. Assim, não aciona o 

marcador de concordância no sintagma verbal. Se fosse um argumento nuclear, o 

sintagma verbal concordaria com os dois participantes. Tal fato não ocorre em Oro 

Waram. 

2.1.4 Considerações 

Dos três processos apresentados de aumento de valência, pode-se dizer que: o 

causativizador {aɾaɁ} pertence ao processo de aumento de valência verbal, pois 

adiciona um argumento verbal que é codificado nos marcadores que realizam a 

concordância argumental. O comitativo {win} e os associativos {kon} e {kam} 

introduzem mais um participante no evento verbal. A diferença entre o comitativo e o 

associativo é que o primeiro marcará o participante adicional com um codificador 

dentro do sintagma verbal, ou seja, um codificador incorporado que remete ao 

participante introduzido. Esse marcador incorporado ao sintagma verbal não tem 

variação na forma. Já o associativo, não possui um marcador incorporado no sintagma 

verbal. O marcador associativo é realizado antes do nome que codifica o participante 

adicional. Esse associativo possui uma variação na forma através de {kon} e {kam} para 

codificar os gêneros dos participantes que foram acrescentados. Assim, não há reflexo 

na codificação argumental. Então, não houve aumento de argumento e de valência, mas 

sim ocorreu aumento de participante. 

2.2 Processos de diminuição de valência verbal 

Assim como há dispositivos que aumentam a valência, há dispositivos para 

diminuir valência. A valência é diminuída quando há combinação de participantes 

controladores e afetados em direção a um único participante (cf. PAYNE, 2006). Entre 

esses processos, serão exemplificados marcadores de reflexivos, recíproco e marcador 

específico de diminuição de valência. Discutiremos mais amplamente este último. 

Apresentamos no Quadro 3, os marcadores de diminuição de valência verbal. 

 

QUADRO 3 

Marcadores de diminuição de valência verbal 
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Marcador Forma Posição 

reflexivo {ʃiye-} pronominal 

recíproco {kaɾakan} pós-verbal 

diminuidor de valência {maw} pós-verbal 

 

Comecemos com as construções que envolvem a reflexivização. 

2.2.1 Reflexivo 

Segundo Crystal (2000), o reflexivo refere-se a uma construção onde o sujeito e 

o objeto remetem à mesma entidade. Em Oro Waram, o reflexivo é marcado no 

pronome. Esse pronome possui uma base a qual é composta com marcadores que 

identificam a pessoa, o gênero e o número do argumento nominal correferenciado. Veja 

os exemplos a seguir: 

 

(8a) hohok  ʃiyeʔ 

  ʃiye-eʔ 

lavar REFL-1SG 

 “Eu me lavo” 

 

(8b) kɾik  ʃiyeʔ 

  ʃiye-eʔ 

ver REFL-1SG 

 “Eu me olho” 

 

(8c) kɾik ʃiyem 

  ʃiye-em 

ver REFL-2SG 

 “Tu te olhas” 

 

(8d) ton pin ʃiyem  

   ʃiye-em 
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ferir PERF REFL-2SG 

 “Você se feriu (com a faca)” 

 

(8e) ton pin ʃiye-kün 

ferir PERF REFL-3SG.M 

 “Ele se feriu” 

 

(8f) ton pin ʃiye-kem 

ferir PERF REFL-3SG.F 

 “Ela se feriu” 

 

Conforme se observa nos exemplos acima, a forma dos reflexivos é o resultado 

de uma composição de um pronominal seguida de marcadores de pessoa, número e 

gênero, os quais identificam os argumentos verbais. 

 

2.2.2 Recíproco 

Segundo Payne (2006), a construção recíproca é conceitualmente muito similar à 

reflexiva. Uma oração prototipicamente recíproca é aquela em que dois participantes 

atuam igualmente um sobre o outro. Recíprocos são conceitualmente similares aos 

reflexivos. Desse modo, o recíproco é marcado com a partícula {kaɾakan} e o reflexivo 

é codificado com {ʃiye-}. Vejamos os exemplos abaixo: 

 

(9a) papapaʔ non  ʃohɾaʔ  tɾamaʔ 

   na-on 

brigar  3SG-3SG.M jovem  homem 

“O homem brigou (com pau) com o jovem” 

 

(9b) papapaʔ kaɾakan ʃiye-kükün 

brigar  RECIP  REFL-3PL.M 

“Eles (os dois homens) brigaram (com pau) um com outro” 
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(9c) tototoʔ  kaɾakan ʃiye-kükün 

brigar  RECIP  REFL-3PL.M 

“Os dois homens brigaram (com as mãos) entre eles” 

 

Em (9a), o verbo reduplicado se realiza com dois argumentos, codificados pelos 

marcadores de concordância. Nos exemplos em (9b) e (9c), os participantes de um 

evento descrito pelo verbo ‘brigar’, atuam um sobre o outro. Esse fato é descrito com 

um marcador de reflexivo, pois no modo reflexivo o argumento que atua e que sofre a 

ação é o mesmo. O acréscimo do marcador morfológico para recíproco indica que a 

ação atua reciprocamente sobre os participantes do evento verbal.  

Poderia ser questionado se o marcador de recíproco não é um marcador para 

dual. Apresentamos os exemplos abaixo para dirimir essa dúvida: 

 

(10a) ka  kep tiho kaɾakan ʃiye-ʃi 

REL  ajudar  RECIP  REFL-1PL.INCL 

“Mutirão” 

(Lit.: A ajuda recíproca uns dos outro) 

(10b) ka  nononok  kaɾakan 

   nok~nok~nok 

 NMLZ  odiar~RED~RED RECIP 

 “Inimigo” 

(Lit.: O ódio recíproco) 

 

A estrutura relativa em (10a) e a nominalização em (10b) mostram que 

realmente a partícula {karakan} é um marcador que indica um evento verbal em que o 

evento verbal é realizado reciprocamente. 

 

2.2.3 Intransitivizador 

Outro modo de diminuir a valência verbal é a utilização do marcador {maw}. 

Esse marcador atua demovendo uma valência verbal, no caso, apagando o argumento 

sujeito. Desse modo, o objeto paciente toma a posição que era do sujeito agente (cf. 

PAYNE, 2006). No entanto, esse não será o único comportamento do termo {maw}. 

Veremos que, além de demover um argumento verbal, transforma a estrutura resultativa. 
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A diferença entre as duas funções que o termo {maw} desempenha é devido ao tipo de 

verbo ao qual ele está atuando, se é um verbo monovalente ou bivalente. Vejamos os 

exemplos a seguir: 

2.2.3.1 Diminuidor de valência 

Veremos nesta seção que a partícula {maw} atua diminuindo uma valência do 

verbo. Esse fato será verificado nos marcadores de concordância verbal e na inserção do 

termo {maw} entre o verbo e os marcadores argumentais. 

 

(11a) tiyoʔ  pin na-ɲ  ʃe  hotowaʔ 

apagar  PERF 3SG-3SG.N fogo.N  vento.N 

“O vento apagou o fogo” 

 

(11b) tiyoʔ  maw na ʃe 

 apagar  INTR 3SG fogo 

 “A fogueira apagou-se” 

 

(12a) weʔ koɾe ʔam pin naɲ yami katima-kon kom 

alagar apagar PERF 3SG-3SG.N imagem pé-3SG.M.GEN água 

“A água apagou a imagem do pé dele (i.e. rastro)” 

 

(12b) koɾe ʔam maw na yami  katima-kon 

apagar  INTR 3SG imagem pé-3SG.M.GEN 

“A imagem do pé dele (i.e. rastro) apagou-se” 

 

Os exemplos (11a) e (12a) apresentam uma estrutura com o verbo requerendo 

duas valências. Esse fato é demonstrado através dos marcadores, os quais codificam 

dois argumentos nominais {na-ɲ}. Verifica-se, nesses exemplos, que a estrutura é VOS. 

Em (11b) e em (12b), com a introdução do marcador {maw}, logo após o verbo, o 

marcador argumental realiza-se apenas com uma forma, codificando apenas um 

argumento. Nesse caso, a estrutura agora é somente VS. Contudo, o argumento nominal 

com função sintática de argumento objeto passa a ser o argumento sujeito. Vejamos 

mais exemplos: 

 

(13a) konoʔ na-ɲ  panaʔ  ʃinaʔ 
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secar 3SG-3N árvore.N sol 

“O sol secou a vegetação (árvore)” 

 

(13b) konoʔ maw na tonoɲ 

secar INTR 3SG capim 

 “O capim secou-se” 

 

(14a) kamaɾaʔ na-ɲ   ka ʃaɲ kaʔ ʃinaʔ piwiyaɲ panaʔ 

 apodrecer 3SG-3N NMLZ calor 3SG.M  sol flor  árvore 

 “O calor do sol apodreceu a flor” 

 

(14b) kamaɾaʔ  maw na piwiyaɲ memem 

 apodrecer INTR 3SG flor fruta (pama) 

 

 paɲ kawati 

 PREP verão/tempo de seca 

 “A flor da pama apodreceu-se no verão” 

 

Verifica-se que o verbo bivalente, nos exemplos (13a) e (14a), foi composto com 

dois pronomes {na-ɲ}, codificando dois argumentos. Já nos exemplos (13b) e (14b), a 

introdução do marcador {maw} no sintagma verbal fez com que os verbos bivalentes 

diminuíssem uma valência. Desse modo, fica evidente que o marcador {maw} atua 

como um diminuidor de valência dos verbos bivalentes, retirando o argumento sujeito, e 

modificando a posição do argumento objeto. O argumento que antes funcionava 

sintaticamente como objeto vai agora ocupar a função sintática de sujeito. Os 

marcadores argumentais deixam esse fato bem claro, pois antes havia a seguinte 

composição: {na-on}, a qual codifica as duas valências verbais. Após a 

intransitivização, passa a ser realizada apenas a seguinte marcação argumental: {na}, a 

qual marca apenas uma valência verbal.  

 

2.2.3.2 Resultativo 
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Apesar de o marcador {maw} ser um diminuidor de valência verbal, diminuindo 

um argumento, transformando a estrutura oracional em voz média, há também uma 

possibilidade de que o mesmo marcador possa codificar o modo resultativo. O 

resultativo, segundo Chafe (1979), faz com que um verbo que designe processo agora 

seja verificado como um estado. O que nos leva a interpretar o marcador {maw} como 

resultativo são os seguintes exemplos: 

 

(15a) miʔ  maw na panaʔ 

 secar/morrer RES 3SG árvore 

 “A árvore ficou seca” 

 

(15b) pan  maw na wiyi-kon  aɾawet 

cair/nascer RES 3SG pequeno-3SG.M menino 

“O menino ficou nascido” 

 

(15c) pan ʃikape  maw na ʔaɾawet nekem 

nascer um  RES 3SG criança  3SG.G.GEN 

“A criança dela ficou nascida” 

 

(15d) konoʔ  maw na tonoɲ 

 secar/morrer RES 3SG capim 

 “O capim ficou seco” 

 

(15e) wiɾan  maw na ʃoyam  paɲ ʃe 

queimar RES 3SG moça  PREP fogo 

“A moça ficou queimada no fogo (sobre a fogueira)” 

 

Notem que os verbos nos exemplos acima são originalmente monovalentes. 

Logo, requerem apenas um argumento nuclear. Se a função do marcador {maw} fosse 

apenas diminuir a valência verbal, como vimos na seção anterior, não esperaríamos a 

gramaticalidade dos exemplos acima. O que esses dados mostram é que a partícula 

{maw}, quando é introduzida em uma sentença nucleada por um verbo monovalente, 

faz com que esse verbo deixe de denotar um evento ou um processo e passe a codificar 

um estado resultativo. 

 

3 Considerações finais 

Este trabalho abordou os processos de aumento e de diminuição de valência 

verbal. Entre os processos mais comuns de aumento de valência estão: a causativização, 
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a incorporação comitativa e o associativo. Nos processos de diminuição de valência 

estão: o reflexivo, o recíproco e o intransitivizador. 

Foi verificado que dos três processos de aumento de valência apenas a 

causativização é considerada aumento de valência verbal. O comitativo e o associativo 

não podem ser considerados como aumento de valência. O fator essencial para observar 

se houve aumento ou diminuição de valência serão os marcadores argumentais que 

realizam a concordância com os argumentos do verbo. No processo de aumento de 

valência, o que havia antes era apenas um marcador codificando o argumento, agora 

recebe mais outro marcador codificando o argumento introduzido. A presença do 

comitativo incorporado ao sintagma verbal não implica em aumento no marcador 

argumental que codifica as valências dos verbos. Da mesma forma, o associativo não 

implica em aumento de marcadores de concordância verbal que codificam a valência do 

verbo. Tanto o comitativo quanto o associativo acrescentam um participante no evento 

descrito pelo verbo. Esse participante é considerado adicional porque não implica em 

uma necessidade de marcar duas valências verbais. Assim, somente a introdução do 

causativizador implica realmente em aumento de valência. 

Entre os processos mais comuns de diminuição de valência verbal estão o 

reflexivo, o recíproco e o diminuidor de valência. O reflexivo e o recíproco atuam como 

um diminuidor de valência porque tanto quem age quanto quem sofre a ação são 

correferenciados. Logo, referem-se ao mesmo argumento nominal. O reflexivo tem a 

morfologia distinta dos marcadores argumentais que codificam as valências verbais. 

Nesse caso, não marca a diminuição de valência da mesma forma que os codificadores 

de aumento de valência. Assim, conceitualmente fica fácil a compreensão da 

diminuição de valência, pois os argumentos argumentais que sofrem e realizam a ação 

descrita pelo verbo são os mesmos. Contudo, se levarmos em conta que teria que ser os 

mesmos marcadores que codificam o aumento de valência, então o reflexivo e o 

recíproco não podem ser considerados processos morfológicos de diminuição de 

valência. 

O marcador que pode ser considerado como diminuição de valência verbal é a 

partícula {maw}. Esse marcador especifica propriedades gramaticais diferentes segundo 

o tipo de verbo com o qual vai marcar. Em verbos bivalentes, o termo {maw} atua 

demovendo uma valência verbal. Esse fato é mostrado com a retirada de um marcador 

que realiza a concordância argumental. Com a introdução do marcador {maw}, o 

argumento verbal que funcionava como sujeito é demovido. O argumento que 

funcionava como passa a exercer a função de sujeito. Nesse caso, pode-se tratar de 

diminuição de valência porque utiliza o mesmo conjunto de marcadores que codificam 

as valências verbais. No entanto, há ainda outra função de {maw}, que não implica em 

modificar a valência verbal: ele pode marcar o estado resultativo. A voz média é 

marcada com verbos monovalentes e atua com sentido aproximado de reflexivo. Já o 

estado resultativo enfatiza o resultado da ação, não implicando em uma ação precedente. 
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ENCADEAMENTO REFERENCIAL COMO EXPRESSÃO DISCURSIVA – 

UMA ANÁLISE DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS DE ALUNOS DE 

PERIFERIA. 

 

Silvia Adélia Henrique Guimarães
242

  

  

 

RESUMO: Trabalhos de vários campos do saber têm abordado o tema exclusão social, 

o que tem resultado inclusive em possibilidades de reinserção dos grupos excluídos. A 

partir da concepção da cultura letrada como uma forma de inserção social, entendo que 

a descrição de textos do aluno do ensino básico, morador de periferia, pode apresentar-

se como um caminho eficaz: a) de reflexão sobre a prática social escolar; e b) para a 

possibilidade de integração desses alunos às demais formas de saber. Pensando nessas 

questões e ajustada ao Paradigma Qualitativo, perguntei: “Como se dá a textualização 

dos alunos da periferia? Que estratégias coesivas estão internalizadas por eles? O que 

seus textos sugerem linguisticamente sobre representações ideológicas?”. Para 

responder às perguntas, analisei dez produções de alunos do 9º ano de uma escola da 

Zona Norte, no subúrbio do Rio de Janeiro, observando, pautada pela Linguística 

Textual, como se dava o encadeamento referencial no corpus. Os resultados analíticos, 

discutidos em nível discursivo, apontam para textos com aspectos de retomadas 

anafóricas aquém do proposto para a série/idade dos alunos, principalmente na 

construção dos encadeamentos referenciais. Tais resultados reforçam que ler/escrever 

precisa ser ensinado - como processo, possibilitando a esses alunos reais possibilidades 

de inserção nas diversas formas de intervir e participar do mundo. Porém, mais que isso, 

pode auxiliar a reflexão didático-metodológica dos professores de língua(gens)  

 

PALAVRAS-CHAVE: Referenciação. Argumentatividade. Níveis de letramento. 

Alunos de periferia.  

 

1. Introdução 

 

 Minha proposta para o presente trabalho foi estudar a construção das cadeias 

referenciais de textos oriundos de uma periferia
243

 específica e analisar como as 

anáforas contribuem para o fio argumentativo desses produtores. A escolha dos 

mecanismos de coesão como procedimento metodológico deu-se por dois aspectos: a) 

são pouco abordados na sala de aula em nível discursivo; b) podem dar aos alunos 

oportunidade real de inserção social. 

 Esses objetivos e estratégias metodológicas escolhidas pautaram-se nas 

perguntas: “Como se dá a textualização dos alunos da periferia? Que estratégias 

coesivas são internalizadas por eles? O que seus textos sugerem linguisticamente sobre 

representações ideológicas?”.  E, para cumprir os objetivos, considerei coerente ajustar 

                                                           
242 Doutoranda em Língua Portuguesa na Universidade do Rio de Janeiro – UERJ. Contato: 

Sguimaraes05@hotmail.com 
243 O conceito de periferia assumido é o de grupos sociais que vivem um afastamento dos grandes centros urbanos. 

Esse afastamento não está apenas relacionado a bens materiais, mas também se refere a bens simbólicos. Pelo teor 

simbólico agregado à periferia, entende-se que existam diferentes periferias, que abarcam culturas e, 

consequentemente, inserções e afastamentos diferenciados.  
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o trabalho ao Paradigma Qualitativo, que observa e analisa os dados de forma crítica e 

contextualizada (ALVEZ-MAZZOTTI, 1999).  

 Para a realização do trabalho, selecionei dez produções textuais de alunos do 9º 

ano de uma escola da Zona Norte, no subúrbio do Rio de Janeiro, as quais compuseram 

o corpus de análise. Em seguida, pautada na Linguística Textual (ANTUNES, 2005; 

FÁVERO & KOCH, 2012), procedi à análise da materialidade linguística, mapeando o 

encadeamento referencial do corpus.  

 Os resultados deste trabalho sugerem que as produções do 9º ano em análise 

apresentam algum conhecimento teórico (ou sociocognitivo) de aspectos gramaticais 

que contribuem para a coesão; contudo, apontam para uma deficiência no uso dos 

procedimentos anafóricos em nível discursivo, principalmente nos aspectos tangentes à 

lexicalização.  Apesar das limitações encontradas, como a composição restrita do 

corpus e da participação de representantes de apenas uma periferia, esta pesquisa 

resultou em várias reflexões sobre as construções discursivas de egressos do ensino 

básico, bem como sinalizou as consequências de um trabalho estritamente gramatical 

nesta fase de ensino. 

O trabalho está dividido em seções. Em primeiro momento, trouxe um 

embasamento teórico para os principais achados emergidos do corpus; em segundo 

momento, contextualizei o trabalho metodologicamente para, em seguida, apresentar e 

discutir os dados. Ao final, trouxe algumas considerações, optando por não denominá-

las “conclusão”, principalmente pelo caráter seminal da pesquisa.        

 

2. Pressupostos teóricos 

 

A Linguística Textual ganhou espaço teórico a partir da década de 1960, ao 

assumir o texto como unidade básica de observação. Oriunda da Alemanha, ela surgiu 

para preencher lacunas nos estudos das gramáticas de frase, que não abarcavam 

fenômenos como a correferenciação, a pronominalização, a seleção e uso dos artigos e a 

relação de sentenças não ligadas por conjunções, entre outros.  

Nessa acepção, texto é mais do que uma sequência de enunciados: sua produção 

e compreensão derivam da chamada competência textual – a competência linguística do 

falante —, já que “Todo falante de uma língua tem capacidade de distinguir um texto 

coerente de um aglomerado incoerente de enunciados” (FÁVERO & KOCH, 2012, p. 

19).  

 

2.1. Da construção do objeto-de-discurso ao encadeamento referencial 

 

O conceito de referenciação aqui assumido encontra-se no nível discursivo, 

ocorrendo em relações sociointeracionais. Nessas relações os sujeitos significam e 

ressignificam o mundo a partir das práticas socioculturais, sendo os sujeitos, portanto, 

sociocognitivos (DUBOIS, 2003).  

No processo de referenciação podem formar-se cadeias anafóricas ou 

referenciais, que ocorrem “quando remetemos seguidamente a um mesmo referente ou a 

elementos estreitamente ligados a ele” (KOCH & ELIAS, 2012, p. 144). As cadeias se 
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constroem a partir de entidades designadas: “objetos do discurso que vão sendo 

construídos à medida que o discurso se desenvolve” (KOCH, 1999, p. 5).  

Esse fenômeno  

é representado na linguagem por formas linguísticas e é 

transformado, reelaborado progressivamente na dinâmica do 

discurso a depender das escolhas dos falantes sustentadas pelas 

suas versões de mundo e seus conhecimentos partilhados. Os 

objetos-de-discurso não constituem dados que se sustentam no 

discurso, emergem de uma criação de mundo sob um fundo 

existente – a realidade, e insere-se neste mundo pensável. (KOCH, 

2004). 

 

Por seu teor sociointeracional, a retomada/reconstrução do objeto-de-discurso 

por meio de anáforas não se limitada a um aspecto gramatical estanque do contexto 

(KOCH, 1999; CAVALCANTI, 2010). Assume-se que a superfície textual não é 

autossuficiente, mas interdependente, com “uma clara função mediadora, que sobressai, 

assim, como pista, que orienta, que indica a trilha do sentido e das intenções 

pretendidos” (ANTUNES, 2005, p.164). Portanto, no encadeamento referencial, meu 

foco analítico, o objeto-de-discurso é (re)construído pelas escolhas (conscientes ou não) 

do produtor; escolhas anafóricas que não são neutras, nem se constroem aleatoriamente. 

 

2.2.Texto, coesão e estratégias coesivas  

 

A perspectiva de texto da Linguística Textual é a de uma unidade global que, 

conforme a própria etimologia sugere, remete-nos à ideia de tessitura, de 

entrelaçamento. A coesão é, portanto, uma atividade através da qual “se cria e se 

sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade 

temática” (ANTUNES, 2005, p. 47). Esse processo ocorre em atividades retrospectivas 

e prospectivas, marcadas pelo uso diversificado de estratégias de continuação textual no 

plano de Referenciação.  

As estratégias coesivas dão-se a partir de três formas de relações textuais: da 

reiteração, da associação e da conexão. A reiteração, nosso foco de análise neste 

trabalho, tem como objetivo retomar ou antecipar segmentos do texto. Pode ocorrer 

através: a) da repetição, quando o referente é retomado através de paráfrase, paralelismo 

e da repetição per se (tanto em nível lexical quanto gramatical); e b) da substituição, 

seja gramatical (retomada por pronomes e advérbios), lexical (sinônimos, hiperônimos e 

caracterizadores situacionais) ou ainda pela retomada por elipse (ANTUNES, 2005; 

FÁVERO & KOCH, 2012). 

Os tipos de reiteração (ou remissão) podem ocorrer através das estratégias a 

seguir: 1) Formas de valor pronominal, sejam pessoais, possessivas, demonstrativas, 

indefinidas, interrogativas ou relativas; 2) Numerais; 3) Certos advérbios locativos 

(aqui, lá, ali...); 4) Elipse, ou omissão de um elemento incluído na interpretação 

semântica; 5) Formas nominais reiteradas; 6) Formas nominais sinônimas ou similares 

7) Formas nominais hiperonímicas; 8) Nomes genéricos. 
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Pelo alto índice de uso de certos mecanismos anafóricos no corpus, deter-me-ei 

na ampliação teórica dos procedimentos de repetição e de substituição lexical. A 

repetição ou recorrência de termos é um dos mecanismos da reiteração utilizado para 

enfatizar ou relembrar um referente que pode promover efeitos tanto estilísticos quanto 

retóricos. Apesar do valor estratégico da repetição, Koch & Elias (2012) chamam à 

atenção para a possibilidade de este procedimento tornar-se vicioso, podendo levar a 

interpretações sobre a (in)consciência linguístico-discursiva do produtor.  

Outra estratégia de retomada necessária para a discussão deste trabalho é a 

substituição lexical. Ao abordar o tema, Cavalcanti (2010) reforça a importância da 

seleção lexical como facilitadora de construções de sentidos de um texto; contudo, 

refuta a substituição como estratégia simplista, que vise unicamente a evitar repetições. 

Em suas palavras: 

A seleção/exploração de expressões referenciais desempenha papel 

relevante na escrita, na composição dos textos. Não se trata de variar as 

expressões com o intuito de evitar repetições (orientação presente em 

alguns manuais de escrita), mas de selecioná-las de forma a construir a 

‘proposta de compreensão’ a ser oferecida ao leitor. Tais expressões 

desempenham não apenas uma função coesiva, contribuindo para a 

coerência/legibilidade dos textos, mas também são cruciais para a 

produção de diferentes efeitos de sentido. (CAVALCANTI, 2010, p. 

113)       

 

Cito, por último, as anáforas rotuladoras, outra estratégia encontrada no corpus. 

A rotulação não apenas desempenha a função de retomar um objeto-de-discurso, 

condensando-o, mas também ajuda a desenvolver o texto, cumprindo a dupla função 

referenciadora e predicativa (CAVALCANTI, 2010; KOCH, 2002). Essa estratégia é 

constituída de uma forma nominal definida – ou nominalização, formada a partir do 

seguinte esquema (KOCH, 2002, p.87):  

 

Det.  + Nome  

Det.                 + Modificador(es) + 

Nome  

+ Modificador(es)  

Det.  {  Artigo definido  

demonstrativo  

}  

Modificado

r  

{  Adjetivo  

SP  

Demonstrativo  

}  

 

 Entendendo serem essas principais concepções norteadoras que embasam as 

análises dos dados, sequencio esta seção com aspectos teóricos relacionados ao contexto 

escolar dos alunos sujeitos desta pesquisa.   

 

 

2.3. O texto na escola: do argumento ao gênero 
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 A argumentação perpassa toda a comunicação humana, o que pode ser 

endossado com a seguinte explicação: 

 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, No ‘jogo da linguagem’ procura-se sempre atura sobre o 

outro, provocar determinadas reações, fazer crer. Isso significa dizer 

que a linguagem em uso é constitutivamente argumentativo. 

(CAVALCANTI, 2010, p. 141) 

 

 Sendo assim, a argumentação na escola não deveria limitar-se a um simples 

componente do programa de língua portuguesa, trabalhada isolada dos demais 

conteúdos gramaticais. Isso porque não se trata de um conteúdo isolado, a ser ensinado 

em um determinado segmento educacional – nem por determinada disciplina.  

 Ao contrário de propor uma mudança paradigmática nesse sentido, o que ocorre 

é que a escola vem servindo como modelo reprodutor das ideologias vigentes 

(GIDDENS, 1991; HALL, 2006; VAN DIJK, 2010) – e a escrita desvinculada da 

autonomia que redunda na participação no mundo é uma delas.  

 Como reprodutora de ideologias, a escola serve tanto ao equivocado 

entendimento de trabalho com texto (preferindo o “dom”), quanto à falta de 

instrumentalização dos alunos para o desenvolvimento desse texto. Isso ocorre, na 

prática, devido a fatos, tais como: a) escreve-se pouco; b) escreve-se para fins 

equivocados (aluno para professor); c) escreve-se sem distanciamento e esfriamento do 

texto original; d) escreve-se sem reescritura. A escola prioriza, portanto, atividades 

artificiais em detrimento das contextualizadas (CAVALCANTI, 2010).  

 Nesse contexto sociopolítico, a contribuição dos profissionais da educação para 

uma mudança em nível prático reside nas reflexões que podemos fazer a partir das 

práticas educacionais, ainda que em nível microssocial. Isso porque as mudanças 

ideológicas iniciam-se no discurso (BAKHTIN, 2004; VAN DIJK, 2010). 

 As representações ideológicas a que faço referência estão marcadas no e pelo 

signo; no e pelo discurso, na seguinte relação de causa e efeito: “todo signo é 

ideológico; a ideologia é um reflexo das estruturas sociais; assim, toda modificação da 

ideologia encadeia uma modificação da língua” (BAKHTIN, 2004, p. 15). Portanto, 

estando a ideologia presente em nossa palavra-ação, a mudança social inicia-se também 

em nossa mudança discursiva – no contradiscurso.  

 Essa orientação teórica leva a uma tese de Gustavo Bernardo (2007): a de que a 

argumentação deve perpassar todo o processo escolar. Conduzido por essa perspectiva, 

o pesquisador apresenta uma proposta aplicada que entendo ser inovadora para a prática 

escolar: trata-se da educação pautada no argumento. Segundo ele, “escrever para 

aprender significa descobrir relações entre ideias, selecionar e ordenar ideias e dados, ou 

ainda dar forma a experiências pelas quais passamos a fim de que possamos 

compreendê-las com mais clareza” (p. 60) – cerne da argumentação.  

 O referido autor aplica sua tese de educação pelo argumento não apenas a 

gêneros textuais específicos (que cumprem objetivos persuasivos), mas a toda a escrita 
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produzida na escola – com objetivos específicos para cada ano escolar. Para isso, ele 

sugere uma reorientação programática a partir de blocos divididos por série, assim: “a 

preparação do argumento; a formação da hipótese; a âncora do argumento; o argumento 

impertinente; o esforço dialético; a rede de argumentos” (BERNARDO, 2007, p. 51).  

 Tal proposta embasa-se na premissa de que pensar e escrever são atividades 

integradas e a escrita é forma de desenvolvimento do pensamento (BERNARDO, 2007, 

p. 51).  Portanto, atividades escolares que peçam respostas e justificativas; e a inserção 

das diferentes disciplinas escolares na perspectiva argumentativa são exemplos de como 

a argumentatividade pode ser desenvolvida como competência escolar. Dessa forma, o 

egresso do ensino fundamental estaria mais bem preparado do que aquele que 

simplesmente aprende uma formatação de redação escolar com fins a argumentar sobre 

um tema – argumentação reduzida a uma forma.    

 Para ensinar o aluno a relacionar escrita à reflexão/crítica, o professor deve estar 

despido de preconceitos. Um deles é o julgamento de que o aluno já deveria dominar 

certos conhecimentos. Julgar assim é deixar o aluno, muitas vezes, à mercê de tentativas 

e erros; é deixá-lo perder oportunidades de desenvolvimento da escrita. Por isso,  

 

(...) precisamos os professores ser extremamente cautelosos, pois 

podemos estar partindo do pressuposto de que a aquisição da 

escrita é ‘espontânea’. É o caso de quem lê uma crônica, lá na aula 

de literatura, e tem de escrever uma dissertação, fazendo uma 

apreciação da crônica que leu. Nesse sentido, expor os alunos a um 

tipo de texto que não servirá nem de trampolim para aquele que 

eles terão de produzir é um risco a ser evitado. Além disso, não é 

porque o professor dá um exemplo, ao vivo e a cores, de uma 

leitura crítica de uma crônica durante a aula (oralmente e através de 

um discurso que poderíamos rotular de pedagógico), que seu aluno 

automaticamente será capaz de fazer o mesmo e, ainda por cima, 

por escrito (BERNARDO, 2007 p. 74)  

        

 Encontrar situações discursivas em que o aluno tenha dificuldades de explicitar 

as hipóteses que o levaram a determinada conclusão ou tese é bastante comum na 

comunidade escolar. É ainda mais corriqueiro encontrar, nas práticas pedagógicas, o 

modelo de ensino que trabalha a simples descrição de fenômenos, mantendo esse 

modelo da escrita pela escrita. Nosso trabalho seria mais produtivo se ensinássemos o 

aluno a explicitar as bases e as hipóteses que orientaram sua escrita/tese. Nesse sentido, 

a resposta adequada para o aluno que reproduz o atual modelo de escrita irrefletida 

“Não é ‘diga mais’, mas sim: ‘diga o princípio’” (2007, p. 91). 

 Cavalcanti (2010) é outra pesquisadora que defende a escrita contextualizada.  

Apesar de não elaborar um modelo de ensino, como Bernardo (2007), ela denuncia o 

fato de a escola não desenvolver “habilidades que levem à formação da competência 

textual dos alunos”, quais sejam: i) selecionar argumentos e contra-argumentos; ii) 

antecipar possíveis objeções e refutá-las; iii) agenciar recursos adequados para conferir 

ao texto determinada orientação argumentativa  (2010, p. 142). 
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 Sendo um lugar privilegiado para o desenvolvimento das habilidades 

interacionais, a escola pretende contribuir para o desenvolvimento dos tipos textuais lá 

estudados (“dissertativo”, “descritivo” e “narrativo”). Contudo, o faz de modo 

equivocado, tanto com relação aos propósitos comunicativos, quanto às terminologias 

utilizadas – fazendo confundirem-se o conceito de gênero e o de sequências textuais. 

 Essas reflexões contribuem para entendermos que o fazer docente deveria estar 

para além da sala de aula; contribui ensinar aos alunos que cada texto que circula, 

circula em outros meios e não apenas na sala de aula; contribuem para a superação de 

textos que servem estritamente para a “função-aluno” e a “função-professor” 

(CAVALCANTI, 2010, p. 141).     

  

2.4. Relação entre argumentatividade e encadeamento referencial: palavras finais 

 

A relação entre a) a qualidade argumentativa encontrada no texto de alunos de 

periferia e b) as estratégias de retomada do objeto-de-discurso reside na possibilidade de 

as estratégias coesivas trabalharem (também) para a orientação argumentativa de um 

texto. Meu objetivo neste trabalho concentra-se, enfim, em associar os elementos 

anafóricos de base gramatical e suas escolhas para fins discursivos.   

Seguindo as perspectivas da Linguística Textual, entendo que a palavra não é 

uma mera forma de nomear o mundo (Koch, 2012). Defendo, com isso, que pelas 

escolhas da lexicogramática, o produtor interage nesse mundo. Suas palavras, portanto, 

são escolhidas a partir de um “objeto do dizer”; ou seja, a partir do objetivo do falante 

de dizer algo.  Além disso, escolhi como procedimento metodológico a acepção de que 

a reiteração facilita a unidade do texto, já que, responsável pelas retomadas, cria um 

movimento de volta aos elementos prévios.  

Friso, ainda, que no bojo deste trabalho está a premissa de que a coesão não 

ocorre de forma mecânica, mas pode servir aos propósitos argumentativos de um texto. 

E os mecanismos de coesão, bem como de encadeamento referencial contribuirão para 

esse dizer-se no mundo. 

     

3. Condução metodológica 

 

     Para cumprir os objetivos propostos para esta pesquisa, coletei dez produções 

argumentativas de alunos de nono ano de uma escola de periferia, localizada na Pavuna, 

Zona Norte do Rio de Janeiro. A escolha deu-se a partir de uma atividade proposta por 

uma professora de Língua Portuguesa para os alunos dessa série.  

 Para a realização da atividade, a professora regente ensinou aos alunos as 

técnicas de uma produção textual dissertativo-argumentativa, parte do conteúdo 

programático para os alunos egressos do ensino fundamental II. Como parte do 

processo, a professora trabalhou por duas semanas a leitura de textos argumentativos 

que possibilitassem o ensino do gênero escolar “redação argumentativa”. Depois, 

apresentou aos alunos textos informativos sobre os temas “Drogas”, “Tecnologias 

Modernas” e “DST”. Finalizando o processo, a professora propôs que os alunos 

elaborassem seu próprio texto argumentativo a partir de um dos temas debatidos. 
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 A referida profissional cedeu-me trinta e duas redações escolares, as quais 

separei por temas. Delas, selecionei o tema “droga na adolescência”, que totalizaram 

dez produções textuais para este corpus, codificadas de (RED_01) a (RED_10). Pelo 

propósito comunicativo deste trabalho, selecionei o objeto-de-discurso tema das 

produções (drogas) e analisei os recursos utilizados para o encadeamento referencial nos 

textos. 

 Como estratégia de estudo, mapeei todos os mecanismos escolhidos pelos 

produtores, a fim de conhecer as sequências anafóricas e o nível de proficiência desses 

alunos em relação ao texto. Além disso, optei por avaliar não apenas o número, mas 

também o percentual das ocorrências de estratégias anafóricas, visto que havia redações 

mais extensas – o que, naturalmente, aumentaria o número de ocorrências coesivas.  

 Este encaminhamento metodológico cumpriu os propósitos aqui estabelecidos; e 

o mapeamento possibilitou resultados que serão discutidos na seção subsequente. 

 

4. Apresentação da análise e discussão dos resultados. 

  

 Conforme antecipado nos aportes teórico e metodológico, objetivei observar os 

mecanismos anafóricos que emergissem nos textos dos alunos. O quadro 3.1. abaixo 

remonta o mapeamento, que será discutido detalhadamente nas subseções que seguem. 

Para organizar as subseções, selecionei os procedimentos em ordem de escolhas 

decrescente: dos mais ao menos selecionados pelos produtores. 

 

 EXPRE

S 

SÃO 

NOMIN

AL 

DEFINI

DA 

ELIS 

PSE 

SUBST

ITUIÇ

AO 

LEXIC

AL 

PRO

NOM

ES 

ENCA 

PSUL

A 

MENT

O 

EXPRES 

SÃO 

NOMINA

L 

INDEFIN

IDA  

TOTAI

S  

TOT

AIS 

EM 

% 

(RED

_01) 

5 3 3    11 11% 

(RED

_02) 

4 1 1 2 3 3 14 13% 

(RED

_03) 

5  3  1  9 9% 

(RED

_04) 

3 1   1  5 5% 

(RED

_05) 

4 1 6 1  3 15 15% 

(RED

_06) 

2 5  3   10 10% 

(RED

_07) 

2 4  2   8 8% 
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(RED

_08) 

4 3   2  9 9% 

(RED

_09) 

5 3 1    9 9% 

(RED

_10) 

4  6    10 10% 

TOT

AIS 

38 21 20 8 7 6 100 100% 

 % 38% 20% 20% 8% 7% 6% 100%  

Quadro 3.1. Mapeamento dos recursos linguísticos presentes no corpus 

 

 O mapeamento representa os procedimentos coesivos que passarão a ser 

discutidos nas subseções que seguem. 

 

4.1. As expressões nominais definidas e indefinidas 

  

 Expressões nominais como as grifadas nos recortes (RED_06) e (RED_07) 

abaixo cumprem a função discursiva de apresentar um léxico que recategorize o objeto-

de-discurso, ampliando seu sentido e imprimindo nele uma linha argumentativa. Ocorre 

que no corpus em análise esse mecanismo foi encontrado em apenas quatro das trinta e 

sete ocorrências de expressões nominais.  

 

“Muitos entrevistados, disseram que por influência de um amigo, 

experimentaram desse mal” (RED_07)  

 

“A única coisa a ser feita é o apoio da família para que juntos possa preocurar 

tratamento e tentar segui em frente sem aquela ilusão” (RED_06) 

 

 As demais expressões nominais (recurso mais utilizados por estes produtores) 

constavam do acréscimo do artigo à repetição do léxico que construiu o objeto-de-

discurso droga/s, como em “as drogas” e “das drogas”. Essa repetição presente nos 

dados inviabilizou o surgimento de termos e expressões que a) evidenciassem crenças e 

ideologias dos produtores sobre o tema e, consequentemente, b) que ampliassem o 

caráter persuasivo da argumentação.   

 

4.1.1. O uso do artigo definido como expressão discursiva  

  

 Percebi, no presente corpus, que os artigos parecem ter sido escolhidos de forma 

consciente e eficaz para a construção do encadeamento referencial. Vejamos, a título de 

exemplo, os recortes abaixo: 

 

 “O uso de drogas em uso medicinais em caso de uso necessário da droga” 

(RED_01) 
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“Porque levam os adultos e jovens e também os adolecentes ao fumo do cigarro o 

pior pode o fumo da droga” (RED_10)  

 

 A análise dos artigos como estratégia discursiva revelou que os produtores deste 

corpus recorrem ao uso dos artigos para driblar as dificuldades que eles parecem ter 

para encontrar novas palavras que continuem o encadeamento em nível lexical. Assim 

sendo, concluo que, apesar de os produtores não terem lançado mão de diferentes 

escolhas lexicais, os artigos por eles escolhidos contribuíram para o arranjo 

argumentativo do corpus, levando o leitor a acompanhar a linha argumentativa de: a) 

drogas lícitas ou ilícitas; b) drogas ilícitas ou necessárias; c) drogas genéricas / drogas 

específicas.  

 

4.1.2. O uso do artigo indefinido como expressão discursiva 

 

 Estudos recentes defendem que as expressões nominais indefinidas não estão 

associadas apenas à apresentação de um novo objeto-de-discurso. Segundo Koch, 

podem, também, agregar valores argumentativos ao encadeamento referencial. Dois dos 

textos em análise apresentam esse recurso como construção argumentativa. Vejamos. 

“Por que usar uma mistura, uma reação química se sabe que irá fazer mal?” 

(RED_02) 

 

 Apesar de a expressão nominal indefinida ter aparecido em apenas duas 

produções, as escolhas sugerem que o recurso contribuiu para o projeto-de-dizer dos 

produtores. No recorte acima, por exemplo, o artigo indefinido cumpriu duas funções: 

construir um objeto-de-discurso hipônimo de “drogas” (mistura; reação química); e 

possibilitar a progressão textual.  

 

4.2. Da elipse como expressão discursiva 

 

 A elipse foi o segundo recurso mais recorrente nas produções em análise. Conta 

com 21 aparições, totalizando 20% dos recursos anafóricos, o que me conduziu a 

algumas considerações. A primeira delas é que em quase todas as produções em que tal 

recurso elipse apareceu como procedimento discursivo, surgiu de forma adequada, 

retomando o objeto-de-discurso. Vejamos alguns recortes extraídos do corpus:  

 

“As drogas são muito ruins, podem causa doenças” (RED_07) 

 

“Alguns tentam lutar contra” (RED_04)  

 

 Por outro lado, a elipse não contribuiu para a ampliação argumentativa dos 

textos. Como citam alguns autores, este procedimento anafórico pode retomar e 

sustentar o valor argumentativo de um objeto-de-discurso, quando o termo retomado na 
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elipse já recebeu algum valor de ressignificação. No caso das produções em estudo, em 

que a palavra “droga/s” é repetida, a elipse preserva o projeto-de-dizer – repetido – 

desses produtores.  

 Arrisco dizer que, neste corpus, a elipse serviu como recurso para a não 

repetição de palavras. Contudo, no bojo das análises, essa escolha também acaba 

apresentando uma função discursiva, visto que, como já antecipei, a maior questão 

encontrada nas produções foi a dificuldade dos produtores em utilizar palavras que 

substituíssem a expressão “droga/s”. A elipse, portanto, pode ter sido um mecanismo 

importante para esses produtores, pois: a) surgem como conhecimento gramatical de 

retomada, mas b) vetam, nesse contexto, um projeto-de-dizer argumentativo, pois 

“livram” o produtor de pensar em substituições, por exemplo, para as palavras, mas ao 

mesmo tempo não perdem o referente.   

 

4.3 A substituição lexical 

 

 De forma geral, as escolhas lexicais foram os dados mais significativos para o 

resultado deste trabalho. A despeito dos recursos anafóricos utilizados, o fio condutor 

para a retomada e manutenção do objeto-de-discurso foi a repetição lexical. No presente 

corpus, poucas foram as ocorrências de substituição, como a dos recortes abaixo: 

“Drogas, vendida hoje em dia em qualquer lugar para que todos possam desfrutar 

desse mal” (RED_06) 

 

“Na adolescência, é um caso muito sério” (RED_07) 

 

 Conforme apresentei no aporte teórico, a repetição é um recurso de retomada 

legítimo para assegurar a coesão do texto e também pode servir para enfatizar o objeto-

de-discurso, ou, ainda, consolidar um recurso estilístico. A crítica que os estudiosos 

fazem refere-se à retomada por substituição sem propósito discursivo.  

 Contudo, o que percebo nas ocorrências de repetição no corpus é que essa 

estratégia não possibilitou a ampliação do fio argumentativo nos textos.  Ao contrário, o 

“silenciamento” de outras lexias sugere que os produtores, a) em nível gramatical, 

conhecem poucas palavras que possam substituir o termo “drogas”, ou ainda b) não 

refletiram criticamente sobre o tema em pauta, o que poderia lhes dar manejo com as 

palavras.  

 Das cinquenta e nove ocorrências lexicais para a retomada do objeto-de-discurso 

“drogas”, dezoito (cerca de 30% das ocorrências) foi por substituição de termos, fosse 

por hiponímia ou por expressões semânticas equivalentes. Nas outras quarenta e uma 

ocorrências (que representam cerca de 70% delas), utilizou-se o recurso da repetição do 

léxico “droga/s”. 

 Os dados de retomada por substituição aumentaram porque contabilizei todas as 

aparições, a despeito dos produtores dos textos que compõem este corpus. Observando 

o recurso de substituição de forma particularizada, e voltando à tabela 3.1 do início 

desta seção de análise, perceberemos que a ausência de substituição de léxico é ainda 
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mais escassa, visto que em quatro das dez produções textuais a retomada por 

substituição lexical não é utilizada.  

 

4.4. Retomada por pronome 

  

 As retomadas pronominais ocorreram oito vezes, representando 8% dos recursos 

totais. Apesar de apenas quatro dos dez produtores terem escolhido o pronome como 

recurso discursivo, os dados não apontam para uma relação entre pronome e fluência 

discursiva. Isso porque dois dos produtores que elegeram esse mecanismo para a 

retomada dos objetos-de-discurso, selecionaram recursos anafóricos diversificados; 

contudo, os outros dois foram os que apresentaram mais escassez de variedade de 

recursos para o encadeamento. Vejamos: 

 

“Em relação as drogas na adolescência tem, uma observação grave sobre 

isso”(RED_07) 

“(droga) pode causa sérios problemas futuramente, tipo era pra ter uns médicos 

só pra isso” (RED_07) 

 

 O produtor da (RED_07) seleciona o pronome demonstrativo “isso” duas vezes. 

Entendo que, apesar de haver outros pronomes mais adequados para retomar “as 

drogas” e a construção sintática do trecho estar comprometida, o aluno consegue utilizar 

o pronome “no lugar certo”. Contudo, ressalto que mesmo com a tentativa de utilização 

de certos recursos gramaticais que agregam o saber formal, o produtor não consegue 

utilizá-lo plenamente na produção escrita, o que sinaliza para o conteúdo formal dos 

pronomes como um saber ainda não internalizado por estes produtores. Essa análise 

adequa-se também ao recorte abaixo: 

“Geralmente quem às consome são jovens, que primeiro procuram por diversão 

depois veêm que não conseguem sair daquilo (RED_06)  

 

 Além da comprometida aparição dos pronomes no corpus, o silenciamento desse 

recurso por 60% dos produtores (em contraste com as muitas repetições lexicais) pode 

reforçar a crença de que o conteúdo gramatical “Pronome” pode não estar discursiva – e  

nem mesmo gramaticalmente – internalizado  por esses alunos.  

 

4.5. Encapsulamento  

 Teorias atuais mostram que o encapsulamento, estratégia discursiva, não surge 

em todos os textos, ou em todos os gêneros textuais, mesmo nos textos profissionais. 

Contudo, apareceu em quatro das dez produções textuais. Tal fato linguístico sugere que 

estes produtores do 9º ano já apresentam alguma maturidade discursiva para a 

elaboração de textos mais complexos. Vejamos um exemplo em (RED_02). 

 

“por isso saibam a quem ouvir e atender”. (retoma e encapsula todo eixo 

argumentativo do texto, construído pelos dois parágrafos anteriores) 



 

 

 
3127 

 

 Apesar das quatro ocorrências de encapsulamento, não encontrei associação 

entre o uso da estratégia de encapsulamento e a fluência dos demais recursos anafóricos. 

Isso porque os textos que apresentaram encapsulamento (anafórico ou catafórico) não 

recorrem, por exemplo, à substituição lexical por termos que demonstrassem um 

projeto-do-dizer argumentativamente eficaz. Alguns produtores que usaram o 

encapsulamento limitaram-se a repetir o léxico “drogas” em todo o seu bojo, como em 

(RED_03): 

 

 “Muitos adolêcente possuem drogas e não mudam o Corpo e nem a aparencia 

tem corpo de criança por causa das drogas. Isso (encapsulador) é muito grave 

[possuir drogas se aviciar] (encapsulado) e podem fazer coisas que não são certos 

por Causa da droga na mente.”  

 

 Tais dados corroboram o entendimento de que as estratégias de lexicalização 

estão mais associadas ao conhecimento de mundo do que a uma elaboração discursivo-

cognitiva. Sendo, portanto, uma construção sociocognitiva que perpassa o papel social 

da escola.  

 

5. Aluno, sociedade e argumentatividade 

 Meu principal objetivo neste trabalho foi observar como os alunos de uma turma 

de 9º ano de uma escola de periferia construíram o encadeamento referencial a partir do 

objeto-de-discurso que permeava sua orientação argumentativa: “drogas”. E, com essas 

escolhas, como os produtores utilizavam estas escolhas anafóricas em nível discursivo, 

de forma a estudar como essas retomadas contribuíam para o projeto-de-dizer desses 

alunos. 

 A análise geral dos dados sugere que a) os produtores em estudo aplicaram a 

maioria dos mecanismos utilizados ao nível discursivo; e que b) esses alunos-escritores 

conseguiram criar, no mínimo, um embrião argumentativo. Retomando o que Bernardo 

(2007) sugere, a construção argumentativa deveria ser um dos objetivos da escola 

enquanto contribuinte para o desenvolvimento linguístico-discursivo do aluno. 

Entretanto, a presente análise sugere que os produtores em questão não tiveram esta 

habilidade plenamente desenvolvida, revelando a improficiência argumentativa deles, 

ainda que para este nível de escolaridade.  

 Além disso, as análises levam-me à hipótese de que se os alunos tivessem 

contato com a argumentação como parte constitutiva de sua formação, os elementos 

gramaticais poderiam ter sido internalizados pelos produtores realmente em nível 

discursivo. Isso porque os dados mostraram que os elementos gramaticais surgiram (os 

produtores selecionaram artigos, pronomes; encapsularam; construíram expressões 

nominais), mas os alunos não conseguiram usar tais recursos de forma plena dentro do 

que se espera para idade/série deles. Faltaria, segundo os termos de Cavalcanti  (2010), 

os alunos conseguirem trabalhar “com e sobre a língua”. 
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 O presente corpus parece flagrar o tipo de contato que os alunos tiveram com os 

estudos do léxico e suas relações semânticas. Sou levada a interpretar, pautada nesses 

dados, que esses alunos têm um conhecimento lexical restrito. 

 Além disso, os dados sugerem que esses alunos não se apropriaram, ainda, das 

palavras como partes de um trabalho com reescrita. Parece-me que ao longo da segunda 

etapa do ensino fundamental, esses estudantes não foram levados à conscientização – e 

prática – da reescritura de seus textos, o que melhoraria os resultados para esta etapa 

final deste segmento escolar.      

 Outrossim, os resultados sugerem que a apresentação do texto “dissertativo-

argumentativo” como conteúdo isolado no 9º ano de escolaridade não é suficiente para 

desenvolver a habilidade argumentativa dos alunos, o que faz o professor limitar-se, por 

isso, ao conteúdo formal do texto argumentativo: o gênero “redação escolar dissertativo-

argumentativa”.  

 

6. Algumas considerações  

 

 Em primeiro lugar, este trabalho possibilitou-me refletir sobre o texto do aluno 

de periferia, contexto socioeducacional em que atuo; possibilitou-me olhar para as 

construções discursivas do grupo com o qual desenvolverei minha pesquisa de 

doutorado. A pesquisa seminal serviu, portanto, para levantar algumas questões, gerar 

novas ideias e refutar alguns encaminhamentos. 

 Apesar do índice considerável de repetição lexical, o léxico e os demais 

recursos, como elipse e pronomes, foram utilizados adequadamente, sem que gerassem 

ambiguidades ou falta de referente. Contudo, tal fato linguístico pode apontar também 

para a escassez de um repertório lexical ampliado que possibilitasse aos produtores a 

variação de estratégias, como o uso de hiperonímia/hiponomínia, ou sinonímia. 

Achados que podem apontar alguns nichos: a lexicalização como ferramenta anafórica; 

e ausência de propostas didáticas com este enfoque. 

 Os resultados sugeriram também que o aluno da periferia parece ter seu texto 

prejudicado mais pela falta de conhecimento de mundo do que pelo desconhecimento 

dos mecanismos gramaticais que possibilitam construções anafóricas.  Essa pode 

parecer uma inferência óbvia, mas resgatá-la da materialidade dos textos desses alunos 

comprova teorias de vários teóricos sociais. 

 Os resultados levam a algumas propostas que considero profícuas: 1) trabalhos 

futuros que observem e contrastem textos do mesmo aluno elaborados a partir de tema 

mais e menos dominado por ele; 2) trabalhos que analisem como se dá a complexidade 

das estratégias coesivas de que lança mão e como isso resulta na argumentatividade do 

texto; e 3) trabalhos que, a partir das propostas anteriormente ventiladas, levem a 

conhecer a relação do contexto/conhecimento de mundo destes adolescentes e a 

construção de seus textos.       

 Conhecer, enfim, o padrão discursivo dos alunos dessas zonas de exclusão pode 

jogar luz sobre um tipo de exclusão que perpassa os demais: a exclusão do aluno frente 

à possibilidade de escrever um texto coeso e coerente – o que acaba impossibilitando o 

acesso desse aluno a outras esferas socioculturais, financeiras, e mesmo acadêmicas. 
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Além disso, os resultados encontrados podem, também, viabilizar materialidade 

didático-metodológica para os professores de língua(gens), o que possibilitará a esses 

alunos inserção real nas diversas formas de intervir e participar do mundo. 
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PRESENÇA/AUSÊNCIA DO PRONOME DE PRIMEIRA PESSOA DO 

SINGULAR NO FRANCOPROVENÇAL: UMA ABORDAGEM 

VARIACIONISTA 

Simone F. Gomes
*
  

RESUMO: Neste estudo, analisamos a variação presença/ausência do pronome de 

primeira pessoa do singular (zhe) no patois bressan, uma das variedades do 

francoprovençal, língua minoritária em vias de desaparecimento presente na França, 

Suíça e Itália. Diferentemente do francês, onde a presença do pronome é obrigatória, no 

bressan identificamos um fenômeno variável, com tendência à presença do pronome 

devido provavelmente ao intenso contato com a língua francesa, a despeito da 

manutenção de um sistema de desinências verbais ricas. Buscamos identificar quais 

fatores linguísticos favorecem ou condicionam o fenômeno variável a partir do estudo 

empírico com dados reais da língua. Este estudo tem como base os pressupostos teórico-

metodológicos da sociolinguística variacionista desenvolvida por William Labov (2008 

[1972]). Os dados foram coletados de uma revista em quadrinhos que foi escrita 

originalmente em francês e traduzida para o francoprovençal, em mais uma iniciativa de 

preservação e difusão da língua. Observou-se que a presença do pronome é muito 

frequente e que sua omissão parece acontecer em determinados contextos linguísticos. 

Desta forma, a análise partiu de duas hipóteses: a de que a omissão é favorecida quando 

outro elemento preenche a posição antes do verbo e a de que há omissão em contextos 

fonéticos iniciados por consoante, que bloqueiam o fenômeno da elisão entre o pronome 

zhe e a palavra seguinte. Os dados foram codificados para análise estatística no 

programa Goldvarb 2001. A análise da significância e dos pesos relativos dos fatores 

condicionantes da variação possibilitou a confirmação das duas hipóteses. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Variação Linguística. Línguas Minoritárias. Francoprovençal. 

Pronomes. 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este texto se insere no campo de estudo da variação e mudança linguística e 

tem como objeto uma língua minoritária em vias de desaparecimento, o 

francoprovençal, mais especificamente uma variedade da língua denominada bressan. O 

francoprovençal é uma língua de origem românica e compõe ao lado do francês e do 

occitano o subgrupo galo-românico da România Ocidental. Seu domínio compreende o 

sudeste da França, entrando pela Suíça e pela Itália. Na França, essa língua sofreu e 

ainda sofre pressão da língua dominante, o francês, e até o século XIX seus falares eram 

considerados dialetos. Em 1873, Graziadio Isaia Ascoli, um dos fundadores da 

dialetologia, reconheceria a especificidade dos falares da região e proporia reagrupá-los 

sob o nome francoprovençal, atribuindo-lhe o status de língua galo-românica. 

                                                           
*
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Desde sua origem, a língua denominada francoprovençal se apresentava como 

um conjunto de falares, ou patois, espalhados pelo território, configurando o que Gaston 

Tuaillon (1988), um dos principais estudiosos do francoprovençal, chamou de “língua 

em estado dialetal puro”. Não houve, que se saiba, tentativas de unificação em benefício 

de uma língua urbana ou literária. 

Atualmente o francoprovençal conta com um número bruto de falantes de, 

aproximadamente, 60.000 na França e 137.000 no total
244

, muitos dos quais possuem 

uma competência parcial da língua. Nas últimas décadas, movimentos de valorização de 

línguas e culturas minoritárias vêm impulsionando iniciativas de grupos e indivíduos em 

relação à recuperação do patois. A comunidade acadêmica tem se interessado pela 

descrição, análise e preservação da língua, assim como comunidades e grupos sociais 

que, através de associações, têm buscado reativar essa língua.  

Comparado às línguas românicas, o francoprovençal apresenta 

características distintivas relevantes que o tornam um objeto rico para pesquisas na área 

dos estudos românicos. A diversidade de seus falares, bem como o conjunto de traços 

comuns que os identificam, constituem objetos relevantes nos estudos da 

sociolinguística, do contato de línguas e de restrição de uso de línguas. Segundo Martin 

(2011), o francoprovençal se caracteriza pela manutenção de traços antigos originais e 

por inovações importantes. Dentre essas características, destacamos o uso do pronome 

de primeira pessoa do singular, aspecto bastante variável nas línguas românicas.  

No grupo galo-românico temos, na atualidade: ao norte, o francês, que não 

permite o sujeito nulo – a posição do sujeito deve ser preenchida, seja por um nome, 

seja por um pronome, como em francês “je vais sortir demain” ou “il pleut”; ao sul, o 

occitano, que permite o sujeito nulo, tal como o italiano e o português – a posição do 

sujeito pode ficar vazia, como na sentença em português “vou sair amanhã”,  e existem 

estruturas chamadas tradicionalmente de “sem sujeito”, como em “chove”. No 

francoprovençal, rodeado pelo francês ao norte e pelo occitano ao sul, os pronomes 

pessoais não são usados da mesma maneira em todos os dialetos. Alguns possuem um 

padrão próximo do francês e não permitem a omissão dos pronomes, outros se 

aproximam do occitano e permitem a omissão.  

Observou-se que, no bressan, o pronome de primeira pessoa do singular ora 

está presente e ora está ausente. Identificada a variação, questiona-se: quais fatores 

linguísticos a favorecem ou a condicionam? Essa é a questão central que tentaremos 

responder ao longo deste texto. 

Este trabalho se justifica pela escassez de estudos acerca do francoprovençal 

e pela necessidade de se descrever e registrar línguas minoritárias em vias de 

desaparecimento. Essas línguas são patrimônio de toda a humanidade e cabe às 

diferentes instâncias da sociedade, dentre elas a comunidade acadêmica, o levantamento 

da situação de línguas ameaçadas, sua descrição, sua documentação e sua revitalização, 

assim como o apoio a suas comunidades. Além disso, a análise de línguas minoritárias 

ameaçadas possibilita conhecer melhor os padrões da estrutura linguística e as funções 
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da linguagem humana (HARRISON, 2007). Este estudo contribui, portanto, para um 

maior conhecimento dessa língua e para uma melhor compreensão do fenômeno 

linguístico aqui abordado no âmbito das línguas românicas, em especial das galo-

românicas.    

 

2 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

2.1 O ESTUDO EMPÍRICO E A ABORDAGEM VARIACIONISTA 

 

Este estudo tem como base os pressupostos teórico-metodológicos da 

sociolinguística variacionista desenvolvida por William Labov. A abordagem de Labov 

se concentra no estudo direto da língua em uso dentro de uma comunidade de fala e 

concebe a linguagem humana como uma forma de comportamento social. Além disso, 

Labov parte do pressuposto de que a teoria deve ser orientada pelos dados (LABOV, 

2008 [1972], p. 237): 

Por meio do estudo direto da língua em seu contexto social, o 

montante de dados se expande enormemente e nos oferece 

formas e meios de decidir qual das várias análises possíveis está 

correta. 

Labov (op. cit.) reconhece a existência da variação linguística e toma como 

pressuposto a ideia de que a heterogeneidade é inerente à língua. A partir da ideia de 

heterogeneidade sistemática, o autor elimina a associação entre estrutura e 

homogeneidade. A variação não é algo  livre e desordenado, mas sim um fenômeno 

previsível, condicionado e regulamentado por fatores linguísticos e sociais.  Assim, a 

variação e a mudança linguística passam a ser objeto central dos estudos linguísticos 

(LABOV, op. cit.). 

Ao defender o estudo direto da língua em uso, Labov (op. cit, p. 234) se 

posiciona contra os procedimentos da gramática gerativa, os quais operam com 

intuições sobre a língua para elaborar modelos da estrutura linguística. Segundo Labov 

(op. cit.), a abordagem gerativa tem um defeito sério: não oferecer meios de verificar se 

o modelo está certo ou errado, ou seja, não é possível testá-lo empiricamente, confirmá-

lo, refutá-lo ou reformulá-lo. 

Eddington (2008), questiona a validade de teorias desse tipo, que se 

caracterizam por não fazerem uso de dados reais. O falante/ouvinte ideal toma o lugar 

dos usuários reais da língua, o que significa fornecer explicações generalizadas sobre o 

fenômeno linguístico tendo como objeto a fala de um único indivíduo. Nesses casos, 

não havendo experimentação, a hipótese torna-se a própria explicação do fenômeno. 

Essas teorias não são passíveis de refutação e, em geral, rejeitam toda e qualquer 

evidência que possa provar que estejam erradas. Isso não contribui para o avanço do 

conhecimento científico, visto que, em última análise, a aceitação ou não da teoria passa 
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a ser uma questão de crença. Daí a importância da adoção de uma metodologia 

científica e do uso de dados que existam no espaço real e no tempo real. 

O presente estudo tem como objeto um fenômeno variável – entendido como 

duas ou mais formas com o mesmo valor de verdade – e busca identificar os fatores que 

condicionam essa variação. Este estudo, no entanto, enfrenta um problema 

metodológico importante: por tratar-se de uma língua minoritária em avançado processo 

de restrição de uso, os dados aqui analisados são dados de língua escrita. Dados desse 

tipo, embora sejam considerados uso da língua, são dados pouco espontâneos e 

fortemente influenciados pela modalidade padrão da língua, o que pode dificultar a 

observação de fenômenos fundamentais que determinam o curso da evolução 

linguística. O acesso direto à modalidade oral do francoprovençal é algo difícil na 

atualidade, sobretudo na França, onde é difícil localizar os falantes. Além disso, para 

analisar dados de língua oral, seria necessário nos debruçarmos sobre a problemática 

dos semi-falantes, classificar e avaliar níveis proficiência da língua, o que ultrapassa os 

limites deste estudo. 

Outro problema em relação aos dados aqui analisados diz respeito à 

representatividade e ao tamanho da amostra. Os dados foram coletados de uma única 

revista em quadrinhos que foi escrita originalmente em francês e traduzida para o 

francoprovençal bressan, em mais uma iniciativa de preservação e difusão da língua. De 

acordo com a Linguística de Corpus (MACENERY; HARDIE, 2012), para se estudar 

uma língua são necessários dados que representem a variabilidade do uso da língua de 

forma balanceada. Além disso, a amostra deve ser tão grande quanto possível e permitir 

uma análise quantitativa dos dados. No entanto, quando lidamos com línguas 

ameaçadas, a indisponibilidade dos dados limita enormemente as possibilidades de 

construir um corpus adequado da língua.   

Nesta pesquisa, a constituição do corpus foi limitada pela indisponibilidade de 

textos em geral escrito em bressan e pela não ocorrência do fenômeno 

(presença/ausência do pronome de primeira pessoa) na maior parte dos textos 

disponíveis.  Apesar dessas ressalvas, acreditamos que os dados aqui trabalhados sejam 

representativos de uma variedade da língua (o bressan), além de possuir a vantagem de 

tratar-se de um gênero escrito com elementos de oralidade – o gênero quadrinhos. 

Apesar da relativa pouca quantidade de dados analisados, empreendemos uma análise 

quantitativa, além da análise descritiva qualitativa, e acreditamos, assim, contribuir para 

um maior conhecimento da língua e do fenômeno abordado. 

Dada a natureza dos dados aqui analisados, não foi possível avaliar fatores de 

natureza social como gênero, faixa etária, etc. Nossa foco centrou-se, então, em fatores 

linguísticos, que se mostraram bastante relevantes na análise. 
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2.2 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS
245

 

O bressan é falado no departamento de Ain, nas proximidades da cidade de 

Bourg-en-Bresse, na França. Os pronomes que analisaremos neste texto foram extraídos 

da revista em quadrinhos Léj avatar de Tintin: Lé pèguelyon de la Castafiore (2006), 

tradução para o bressan de Josine Meune e Manuel Meune do original Les aventures de 

Tintin: Les bijoux de la Castafiore, de Hergé (2007 [1963]). Essa edição conta com 

algumas observações gramaticais sobre o francoprovençal bressan e um glossário no 

final, o que possibilitou a identificação do pronome. A comparação com o original 

francês também contribuiu para a análise e compreensão do texto. 

A tradução foi realizada a partir do falar de Confrançon, cidade natal de Josine 

Meune, a 17 km de Bourg-en-Bresse. Foi utilizada uma grafia local, semi-fonética.
246

 É 

preciso enfatizar que mesmo dentro do domínio do bressan podem existir variações de 

cidade para cidade, de comunidade para comunidade. Além disso, os tradutores 

esclarecem que utilizaram a variante que eles conheciam melhor e se inspiraram em 

outros trabalhos existentes.  

A coleta dos dados foi feita manualmente. Foi criado um arquivo com as 

ocorrências no contexto de frases, devidamente identificadas possibilitando a retomada 

do contexto mais amplo. Foram coletadas 412 ocorrências de presença/ausência do 

pronome de primeira pessoa do singular. A revista contém 62 páginas e 13.177 

palavras.  

Cada ocorrência do corpus possui uma etiqueta do tipo P18.7 (leia-se: página 

18, 7° quadrinho) que permite localizá-la na revista em quadrinhos (tanto no original em 

francês como na versão em francoprovençal). Caso haja mais de uma ocorrência no 

mesmo quadrinho, elas serão ordenadas por letras: (a) primeira ocorrência, (b) segunda, 

(c) terceira, e assim por diante.   

As ocorrências foram analisadas, codificadas para os fatores considerados 

atuantes na variação – discutiremos os fatores e as hipóteses mais a frente – e 

submetidas ao programa estatístico GoldVarb (2001), utilizado na análise quantitativa 

dos dados.  

3 ESTUDO DO USO DO PRONOME DE PRIMEIRA PESSOA NO BRESSAN  

3.1 O SISTEMA DOS PRONOMES PESSOAIS NO BRESSAN 
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 Utilizamos a palavra corpus no sentido proposto em Dubois et al. (2006): conjunto de enunciados de 
uma língua selecionados pelo linguista e que serão submetidos à análise. 
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O pronome que analisamos é o pronome de primeira pessoa do singular zhe, 

que aparece apenas na função de sujeito (pronom personnel sujet). O quadro seguinte 

mostra o sistema de pronomes pessoais na posição de sujeito
247

 no bressan. 

 

Quadro 1: pronomes pessoais no bressan
248

 

PESSOA PRONOME 

1ª pessoa do singular Zhe 

2ª pessoa do singular Te 

3ª pessoa do singular I, Le, On 

1ª pessoa do plural Nou 

2ª pessoa do plural Vou 

3ª pessoa do plural I, Le 

 

Enquanto no francês a presença do pronome sujeito de primeira pessoa do 

singular je é obrigatória, no bressan observou-se um caso de variação: presença do 

pronome X ausência do pronome. Veja os exemplos abaixo:  

 

a. Ma, zhe si Tintin (P2.5).
249

 

Moi, je suis Tintin.
250

 

Eu, eu sou Tintin.
251

 

 

b. Vou ramachou, vouj éte on bon gachon (P12.2b). 

Je vous remercie, vous êtes un bon garçon. 

(Eu) lhe agradeço, você é um bom garoto.  

 

Stich (2001) aponta para algumas generalidades nos casos de omissão dos 

pronomes no francoprovençal em geral: ocorre sobretudo na primeira pessoa do singular 

com verbos iniciados por consoante e na terceira pessoa do singular e do plural.  

Segundo Dauzat (1950), no francês, o pronome pessoal sujeito era usado 

inicialmente (século XI, aproximadamente) para dar ênfase, ou detalhar alguma 

situação, sendo comum sua omissão. Seu uso torna-se obrigatório apenas no século 

XVI, em decorrência, sobretudo, do processo de apagamento das numerosas desinências 

verbais no francês arcaico. Esse processo foi responsável por tornar o francês atual uma 

língua que não admite o sujeito nulo, embora na língua oral seja comum a omissão do 

pronome de terceira pessoa do singular il com sentido impessoal em contextos como il 

vaut mieux..., il faut..., il y a, entre outros.  

Estudos mostram que o português brasileiro (PB), antes pertencente ao grupo 

das línguas chamadas pro-drop, estaria se tornando uma língua de sujeito preenchido tal 
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 Em português esse pronomes são denominados pronomes pessoais retos. 
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 Dados extraídos da revista Léj avatar de Tintin: Lé pèguelyon de la Castafiore (2006). 
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 Todos os exemplos foram extraídos da revista Léj avatar de Tintin: Lé pèguelyon de la Castafiore 
(2006). Os grifos de todos os exemplos são nossos.  
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como o francês devido à redução de seu paradigma verbal (TARALLO, 1983; 

DUARTE, 1995). O enfraquecimento da flexão verbal é considerado um fator principal 

nesse tipo de processo. 

É interessante observar que no francoprovençal, diferentemente do francês e do 

PB, a presença ou a ausência dos pronomes em geral parece não estar relacionada ao 

empobrecimento das desinências verbais. No bressan, onde identificamos a variação, 

observamos que ela ocorre, como já dizia Stich (2001), sobretudo na primeira pessoa do 

singular e na terceira pessoa do singular e do plural. Veja o quadro abaixo: 

 

Quadro 2: pronomes pessoais e conjugação do verbo parlô (falar) no presente do 

indicativo no bressan
252

 

PRONOME parlô 

Zhe parlou 

Te parle 

I, Le, On parle 

Nou parlon 

Vou parlô 

I, Le parlon 

 

Podemos observar na conjugação do verbo parlô (o sublinhado marca a vogal 

tônica), que apenas a segunda pessoa do singular e a terceira do singular se confundem, 

fato que favoreceria a não omissão nesses contextos. No entanto, a terceira pessoa do 

singular é um dos contextos em que ocorre a variação. Com relação à primeira pessoa 

do singular, objeto desta análise, seria esperada uma omissão bastante frequente, visto 

que o verbo já transmite a informação de pessoa. Mas veremos que isso não ocorre (o 

preenchimento da posição de sujeito é mais frequente). Na primeira e na segunda pessoa 

do plural, cujas desinências também marcam a pessoa, também não se observou a 

omissão.  

Duarte (2003) observa que a tendência de mudança no PB em direção ao sujeito 

pronominal preenchido ainda não pôde ser confirmada, visto que a autora observou uma 

certa estabilidade de indivíduos e da comunidade em seu estudo de Painel e de 

Tendência (em um intervalo de 19 anos). Segundo a autora, trata-se de uma fase da 

mudança, como ocorreu com o francês antes da expansão do sujeito preenchido em todo 

o sistema, caracterizada como um sistema de sujeito nulo “defectivo”, que permite 

sujeitos nulos apenas com certas pessoas e/ou certos contextos sintáticos (ROBERTS, 

1993, apud DUARTE, 2003). Segundo Duarte (1995, p. 126-127),  

 

o sujeito nulo deixa, pois, de ser obrigatório para ser opcional, 

não havendo mais uma relação direta entre flexão distintiva e 

sujeito nulo. Prova disso é , de um lado, a perda significativa da 

realização do sujeito nulo na primeira pessoa do singular, que 

mantém a única desinência exclusiva, e, de outro, o percentual 
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superior na terceira pessoa, cuja forma verbal no singular 

apresenta desinência número-pessoa zero, e é uma forma 

polivalente no sistema linguístico atual. 

 

A comparação com o trabalho de Duarte (1995 e 2003) sobre o português e com 

o caso do francês nos leva a questionar se o bressan também estaria passando por uma 

fase do processo que tende a levar línguas de sujeito nulo ao preenchimento da posição 

do sujeito. No entanto, para responder a essa questão é necessário empreender um 

estudo diacrônico da língua para constatar, primeiramente, se se trata realmente de uma 

língua de sujeito nulo e se houve simplificação da flexão verbal, o que ultrapassa os 

limites deste texto. Optamos por realizar uma análise sincrônica e, embora o 

enfraquecimento da flexão verbal seja um importante fator atuante nesse tipo de  

processo, no caso do pronome de primeira pessoa do singular no bressan, outros fatores 

linguísticos parecem condicionar a variação.   

Observou-se ainda que a omissão do pronome no bressan não está relacionada à 

presença do pronome na estrutura anterior. De toda forma, os poucos casos em que a 

omissão ocorre em contexto seguinte à presença do pronome foram excluídos da 

análise. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Encontramos a seguinte distribuição das variantes presença e ausência do 

pronome zhe no corpus: 

 

Tabela 1: presença/ausência de zhe no corpus
253

 

presença de zhe 312 (76%) 

ausência de zhe 100 (24%) 

TOTAL 412 (100%) 

 

Na tabela 1, observa-se que a presença do pronome é a variante mais produtiva, 

com frequência relativa de 76%, enquanto a variante ausência do pronome representou 

apenas 24% das ocorrências. Assim, é necessário investigar os fatores linguísticos que 

favorecem ou desfavorecem a omissão. Propomos, então, testar duas hipóteses: 

 

1) A primeira, depreendida na observação dos dados: o pronome é omitido quando 

alguma outra forma linguística preenche a posição antes do verbo. 

2) A de Stich (2001), segundo a qual a omissão de zhe ocorreria com verbos 

iniciados por consoante. 

 

Para verificar a primeira hipótese, analisamos os seguintes fatores linguísticos: 
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1) Tipo de sentença: sentenças negativas X sentenças não negativas 

(assertiva/interrogativa): as negativas favoreceriam a omissão de zhe, pelo fato 

de o advérbio ne preencher a posição antes do verbo. 

2) Posição do objeto: sentenças com objeto anteposto ao verbo X sentenças sem 

objeto anteposto ao verbo: o objeto anteposto preencheria a posição antes do 

verbo e  favoreceria a omissão de zhe.  

 

A tabela seguinte apresenta o efeito das variáveis independentes tipo de sentença 

e posição do objeto na omissão do pronome zhe.  

 

Tabela 2: efeito das variáveis tipo de sentença e posição do objeto na omissão de zhe
254

 

Variáveis 

independentes 

Fatores Frequência % sig. PR 

 

tipo de 

sentença 

negativas 

 

não 

negativas 

26/36 

 

74/376 

72 

 

20 

 

0,000 

.91 

 

.44 

 

posição do 

objeto 

 

anteposto 

 

não 

anteposto 

44/117 

 

56/295 

38 

 

19 

 

0,000 

.69 

 

.41 

 

Na tabela anterior, a coluna sig. mostra que a diferença entre os fatores em cada 

variável é estatisticamente significativa
255

. Com relação ao fator tipo de sentença, as 

sentenças negativas favorecem a omissão do pronome (peso relativo = .91
256

), enquanto 

as não negativas desfavorecem a omissão (peso relativo = .44). Com relação à posição 

do objeto, o objeto anteposto também favorece a omissão (peso relativo = .69).  

A análise dos fatores tipo de sentença e posição do objeto confirmam a primeira 

hipótese: o pronome é omitido quando alguma outra forma linguística preenche a 

posição antes do verbo. Vejamos alguns exemplos:   

 

c. Zhe ne si pô controu la mezeca (P17.7a) – presença do pronome em 

sentença negativa. 

Je ne suis pas contre la musique. 

Eu não sou contra a música. 
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 Fonte: dados computados. 
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 Esse valor é fornecido na análise Binomial up down do GoldVarb (2001). Trata-se do cálculo 
denominado qui-quadrado que calcula a probabilidade de a hipótese nula (de que não há relação entre 
as variáveis independentes e dependentes) ser verdadeira. Quando p é menor que 0,05, podemos dizer 
que a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira é extremamente baixa (GUY; ZILLES, 2007). 
256

 Peso relativo com valor igual a 0.5 indica que o fator não tem efeito sobre a regra variável, com valor 
maior que 0.5 indica que o fator favorece a aplicação da regra e valor menor que 0,5 indica que o fator 
desfavorece a aplicação da regra (GUY; ZILLES, 2007). A regra aqui focalizada é a de omissão do 
pronome. 
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d. Non, ne si pô u couzhè... (P26.3a) – ausência do pronome em sentença 

negativa. 

Non, je ne suis pas au courant... 

Não, (eu) não estou sabendo disso... 

 

e. É fô a toute fin que zhe lou treuva ...(P21.13) – presença do pronome com 

objeto anteposto. 

Il faut absolument que je le trouve... 

É preciso que eu o encontre de qualquer jeito...  

 

f. Vou betou lou téléfone itye, capiténou (P12.2a) – ausência do pronome 

com objeto anteposto. 

Je vous mets le téléphone ici, capitaine. 

(Eu) coloco o telefone aqui pra você, capitão. 

 

Nos exemplos anteriores podemos observar como a partícula de negação ne e os 

pronomes oblíquos (pronom complement) lou  e vou ocupam a posição imediatamente 

antes do verbo, favorecendo a omissão. 

Para testar a hipótese de Stich (2001) precisamos compreender melhor o papel 

de verbos iniciados por vogal. Veja: 

 

g. Zh’arevrë lou 17... (P6.2b) – verbo iniciado por vogal (presença do 

pronome). 

J’arriverai le 17... 

 (Eu) chego dia 17... 

 

h. Contou su veutra linga. (P21.7) – verbo iniciado por consoante (ausência 

do pronome). 

Je compte sur votre discrétion. 

(Eu) conto com sua discrição.  

 

Acreditamos que com verbos iniciados por vogal a omissão de zhe é mais difícil, 

visto que ocorre o fenômeno da elisão da vogal de zhe, tornando pronome e verbo 

foneticamente uma coisa só, como podemos observar no exemplo g. 

No entanto, é frequente no corpus contextos em que, mesmo com verbos 

iniciados por vogal, a elisão é bloqueada por outros elementos introduzidos entre o 

pronome e o verbo, como no caso de sentença negativa (a partícula ne se junta ao verbo 

e impede a elisão da vogal de zhe) e de anteposição do objeto (o pronome objeto se 

junta ao verbo e impede a elisão da vogal de zhe). Veja:  

 

i. (...) zhe n’azhë pô on nô, bonzou ! (P25.8) – sentença negativa com verbo 

iniciado por vogal. 

 (...)je n’aurais pas un nez comme ça, bon Dieu! 

 (...) eu não teria um nariz assim, meu Deus! 

 

 j. Gare a ta che zhe t’atrapou ! (P2.9) – sentença com objeto anteposto e 

verbo iniciado por vogal. 

 Gare à toi si je te rattrape! 
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Tenha cuidado se eu te pego! 

 

Desta forma, analisamos as ocorrências em relação à variável independente 

contexto fonético da seguinte maneira: quando zhe está presente, distinguimos os casos 

em que há elisão (que chamaremos de contexto iniciado por vogal) dos casos em que 

não há (contexto iniciado por consoante). Quando zhe está ausente, distinguimos, de um 

lado, estruturas com verbo iniciado por consoante, negativas com ne e objeto anteposto 

iniciado por consoante (contexto iniciado por consoante), e de outro, verbos iniciados 

por vogal e objeto anteposto iniciado por vogal (contexto iniciado por vogal). Em 

seguida, apresentamos exemplos de ausência do pronome nos contextos iniciados por 

consoante e por vogal. 

 

l. N’azhë zhamé dyo chourti sè mon paraplu... (P7.3) – contexto iniciado por 

consoante (negativa)  

Je n’aurais jamais dû sortir sans mon parapluie... 

(Eu) não deveria jamais ter saído sem meu guarda chuva... 

 

m. Ch’i n’e pô itye demon, bonzou, è
257

 fezhë veni n’eutrou! (P26.4) – 

contexto iniciado por vogal (objeto anteposto) 

S’il n’est pas ici demain, bon Dieu! j’en fais venir un autre!                                  

                      Se ele não estiver aqui amanhã, faço vir outro! 

 

Vejamos alguns exemplos de presença do pronome em contextos iniciados por 

consoante e por vogal. 

 

n. Ma, zhe vouj azhë prévenu (P13.5b) – contexto iniciado por consoante 

(objeto anteposto). 

Moi, je vous ai prévenu. 

(Eu) não deveria jamais ter saído sem meu guarda chuva... 

 

o. Ma fa oua, zh’ébleyiva! (P10.8) – contexto iniciado por vogal (elisão de 

zhe).  

Ah! Oui! J’oubliais! 

Ah! Sim! (eu) esqueci! 

 

A tabela seguinte apresenta o efeito da variável independente contexto fonético 

na omissão do pronome zhe.  

 

Tabela 3: efeito da variável contexto fonético na omissão de zhe
258

 

Variável 

independente 

Fatores Frequência % sig. PR 

 

contexto 

iniciado por 

consoante 

95/302 

 

31 

 

 

0,000 

.63 
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 A palavra è é um pronome na função de objeto complemento da preposição de. Trata-se de um tipo 
de estrutura que não é posível traduzir para o português. 
258

 Fonte: dados computados. 
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fonético  

iniciado por vogal 

5/110 4 .18 

 

O valor de sig. na tabela anterior mostra que é significativa a diferença entre os 

contextos iniciado por consoante e os contextos iniciados por vogal no que diz respeito 

à omissão de zhe. Como já previa Stich (2001), os contextos iniciados por consoante 

favorecem a omissão do pronome (peso relativo = .63), enquanto os contextos iniciados 

por vogal desfavorecem (peso relativo = .18). Essas estruturas iniciadas por consoante 

bloqueiam o fenômeno da elisão possibilitando a ausência. Quando há elisão, o verbo se 

junta ao pronome formando uma estrutura mais fixa que desfavorece a omissão do 

pronome. 

 

4.1 AJUSTE DO MODELO E INTERAÇÃO ENTRE FATORES 

 

O programa GoldVarb (2001) fornece um diagrama de dispersão dos fatores que 

mostra quão ajustado é o modelo aos dados: quanto mais próximos estão os pontos da 

diagonal (linha de melhor ajuste), mais adequado é o modelo. A existência de pontos 

distantes da linha sugere interação entre alguns dos fatores, ou seja, sugere que os 

fatores analisados como variáveis independentes talvez não sejam tão independentes 

como previsto e precisam ser melhor analisadas (ROBINSON et al, 2001).  

 A primeira rodada dos dados no programa gerou o seguinte diagrama de 

dispersão dos fatores: 

 

 

Diagrama 1: Dispersão dos fatores na primeira rodada dos dados 

 
 

Cada ponto no diagrama anterior representa um dos fatores analisados (sentença 

negativa, sentença não negativa, objeto anteposto, objeto não anteposto, contexto 

iniciado por vogal e contexto iniciado por consoante), totalizando seis fatores. Pode-se 

observar que três deles estão bem próximos à diagonal e os outros três se afastam um 

pouco. Embora esse modelo possa ser aceito como ajustado – visto que o afastamento 

dos três fatores não é muito extremo – seria interessante verificar se há interação entre 
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os fatores que condicionam a variação – o contexto fonético (vogal X consoante) e o 

preenchimento (ou não) da posição antes do verbo (sentenças não negativas e objeto não 

anteposto X sentenças negativas e objeto anteposto).   

Para analisar essa interação, é necessário reorganizar os fatores. Os três grupos 

de fatores (cada um com duas variantes) analisados anteriormente foram organizados 

em apenas um grupo com as seguinte variantes: 

 

Quadro 3: Reorganização dos fatores (variáveis independentes) 

Grupo de fator Variantes 

 

contexto fonético X 

preenchimento (ou não) da 

posição antes do verbo 

vogal + preenchimento  

vogal + não preenchimento 

consoante + preenchimento 

consoante + não 

preenchimento 

   

Com base nessa nova organização, os dados foram codificados e submetidos a 

uma nova rodada no programa GoldVarb (2001). Apresentamos em seguida o diagrama 

de dispersão gerado nessa rodada. 

 

Diagrama 2: Dispersão dos fatores na segunda rodada dos dados 

 
 

O diagrama anterior mostra que o modelo se ajusta melhor aos dados. A análise 

dos pesos relativos e da significância possibilitam uma melhor visualização dos efeitos 

dos fatores na omissão do pronome zhe. 

 

 

 

Tabela 4: efeito da interação entre contexto fonético e preenchimento (ou não) da 

posição antes do verbo na omissão de zhe
259

 

Variável independente Fatores Freq. % sig. PR 

 vogal + preenchimento  2/9 22  .56 

                                                           
259

 Fonte: dados computados. 
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contexto fonético X 

preenchimento (ou não) da 

posição antes do verbo 

vogal + não 

preenchimento 

consoante + 

preenchimento 

consoante + não 

preenchimento 

3/101 

63/134 

32/168 

3 

47 

19 

0,000 

 

.12 

.80 

.51 

 

Na tabela 4, a coluna sig. mostra que a diferença entre os fatores é 

estatisticamente significativa. O contexto que mais favorece a omissão do pronome é o 

iniciado por consoante com preenchimento da posição antes do verbo (peso relativo = 

.80). O contexto iniciado por vogal sem preenchimento da posição antes do verbo é o 

que mais desfavorece a omissão do pronome (peso relativo = .12). O contexto iniciado 

por consoante sem preenchimento da posição antes do verbo possui peso relativo muito 

próximo do valor neutro (.51) e provavelmente não tem efeito sobre a regra variável. O 

contexto iniciado por vogal com preenchimento da posição antes do verbo favorece um 

pouco a omissão, mas também se aproxima do valor neutro (.56). A comparação dos 

pesos relativos nos permite dizer ainda que o efeito do preenchimento da posição antes 

do verbo favorece mais a omissão do que o contexto fonético, visto que os fatores com 

preenchimento possuem os pesos mais altos.    

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Este estudo buscou analisar a variação presença/ausência do pronome pessoal de 

primeira pessoa do singular em um dialeto do francoprovençal, o bressan. Observou-se 

que a presença do pronome zhe é muito frequente no corpus e que sua omissão parece 

ocorrer em contextos linguísticos específicos. Pudemos observar que a presença do 

pronome não está relacionada ao empobrecimento das desinências verbais, processo que 

vem ocorrendo em outras línguas românicas, como no português. Tão pouco pudemos 

associar a omissão ao fato de o pronome ter aparecido em contexto imediatamente 

anterior no discurso – os poucos casos em que isso ocorreu foram excluídos da análise.  

Observamos que a ausência de zhe é favorecida quando outro elemento ocupa a 

posição imediatamente anterior ao verbo, como ocorre nas sentenças negativas e nas 

sentenças com objeto anteposto, confirmando a primeira hipótese. É necessário 

investigar mais esse fenômeno e comparar com outros estudos para avaliar se o 

preenchimento da posição do sujeito é uma restrição da língua: dado que no bressan a 

preferência parece ser a presença do pronome, a omissão, nesses contextos, seria uma 

forma de, satisfeita a restrição de preenchimento da posição do sujeito, evitar 

informações redundantes?  

 A análise dos dados nos permite dizer ainda que a hipótese de Stich (2001) foi 

confirmada. A ausência do pronome de primeira pessoa no bressan é favorecida por 

estruturas iniciadas por consoante, visto que são contextos que bloqueiam o fenômeno 

da elisão do pronome. Fatores relacionados ao ritmo da língua parecem estar envolvidos 
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nesse fenômeno. A elisão está relacionado à prosódia da língua e deve ser melhor 

analisada.  

Para testarmos uma possível interação entre contexto fonético e preenchimento 

(ou não) da posição antes do verbo, reorganizamos os fatores e fizemos uma nova 

rodada no GoldVarb (2001). Obtivemos, assim, um modelo mais ajustado aos dados e 

pudemos observar que esses fatores estão relacionados. Parece haver uma hierarquia 

entre eles: o contexto iniciado por consoante com preenchimento da posição antes do 

verbo é o que mais favorece a omissão, em seguida temos o contexto iniciado por vogal 

com preenchimento da posição antes do verbo, que favorece um pouco a omissão (peso 

relativo .56). O contexto iniciado por consoante sem preenchimento apresentou peso 

relativo próximo do neutro (.51) e o contexto iniciado por vogal sem preenchimento (ou 

seja, os casos em que a elisão de zhe é possível) são os que mais desfavorecem a 

omissão. Desta forma, podemos dizer que o fator preenchimento da posição antes do 

verbo é o mais decisivo na omissão de zhe e o fator contexto fonético parece estar 

subordinado a ele – o contexto iniciado por consoante favorece a omissão apenas se 

houver preenchimento da posição antes do verbo, e o contexto iniciado por vogal 

desfavorece a variação apenas se não houver preenchimento da posição antes do verbo.  

Para uma compreensão mais ampla do tema, faz-se necessária a ampliação do 

corpus e a análise dos outros pronomes. Essas questões serão contempladas nos 

próximos estudos. 
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ALFABETIZAÇÃO E (MULTI)LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UMA REFLEXÃO SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA 

CONTEMPORANEIDADE 
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261

 

 

 

RESUMO: A apropriação dos artefatos tecnológicos, pela juventude, na 

contemporaneidade, está cada vez mais intensa, oferecendo-lhes oportunidades de 

conectar-se ao mundo, através de uma infinidade de gêneros disponibilizados pelas 

redes digitais, o que exige do professor preparar-se para lidar com novos letramentos. 

Partindo dessa premissa, o presente estudo objetiva discutir sobre as habilidades e 

competências que o professor da Educação Básica precisa construir para lidar com os 

letramentos digitais, já apropriados por seus alunos. A questão que nos move à pesquisa 

é: Quais os desafios, implicações e contribuições de uma prática pedagógica 

fundamentada nos princípios do (multi)letramento, nas classes de alfabetização do 

Ensino Fundamental I? Sendo o professor sujeito que interage com os alunos, buscando, 

juntos, ressignificar e (re)construir concepções e práticas pedagógicas, precisa 

contemplar, em seu projeto de ensino, os desafios que a cultura digital propõe, 

principalmente, no que tange às práticas sociais de leitura e de escrita, que exigem do 

professor o trabalho com a linguagem a partir de seus usos sociais, envolvendo a 

convergência de diversos gêneros multimodais e multissemióticos, produzidos, 

colaborativamente, em rede. Trata-se da pedagogia dos (multi)letramentos, que diz 

respeito à multiplicidade – cultural e semiótica – de práticas letradas da nossa 

sociedade. O tema será abordado a partir de uma pesquisa bibliográfica e de campo, 

ainda em andamento, em que serão entrevistados professores da Educação Básica, a fim 

de analisarmos as contribuições, implicações e desafios de uma prática pedagógica, no 

Ensino Fundamental I, pautada nos princípios do (multi)letramento. Os estudos 

realizados, até o momento, nos permitem afirmar que a escola contemporânea ainda 

precisa potencializar suas ações pedagógicas, visando à formação de leitores e autores, a 

partir dos múltiplos letramentos vivenciados pelos alunos, considerando suas trajetórias 

individuais de aprendizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Multiletramentos. Formação de Professor. 

 

 

1. Introdução 

 

A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na sociedade 

contemporânea contribuem para a configuração de um cenário mundial capaz de 
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facilitar e estreitar a comunicação entre os sujeitos e disseminar, de forma rápida, uma 

gama de informações, tornando a vida das pessoas mais prática. Diante desse advento 

tecnológico, vários artefatos convergem e desenvolvem ações inovadoras e instigantes, 

facilitando o contato entre as pessoas, permitindo o acesso a uma grande quantidade de 

informações necessárias à tomada de decisão, no mundo globalizado. Esse cenário 

mundial possibilita a geração de saberes, acarretando o aumento e a difusão de 

conhecimentos e informações, a partir do momento em que seus usuários se apropriam 

das TIC. 

Vivemos tempos de transição em que várias mudanças no 

campo das transformações sociais, tecnológicas, econômicas e 

culturais são derivadas da revolução no âmbito da 

comunicação e da tecnologia, provocando alterações 

nasrelações entre o ser humano e o seu cotidiano. (SANTOS, 

2012, p.221) 

      Nesta perspectiva, o uso dos artefatos tecnológicos e da internet está cada vez 

mais inserido no cotidiano das pessoas, oferecendo-lhes oportunidades de estarem 

conectadas ao mundo, através de uma infinidade de informações disponibilizadas pelas 

redes digitais. Utilizar os recursos disponíveis na rede, como potencializador 

pedagógico, possibilita uma aprendizagem mais significativa, a partir de práticas 

educativas críticas, reflexivas e plurais, desenvolvendo, nos alunos, habilidades 

cognitivas de produção coletiva de conhecimentos. Assim, através da troca de 

informações produzidas em rede, nesses ambientes colaborativos é possível estabelecer 

conexões e interrelações que podem resultar em um processo de ensino e aprendizagem 

mais abrangente, autônomo e interativo. 

Dessa forma, faz-se necessário refletirmos sobre as mudanças ocorridas na 

sociedade que impactaram no ambiente educacional, principalmente no que tange à 

possibilidade do professor desenvolver atividades pedagógicas a partir de recursos 

potencializados pelas tecnologias digitais, utilizando recursos dinâmicos e interativos 

que contribuam para ressignificar as práticas de leitura e de escrita no Ensino 

Fundamental, especificamente, no ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental I. 

De acordo com Hobsbawn (2008), é necessário repensar as práticas políticas, 

históricas, econômicas para o desenvolvimento de outras práticas e abordagens, a fim de 

reduzir ou acabar com todo o processo excludente que vivenciamos desde a 

modernidade. Portanto, é preciso refletir sobre a possibilidade de uma nova didática, 

uma prática educativa renovada que não só se fundamente apenas em letrar e alfabetizar 

os alunos, mas multiletrá-los, levando em consideração que o espaço digital é um 
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ambiente frutífero onde se apresenta uma diversidade peculiar de gêneros textuais, que 

fazem parte do cotidiano dos educandos e, portanto, se configuram como significativos.  

Nesse contexto, é urgente que os educadores desejem imergir nessa lógica 

digital para compreenderem e posteriormente, promoverem aulas que atendam a 

demanda exigida pela contemporaneidade. Portanto, é de fundamental importância 

investimentos na formação do professor, em especial a formação continuada voltada 

para o desenvolvimento de uma prática pedagógica multiletrada. 

 

2. Prática Pedagógica Contemporânea: ultrapassando os muros escolares 

 

As constantes transformações vividas, atualmente, no 

mercado de trabalho impõem a necessidade de adaptação e 

inovação dos sistemas educacionais de forma a ajustar e emitir 

respostas que o tradicionalismo pedagógico não tem capacidade de 

dar em sua totalidade. Assim, emerge a necessidade de formação 

docente contínua que promova, dentre outros aspectos, uma leitura 

crítica da sociedade tecnológica, que revise a prática individual no 

âmbito institucional e a perspectiva interativa e rizomática da 

educação.  

Uma prática pedagógica que valorize a cultura digital 

imersa na sociedade contemporânea pressupõe um processo de 

ensino e aprendizagem que rompa com o paradigma da ciência 

moderna cartesiana e seu modelo linear de construção do 

conhecimento em que os saberes eram desmembrados em campos 

distintos e específicos. Nesse sentido, os professores precisam 

atentar para as exigências dessa sociedade e compreenderem o que 

nos alerta Bauman (1997) sobre a capacidade da modernidade de 

frustrar a auto-analise e embrulhar os mecanismos de auto-

reprodução com um véu de ilusões, sem o qual esses mecanismos, 

sendo o que são, não podiam funcionar adequadamente. Já o 

período pós-moderno tem a perspectiva, segundo o autor, de 

rasgamento da máscara das ilusões, o reconhecimento de certas 

pretensões como falsas e de certos objetivos como inatingíveis. 

 

Estamos inseridos em um ambiente social em que a colaboração e a interação 

entre os sujeitos, dispersos geograficamente, têm possibilitado o compartilhamento de 

experiências e interesses comuns, através das trocas instantâneas de informação e do 

contato contínuo/ininterrupto dos usuários pelas redes socais digitais. 

Para tanto, faz-se necessário refletirmos sobre as mudanças ocorridas na 

sociedade desde o advento da revolução informacional/comunicacional que ocasionou 

novos padrões culturais. Na contemporaneidade, já nos parece comum o uso do 
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computador e dos dispositivos móveis como instrumento de comunicação, de 

gerenciamento da economia e do poder. Assim sendo, inserido nessa sociedade 

informatizada, o sistema educativo deve acompanhar os passos da revolução 

tecnológica trazendo para seu cotidiano seus princípios, fazendo uso das ferramentas 

tecnológicas de maneira a possibilitar a democratização do acesso à informação, de 

modo a ampliar as oportunidades de construção e apropriação do conhecimento 

colaborativo.  

Nesse conjunto inesgotável de experiências e de hiperconexões, vivemos a era 

das mídias móveis, enquanto possibilidade de integração de diferentes mídias em um 

mesmo dispositivo móvel. Com as tecnologias móveis, somos inseridos na dinâmica 

libertária e comunitária que comanda o crescimento da internet, pois, em qualquer 

tempo e lugar, nos conectamos uns aos outros e promovemos a inteligência coletiva. De 

acordo com Saito e Souza, essa era é denominada de 

[...] Web 3.0, ou Web Semântica, cuja novidade é a 

organização semântica dos sites, facilidade de transformar 

qualquer palavra, imagem ou vídeo em link, e associação 

semântica entre informações, o que facilita buscas e 

recuperação de informações. (2011, p. 125) 

Essa expansão midiática estabelece redes de sociabilidade capazes de ultrapassar 

fronteiras geográficas e constituir fluxos flexíveis e maleáveis que Santaella e Lemos 

(2010) entendem como modos de vidas e os denominam de cultura da virtualidade real. 

Por meio dessa cultura, é possível o compartilhamento de experiências e interesses 

comuns através das trocas instantâneas de informação, além do contato contínuo e 

ininterrupto entre os usuários. Destacamos que hiperconectividade é uma característica 

latente na cultura digital e os dispositivos móveis atuam nesse contexto por serem 

recursos de sistemas abertos, ou seja, permitem que as pessoas estejam constantemente 

conectadas na dinâmica da mobilidade, independente de limites geográficos. 

Essas práticas da sociedade contemporânea impulsionam os profissionais da 

educação a repensarem sobre sua atuação nesse cenário global, além de levarem à 

reflexão sobre o papel do professor diante da rápida produção e difusão de 

conhecimentos no mundo globalizado.  

A difusão das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) trouxe profundas alterações na formação social, 

econômica e política da sociedade. Essas passam a exercer 
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papel essencial na emergência das redes digitais no mercado 

global, desinstalando velhas qualificações, criando novos 

perfis profissionais, gerando habilidades e competências que 

trazem novas exigências para a inserção sociocultural dos 

indivíduos. (OLIVEIRA, 2006, p. 12) 

Essas mudanças ocorridas na sociedade em relação às TIC nos levam à 

necessidade de refletir sobre suas potencialidades para a educação. Para tanto, 

acreditamos que é necessário que a qualificação docente seja contínua, levando os 

professores a compreenderem o cenário social vigente e, dentre outras questões, que os 

recursos disponibilizados pelas TIC podem contribuir para a ressignificação e ampliação 

das práticas de leitura e da escrita dos alunos do Ensino Fundamental I, a partir dos 

princípios do multiletramento, já que nesses espaços virtuais estão dispostos textos de 

variados gêneros, constituídos de diversas linguagens. 

Nesse contexto, surge o interesse pelo objeto de estudo em questão a partir da 

atuação de uma das autoras desse artigo como orientadora de estudos do programa 

federal Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) contribuindo com o 

processo formativo dos professores que lecionam no Ensino Fundamental I das escolas 

públicas, especificamente no ciclo de alfabetização (1º ao 3º anos de escolarização). 

Assim foi possível perceber a partir do contato com os professores participantes e nos 

acompanhamentos in loco, que esses sujeitos embora sejam usuários de dispositivos 

móveis e conectados em rede, portanto, membros da cultura digital, ainda priorizam 

práticas pedagógicas que não contemplam os artefatos tecnológicos como recurso 

didático que poderá potencializar o processo de aprendizagem de leitura e da escrita. 

 Entendemos, então, que a prática pedagógica dos primeiros anos de 

escolarização do Ensino Fundamental I, numa perspectiva crítica, deve contemplar um 

trabalho baseado na realidade dos sujeitos aprendentes, que possibilite o contato e a 

compreensão sobre as características da cultura digital, através do desenvolvimento de 

momentos formativos com os professores, que lhes proporcionem reflexão sobre a 

prática pedagógica vigente, de forma a contemplar ações fundamentadas em práticas 

digitais de leitura e de escrita de textos multimodais, disponibilizados na rede. 

 

3. Alfabetizar na perspectiva do (multi)letramento: possibilidades e desafios 

contemporâneos 

 

As estratégias pedagógicas as quais o professor do Ensino 

Fundamental I deve utilizar em seu trabalho, precisam tomar como 

meta a formação do estudante, como sujeito ativo, participativo e 

construtor de sua história, de modo a contribuir para a efetivação de 

uma práxis reflexiva e para construções cognitivas que auxiliem na 

aquisição de uma aprendizagem autônoma e significativa, 

favorecendo, assim, a (re)construção das relações desse sujeito com 

o objeto de conhecimento. 

Sendo o professor sujeito atuante no processo educativo, que interage com os 

alunos, buscando, juntos, ressignificar e (re)construir concepções e práticas 

pedagógicas, precisa compreender e contemplar, em seu projeto de ensino, os desafios 

que a sociedade contemporânea nos traz, principalmente, no que tange às práticas 

sociais de leitura e de escrita, no contexto da cultura digital. A escola contemporânea 

precisa ter um olhar diferenciado diante da presença das TIC e de como estas podem 

potencializar a formação de leitores e autores contribuindo, segundo Silva, 
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[...] para a ampliação do letramento do aluno, a partir de novos 

gêneros discursivos e textuais, dando-lhe condições 

pedagógicas de ampliar seus modos de ler e escrever em 

diferentes suportes, através das interfaces possibilitadas na 

internet. (2009, p. 162-163) 

A prática do professor que atua nas classes de alfabetização do Ensino 

Fundamental I precisa estar focada no desenvolvimento de atividades e ações que 

contemplem a análise sobre as funções sociais da escrita, conceituada por Soares, como 

letramento: “[...] estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (2009, p.47). O alfabetizador 

precisa atentar para o fato deque essa inserção na cultura escrita possibilita a 

compreensão do sistema escrito em/no uso das práticas sociais, culturas de leitura, 

oralidade e escrita. 

Partindo dessa premissa, usar a linguagem escrita a partir de seus usos sociais 

envolve a convergência de diversas linguagens (impressa e/ou digitais), em 

circunstâncias plurais, a fim de nos comunicarmos e nos expressarmos de maneira 

autônoma, produzindo,colaborativamente, em rede. Referimo-nos aqui à pedagogia dos 

novos letramentos, isto é, dos multiletramentos, que diz respeito à multiplicidade – 

cultural e semiótica – de práticas letradas da nossa sociedade, como enuncia Moura & 

Rojo: 

Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que 

não se faz senão apontar para a multiplicidade e variedade das 

práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral, o 

conceito de multiletramentos [...] aponta para dois tipos 

específicos e importantes de multiplicidade presentes em 

nossas sociedades, principalmente urbanas, 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. (2012, p. 13) 

Os princípios da pedagogia de multiletramento, numa prática baseada em um 

ensino contextualizado e interdisciplinar, levam em consideração as múltiplas e diversas 

realidades vivenciadas no cotidiano dos alunos e as trajetórias individuais de 

aprendizado, sendo o professor um mediador do processo formativo de sujeitos críticos, 

que deve ser potencializado pelas tecnologias contemplando a produção cultural que 

está à nossa volta. 

Nesse sentido, a cibercultura configura-se como um espaço de letramento onde a 

convergência midiática é potencializada pelos recursos disponíveis. Encontra-se, nesse 

espaço, textos interativos em variadas instâncias (nas interfaces hipertextuais) que 

despertam o interesse de seus usuários, possibilitando novas formas de acesso aos 

documentos como também formas inovadoras de leitura e de interpretação de mundo.  

Assim, os professores precisam se preparar para lidar com essa demanda, tendo 

em vista que as TIC influenciam nosso modo de vida de maneira constante e em todas 

as áreas do nosso cotidiano; e a escola precisa desenvolver práticas de aquisição de 

leitura e escrita no Ensino Fundamental I, considerando os multiletramentos.  

Imersos na cultura digital, a tomada de decisão no sentido da mudança de 

perspectiva teórica e prática, é uma tarefa árdua. É preciso que o profissional 

desenvolva, de forma gradativa e contínua, uma gama de habilidades e comportamentos 

que lhe possibilite a quebra de paradigma de maneira a enraizar a nova concepção 
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norteadora de sua prática pedagógica. É preciso, portanto, que aprenda a aprender. 

Comportamento esse, indispensável a todos os sujeitos do processo de aprendizagem. 

Assim, para o ser humano se desenvolver em sua plenitude é imprescindível, 

parafraseando Morin (2000), a junção dos desejos individuais, das participações 

coletivas e comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana, configurando-

se, portanto, um sujeito planetário.  

Libâneo considera que os tempos atuais necessitam de um 

educador que consiga ajustar sua didática às demandas da 

sociedade, do conhecimento, do aluno, dos meios de comunicação, 

dos diversos universos culturais: 

[...] o novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura 

geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, 

competência para saber agir na sala de aula, habilidades 

comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar 

os meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e 

multimídias. (2006, p.10) 

4. A efetivação de uma prática pedagógica nesse sentido, tanto para 

o educador quanto para o aprendiz, através da utilização de procedimentos e 

técnicas que permitam a ação consciente, colaborativa e autônoma dos sujeitos 

envolvidos, é uma exigência do sistema educacional vigente na sociedade 

brasileira. Dessa forma, almejam-se profissionais capazes de refletir sobre sua 

atuação docente, interrogando-a e interagindo com os demais sujeitos desse 

processo para que, assim, seja possível alcançar de maneira conjunta as decisões 

a serem tomadas em benefício de uma atuação que atinja satisfatoriamente os 

objetivos propostos no âmbito escolar. 

Nesse cenário, surge a necessidade de estudos sobre aspectos que contribuam 

com a atuação docente, de modo que possamos elaborar ações pedagógicas que 

almejam a aquisição da leitura e da escrita, a partir da cultura digital na perspectiva do 

multiletramento, por acreditar que o ambiente digital auxilia a produção de textos 

multimodais, ou seja, palavras, imagens, sons, animações são “linkados” fazendo parte 

de uma complexa rede de sentidos e significados. 

O uso do computador como ferramenta de leitura, de escrita e 

de pesquisa, o ciberespaço, a hipermodernidade e 

hipermidialidade que compõem os textos da web, além de 

motivarem as aulas, ainda propiciam aos alunos a possibilidade 

de desenvolverem habilidades de compreensão, produção e 

edição de textos de forma mais situada e a partir de novas 

tecnologias. Dessa forma, a capacidade de uso das ferramentas 

disponibilizadas pela tecnologia digital passa a estar 

intimamente relacionada com competências que devem ser 

desenvolvidas pelos sujeitos contemporâneos. Estamos falando 

de multiletramentos
262

. (DIAS el al. 2012, p. 82) 

 

                                                           
262Segundo Moura & Rojo (2012) A pedagogia dos multiletramentos foi afirmada pela primeira vez, em 1996, em um 

manifesto intitulado: “A Pedagogy of Multiliteracies – Designing Social Futures” (Uma pedagogia dos 

multiletramentos – desenhando futuros sociais) no colóquio realizado em Connecticut (EUA) pelo Grupo de Nova 

Londres (GNL) – grupo de pesquisadores dos letramentos. O grupo preconizou que a escola deveria se encarregar do 

ensino dos letramentos emergentes devido a evolução das TIC, incluindo nos currículos a variedade cultural 

existente. 
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É interessante compreender que o trabalho com multiletramento não ocorre 

necessariamente com o uso das TIC; entretanto, Moura &Rojo (2012) chamam a 

atenção para o fato de que é no contexto das TIC que ocorre uma potencialização do 

saber, através da constituição de redes de conhecimentos. 

Entendemos, dessa forma, que a cibercultura configura-se como um espaço de novos 

letramentos e contribui, significativamente, para a reflexão metalinguística, em que a 

convergência midiática é evidenciada pelos recursos disponíveis.  

Nesse sentido, a cibercultura configura-se como um espaço de letramento onde a 

convergência midiática é potencializada pelos recursos disponíveis. Encontram-se, 

nesse espaço, textos interativos em variadas instâncias (nas interfaces hipertextuais) que 

despertam o interesse de seus usuários, possibilitando novas formas de acesso aos 

documentos, como também formas inovadoras de leitura e de interpretação de mundo. 

Nesse aspecto, concordamos com Orlando &Ferreira, quando afirmam que 

[...] o indivíduo deve analisar e se posicionar reflexivamente 

diante dos textos - como já era proposto pelos letramentos - e, 

sobretudo, tem de lidar com os multiletramentos exigidos pelas 

mudanças sociais, lendo, ouvindo, assistindo e produzindo 

textos que empregam meios semióticos distintos, considerando 

concomitantemente os propósitos envolvidos nesse processo de 

produção como valores políticos, econômicos, morais, etc., em 

situações socioculturais diversas. (2013, p. 415). 

 

Assim, os professores precisam se preparar para lidar com essa demanda, tendo em 

vista que as TIC influenciam nosso modo de vida, de maneira constante, e em todas as áreas 

do nosso cotidiano; e a escola precisa desenvolver práticas de aquisição de leitura e escrita no 

Ensino Fundamental I, considerando os multiletramentos. Todavia, é muito comum, quando 

falamos das TIC e do processo educacional, a maioria das pessoas associar tecnologia 

somente ao computador, esquecendo que, ao nos referirmos à tecnologia, é preciso uma 

reflexão teórica que nos possibilite uma compreensão mais aprofundada e consistente. Sendo 

assim, é interessante a abordagem que Lima Jr. (2005) propõe, quando afirma que tecnologia 

tem a ver com criação, intervenção humana e metamorfose. 

É importante, então, que o professor não apenas saiba o conceito de tecnologia ou 

saiba ligar e desligar um computador, digitalizar documentos, acessar redes sociais ou outras 

páginas da internet; mas, que ele saiba agir, criar, transformar, produzir tecnologicamente 

através da convivência com as diversas realidades, princípios, valores, singularidades, 

racionalidades, enfim, subjetividades existentes, pautadas nos princípios da complexidade, e 

entender a tecnologia pela coexistência de diversos saberes na humanidade e da inexistência 

de verdades hegemônicas. Além de considerar a incompletude da condição humana, a partir 

da premissa de que nenhum saber é esgotado, acabado, mas dinâmico e fluído. 

Nesse contexto, o fazer pedagógico do cotidiano escolar precisa pautar-se na 

perspectiva de entender e interpretar o mundo teórico através da reflexão sobre as 

necessidades que emergem da sociedade pela fluidez e dinâmica da interação humana 

possibilitada pela multiplicidade de linguagens. Estamos falando, portanto, de práxis 

pedagógica. Para Vázquez a práxis pedagógica consiste em uma articulação entre 

“reflexão e ação, teoria e prática” (apud VASCONCELOS, 1998, p.19). Isso se deve 

ao fato de o ser humano possuir conhecimentos que são “desejados” — aquilo com o 

que o sujeito concorda e considera correto — e conhecimentos que são “enraizados” — 

aquilo que o sujeito já internalizou.  

Pressupondo que a prática eficaz é aquela em que existe a 

internalização/incorporação pelo sujeito, emerge a importância de uma reflexão, de um 
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olhar crítico sob determinadas concepções teóricas, na busca pela transformação 

pedagógica que resultaria na melhoria da qualidade do ensino. Ratifica-se, então, a ideia 

de que teoria e prática são processos contínuos e coniventes um com o outro e que 

participam, interativamente, do processo de construção do conhecimento. 

Se o objetivo da escola –na perspectiva democrática de educação –é formar 

cidadãos críticos, conscientes, mobilizadores e libertos é, portanto, necessária uma 

educação com esses princípios. Para isso, é preciso uma reforma educacional que 

contemple, desde a organização dos sistemas educacionais até o próprio trabalho 

educativo. Há a necessidade de uma educação que propicie a tomada de decisão, a 

responsabilidade política e social, enfim, que contribua efetivamente na transformação 

da sociedade. 

Nessa ótica, a práxis educativa levará o sujeito a uma mudança de atitude, 

transitando da reflexão ingênua para a reflexão crítica. Pois, enraizar uma abordagem 

teórico-metodológica implica, segundo Freire (2005), inserir-se na realidade, analisar o 

existente, comprová-lo e vivê-lo praticamente e plenamente. Assim, “teorizar é 

contemplar”. (FREIRE, 2005, p.101). Porém, a posição da escola, por muito tempo (e 

senão até hoje), é de “atitude” tradicional; ao utilizar-se da prática da memorização de 

trechos desligados do contexto do educando, reduz, assim, a aprendizagem à mera 

transmissão de conhecimentos, além de enfatizar, ainda mais posições ingênuas, não 

questionadoras, mas quietas, fugindo às discussões criadoras, em que o homem atua 

como ser passivo ao conhecimento sem exigir-lhes, elaboração ou reelaboração de 

conceitos.  

 

4. Possíveis Considerações  

 

 No processo de formação de cidadãos é preciso superar os discursos vazios 

sobre a educação e praticar, de fato, diante da configuração social midiática, uma 

estrutura escolar que seja em rede, isto é, uma ação pedagógica de comunicação entre os 

indivíduos, no exercício pleno da cooperação e da interatividade, resultando assim, em 

uma aprendizagem significativa para os sujeitos. Nessa perspectiva, concordamos com 

Alves (2013), quando nos diz que precisamos compreender que o importante é a criação 

de um espaço educativo onde se desenvolvam práticas em que sejam constituídos 

sentidos para os “artefatos culturais” da cibercultura e estes possam potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, para que haja um ensino bem sucedido é necessário que o docente 

reflita constantemente sobre a relação professor-aluno e a sua prática pedagógica, 

desenvolvendo um processo educativo que provoque o externo (não escolar) a adentrar 

os portões escolares para que suas ações didáticas sejam observadas, experimentadas e 

reproduzidas em um processo que ultrapasse os muros da escola. É preciso que se leve 

em consideração as constantes e rápidas transformações sociais, já que, segundo 

Giddens o mundo pós-moderno é semelhante a um carro desgovernado – que ele 

denominou de carro de Jagrená – impossível de ser controlado e que não se sabe onde 

irá parar (1991, p.124). 

É indispensável refletir sobre a possibilidade de uma nova didática, uma prática 

educativa renovada que não só se fundamente apenas em letrar e alfabetizar os alunos, 

mas multiletrá-los, levando em consideração que o espaço digital é um ambiente 

frutífero, onde se apresenta uma diversidade peculiar de gêneros textuais, que fazem 

parte do cotidiano dos educandos e, portanto, se configuram como significativos.  
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É fulcral validar que a dinâmica do ciberespaço possibilita novos espaços de 

comunicação, informação, socialização e interação e, desenvolver uma práxis didática 

na perspectiva do multiletramento representa alternativas de compreensão da utilização 

e funcionamento das linguagens que convergem nesse espaço. Nesse contexto, é urgente 

que os educadores desejem imergir nessa lógica digital para compreenderem e, 

posteriormente, promoverem aulas que atendam às demandas exigidas na 

contemporaneidade.  

Portanto, é de fundamental importância investimentos na formação do professor, 

em especial, na formação continuada, voltada para o desenvolvimento de uma práxis 

multiletrada, isto é uma práxis que valorize todas as formas de linguagem tornando o 

discente protagonista no processo de transformação e de produção de saberes e 

conhecimentos. 

Compreendemos, com base no exposto acima, que o processo de formação de 

professores deve ser contínuo, dinâmico e dialético. Embora exista uma grande carência 

de propostas de formação continuada, é fundamental que os educadores vislumbrem, em 

seus projetos de trabalho, estimular nos alunos o desenvolvimento de um olhar crítico e 

reflexivo, a partir das transformações ocorridas na sociedade e ressignificar sua práxis 

pedagógica com vistas à formação de leitores e produtores de textos proficientes, no 

Ensino Fundamental I. 
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A LEI, O LIVRO E OS (DES)CAMINHOS DO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NAS TRILHAS DA COMUNICAÇÃO 

Sônia Virginia Martins Pereira
263

 

 

RESUMO: O estudo apresenta como objeto de investigação os percursos empreendidos 

pela disciplina curricular Língua Portuguesa, no Brasil, na década de 1970, período em 

que esteve sob a concepção de língua e linguagem como instrumento de comunicação, o 

que resultou na criação da área de Comunicação e Expressão na composição do 

currículo oficial da disciplina. São fontes de análise um livro didático de português – 

LDP, publicado no período, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5692/71 e o 

Parecer 853/1971, do Conselho Federal de Educação, estes dois últimos, documentos 

legais que regulam os modos de operacionalização da disciplina no contexto histórico 

assinalado.  São objetivos do trabalho investigativo apontar práticas de linguagem 

propostas e identificar os eixos estruturadores do ensino da língua materna presentes no 

manual didático, estando sob a regulação dos textos oficiais. Como procedimentos 

teórico-metodológicos são categorizadas, descritas e analisadas a configuração física do 

livro e a organização interna da obra, para o estabelecimento de relações entre as 

práticas de linguagem didatizadas e o desenvolvimento de uma ‘competência 

comunicativa’ na formação do aluno, o que revela uma ideia de letramento do contexto. 

O aparato teórico traz a perspectiva transdisciplinar da Linguística Aplicada, ao 

congregar diferentes abordagens. Pesquisadores como Chervel (1990), que, em oposição 

a Chevallard (1991), advoga que diferentes ordens de saberes estão na base dos saberes 

escolarizados, pois a escola produz uma cultura específica e Soares (1996), que defende 

o LDP como fonte privilegiada para uma história do ensino da língua e da disciplina 

língua portuguesa, são tomados como estudos de referência. Como considerações finais, 

observamos que o ensino de língua portuguesa tem-se caracterizado por uma oscilação 

entre seus eixos organizadores, o que recai sobre a identidade da disciplina, que, assim, 

tem variado entre os usos e as formas da língua e delineado diferentes concepções sobre 

letramento escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Letramento escolar. Língua Portuguesa. Comunicação 

e Expressão. Livro didático. 

1. Introdução 

 A regulação do Estado Brasileiro sobre a composição das bases estruturadoras 

do ensino da língua portuguesa sempre se fez presente na história da disciplina, antes 

mesmo da institucionalização desta como disciplina curricular. Foi assim quando o 

Marquês de Pombal, em 1759, decretou que o idioma a ser utilizado no ensino do 

sistema colonial seria o português, o que fez com que a língua pátria passasse a ser 

considerada conteúdo curricular, mesmo isto significando o ensino do Latim. Muito 

posteriormente, a língua materna foi incluída no currículo do Colégio Pedro II, em 
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1857, passando a ser considerada disciplina escolar (FÁVERO, 2002), também por vias 

estatais. No início da década de 1970, sob as ideias desenvolvimentistas do regime 

militar, a noção de áreas de estudo é delineada na Lei de Diretrizes e Bases – LDB 

5692/71 e estabelecida a área de Comunicação e Expressão, campo onde os documentos 

oficiais marcam o lugar da disciplina língua portuguesa, ao lado de outras, as quais vão 

focalizar diferentes semiologias, importantes para a concepção de língua como 

instrumento de comunicação. A partir dos anos 1990 com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 e consequente publicação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais dos anos iniciais do Ensino fundamental, em 

1998, o ensino da disciplina, pela via governamental, passa a ter seus fundamentos 

teórico-epistemológicos subsidiados por teorias enunciativo-discursivas, sendo 

sugeridos outros eixos organizadores para o ensino da língua portuguesa. 

 A partir da reflexão sobre as ações normativas do Estado na condução dos 

percursos teórico-metodológicos do ensino da língua materna, o enfoque deste estudo é 

a intervenção da LDB 5692/71 na transformação da concepção de língua, até então, 

vigente para uma outra mais condizente com o pensamento político-econômico do 

período – em que a língua não é, apenas, um sistema de regras a serem estudadas, mas 

um código pertencente a um sistema que os alunos precisam dominar para que sejam 

bem sucedidos em suas práticas comunicativas – e o reflexo da concepção assumida nos 

textos vigentes da legislação educacional da década de 1970, para a didatização dessa 

concepção nos livros didáticos de português da época. 

 Nesse enquadre, o trabalho traz à discussão questões relativas aos saberes 

transpostos para o livro didático de português – LDP, a partir de concepções teóricas 

evidenciadas nos textos legais, no caso específico em estudo, conceitos e noções da 

Teoria da Comunicação, analisando o processamento dessa transposição de saberes no 

delineamento da identidade da disciplina, por meio dos eixos organizadores que 

formataram essa identidade no período investigado. 

2. Campos teóricos e saberes de base na formação identitária da disciplina 

Língua Portuguesa 

 Noção teórica importante para o estudo é o conceito de transposição didática 

gerado na sociologia de Michel Verret (1975), mais especificamente, na sua tese de 

doutoramento, onde desenvolve estudo sociológico sobre a divisão do tempo das 

atividades escolares, na tentativa de compreender as funções sociais dessas atividades 

para os estudantes, o que levou sua atenção para os saberes que circulam no ambiente 
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escolar, ao considerar o fato de que tais saberes seriam responsáveis pelo 

condicionamento do tempo dos estudantes, sob dois eixos: o tempo do conhecimento, 

regulado pelo próprio objeto de estudo e o tempo da didática, que estaria definido em 

função das condições de transmissão desse conhecimento. A palavra ‘transmissão’ está 

destacada por manter fidelidade ao pensamento de Verret sobre a didática, entendida 

por ele como transmissão de determinado saber por alguém que adquiriu esse saber e, 

portanto, o domina, para alguém que ainda não o aprendeu, supondo-se que este último 

esteja na condição de aprendiz de tal saber. Nas palavras do próprio Verret (VERRET, 

1975, p.139), “est la transmission d’un savoir acquis. Transmission de ceux qui savent à 

ceux qui ne savent pas encore. De ceux qui ont appris à ceux qui apprennent”
264

. 

Semelhantemente ao tempo pedagógico, a prática didática se reduplicaria em prática do 

saber e prática da transmissão desse saber. 

 A alusão a Verret serve para evidenciar o embrião da teoria da transposição 

didática elaborada por Chevallard (1991), para quem, a partir do momento que um 

conteúdo de saber é definido como saber ensinável, passa por diversas transformações 

adaptativas até que chegue à condição de objeto de ensino. A atividade que transforma 

um saber a ensinar em objeto de ensino é o que o didata francês chama de transposição 

didática. Nesse ponto, a teoria não apresenta problema, pois este se encontra na origem 

da seleção dos saberes a ensinar, uma vez que Chevallard reconhece apenas os saberes 

científicos como os únicos a entrarem nessa seleção. Ainda que neste estudo não haja 

uma adesão total ao conceito, especialmente, pelo problema apontado, ele se torna 

importante para a análise do corpus, visto que o trabalho analítico tem por base um 

processo de tomada de saberes de referência, no caso, os saberes da Teoria da 

Comunicação, como saberes a ensinar, transformados em objetos de ensino, transpostos 

no LDP. Assim, a ideia de transposição didática é aceita no sentido da transmissão de 

um saber científico para um aprendiz, que não o domina, o que caracteriza a função de 

um livro didático, no qual se supõe a presença de conceitos de referência a serem 

aprendidos pelos estudantes. 

 Importa ressaltar que na teoria de Chevallard, a transposição não se reduz, em 

nada, à ideia de transmissão de conhecimento, tal como posta em Verret – nisso há 

diferença significativa em relação à concepção do sociólogo, com uma realocação do 

seu conceito em outro campo, por Chevallard – e nem à simples transformação de um 
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saber científico para um saber escolarizado, mas se amplia na ideia do sistema didático, 

que se refere à complexidade das relações estabelecidas entre as vértices de um 

triângulo, se entendemos esse sistema como uma representação triangular formado pelas 

seguintes vértices, tal como posta na teoria de Yves Chevallard: a do saber; a daquele 

que ensina, o professor e a daquele que aprende, o aluno.  

Neste trabalho há a focalização na vértice do saber transposto para uma situação 

hipotética de aprendizagem do aluno, a do livro didático, estando fora do campo de 

análise a mediação do professor nesse processo. 

 Como esta investigação destina-se à análise, dentre outros aspectos, dos saberes 

de referência que constituíram a identidade da disciplina Língua Portuguesa como 

integrante da área de Comunicação e Expressão, na década de 1970, há, também, uma 

certa necessidade de explicitação das bases que sustentam o conceito de disciplina e, no 

caso específico, do ensino da disciplina língua portuguesa. Nesse particular, acatamos a 

posição de André Chervel (CHERVEL, 1990), que, em posição contrária a Yves 

Chevallard advoga que não somente os saberes científicos estão na base dos saberes 

escolarizados, visto que se percebe ampla distância entre saberes eruditos e saberes 

ensinados, apontando o pesquisador como uma das razões para isso, o fato de que a 

escola produz uma cultura específica.  

Em suas considerações sobre a constituição das disciplinas escolares, no caso 

específico da ortografia francesa, Chervel criticava as teorias que estabeleciam o saber 

escolar como de menor prestígio ou derivado dos saberes científicos, gerados nas 

academias; também expunha sua crítica e à ideia de que a escola seria mero agente de 

transmissão de saberes produzidos em espaços que não o dela, o que a caracterizaria 

como espaço do conservadorismo. Em certa medida, o LDP funciona como um 

termômetro nesse embate entre saberes produzidos fora da escola, mas que são alocados 

nela por imposições curriculares e os que a escola produz, estando estes últimos, 

possivelmente, em “igualdade de condições” com os primeiros, no que se refere às 

escolhas dos saberes selecionados pelos professores para o ensino da língua materna. 

Nesse particular, talvez isso seja uma das causas que faz com que os professores de 

português sejam bastante seletivos no uso do LDP, pois raramente, o utilizam de forma 

integral, mesmo tendo sido escolha sua; e, por outro lado, trazem para o ensino outros 

saberes que compõem o repertório cultural de sua experiência como docente, inclusive 

os de senso comum.  

Subsidiadas por tais bases, na proposta de Chervel, as disciplinas curriculares 
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são vistas em sua amplidão sociohistórica e consideradas além de simples instâncias de 

transposição didática de conhecimentos elaborados pelas ciências de referência, por se 

constituírem como campo autônomo, para o qual contribuem agentes e elementos 

internos e externos. Nesta relação são produzidos saberes e práticas próprios, como já 

dito, que compõem a cultura escolar, o que é diferente de um campo em que há, apenas, 

reprodução e divulgação de ideias, no qual não haveria uma dinâmica de criação dos 

próprios conhecimentos. 

 Envolvido por uma perspectiva histórico-cultural, Chervel, ao que parece, 

concebe a escola como um importante elemento de produção de saberes, ainda que 

alguns destes sejam selecionados/produzidos além dela, para que nela se tornem objetos 

de ensino. É o caso de uma disciplina como a de língua portuguesa, que, a despeito de 

ser ensinada na escolarização básica para nativos do português brasileiro, ao longo de 

sua história de constituição como disciplina escolar, sempre teve sua identidade 

constituída por meio de instruções oficiais que prescrevem os saberes a serem ensinados 

sobre/da língua nos sistemas de ensino, a exemplo do visto na Lei 5692/71, a qual 

preconiza, conforme exposto no Parecer 853/1971, do Conselho Federal de Educação, 

sobre a doutrina do currículo de Língua Portuguesa das escolas de 1º e 2º graus, que: 

A Língua Portuguesa, portanto, será encarada como instrumento 

por excelência de comunicação no duplo sentido de transmissão e 

compreensão de ideias, fatos e sentimentos e sob a dupla forma 

oral e gráfica, o que vale dizer: leitura, escrita e comunicação 

oral. Nesta última encontra-se um dos elementos mais evidentes 

de conexão entre a Língua e os Estudos Sociais, encarados como 

um mecanismo de integração do educando ao meio. Também não 

se há de esquecer, neste particular, a importância cada vez maior 

que assume nos dias atuais a linguagem falada, ao impacto dos 

meios de comunicação “audiovisual”, a ponto de que, se já não 

vivemos uma cultura predominantemente oral, pelo menos as 

duas vias tendem a equilibrar-se. 

  

A regulação do Estado na definição do currículo e dos conteúdos curriculares, 

não impede, entretanto, de que haja a produção de saberes sobre a língua que estejam 

alheios às normas prescritas, numa clara demonstração de que a escola – no sentido 

mais amplo que o termo comporta – seja uma agência de produção de conhecimentos 

próprios. Daí a importância do estudo de elementos próprios da cultura escolar, como o 

LDP, para se conhecer aspectos que não estejam previstos nas leis, mas que se tornam 

pontos cruciais para o estudo sobre a identidade da disciplina.  

Diante disso, no presente estudo é trazida à reflexão a hipótese de que a 
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configuração interna da disciplina língua portuguesa, conferida por instruções oficiais e 

por manuais didáticos, oscila entre dois pares de eixos estruturadores: ora como objeto 

de estudo específico de uma disciplina curricular e instrumento para aprendizagem de 

outras disciplinas; ora como ensino dos usos da língua e estudo sobre a língua, a partir 

de determinadas concepções teóricas. Por isso, a análise do LDP da época investigada, 

em cotejamento com as instruções legais, constitui-se em investigação relevante, para, 

além de confirmar ou não a hipótese levantada, descrever que saberes são expostos no 

manual didático; se, em consonância ou não com os saberes de referência que subsidiam 

os documentos oficiais. Em decorrência da análise do corpus selecionado, há a 

possibilidade de identificação e caracterização das tendências do ensino da língua 

portuguesa no período.  

 Magda Soares asseverava, na segunda metade da década de 1990, em seu artigo 

Um olhar sobre o livro didático (SOARES, 1996), que, diante da diversidade de olhares 

que vinham sendo lançados à época sobre o livro didático, dentre os quais, o 

pedagógico, o político e o econômico – olhares que, simplesmente prescreviam, 

criticavam ou denunciavam – haveria a necessidade de mais investigações sobre esse 

recurso didático-pedagógico, não sob a ótica de como ele deveria ser, mas como se 

apresentava e como tinha sido até então. No ponto de vista da pesquisadora, faltavam 

estudos a partir de uma História e de uma Sociologia do ensino; ou seja, estudos 

desenvolvidos sob a visão de uma perspectiva sociohistórica do livro didático, visto que 

“o livro didático instituiu-se, historicamente, bem antes que o estabelecimento de 

programas e currículos mínimos, como instrumento para assegurar a aquisição dos 

saberes escolares (...)”(SOARES, 1996, p. 55). Em outras palavras, o livro didático está 

presente na cultura escolar brasileira, antes mesmo que os textos legais se ocupassem de 

estabelecer um perfil curricular mínimo para as disciplinas e, podemos afirmar que, 

mesmo sob a regulamentação oficial, esse currículo básico sofre influências da cultura 

geral e da própria cultura escolar, o que pode resultar em adaptações e transformações, 

por vezes, não previstas nas instruções oficiais, mas materializadas nos livros didáticos. 

Por se constituir nessa fonte privilegiada para uma história do ensino da língua e 

da disciplina língua portuguesa, como Soares (idem) assegura e de certa 

operacionalização de currículos e programas organizadores dos saberes ‘autorizados’ a 

adentrarem a escola, a análise dos LDP do período em que a disciplina esteve sob o 

auspício da LDB 5692/71 e de seus pareceres correlatos, permite a identificação ou 

mapeamento dos conhecimentos e competências tidos como formadores das 
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capacidades comunicativas dos alunos no período e contribui para o desenho do 

panorama histórico da disciplina, revelando tendências metodológicas e da política 

educacional e sociocultural que estabeleceu determinada escolarização do 

conhecimento, da ciência e das práticas culturais, em detrimento de outros. 

Consequentemente, é gerado um inventário com os diversos saberes que estiveram 

presentes na história do ensino da língua materna, das práticas de linguagem na escola e 

das transformações sofridas pela disciplina no seu percurso histórico, na constituição de 

sua identidade. É nessas bases teórico-epistemológicas que se enquadra este estudo, que 

objetiva compor essa pequena radiografia dos saberes tornados objetos de ensino, em 

seus usos e funções e os modos como foram transpostos para o LDP, para o alcance de 

determinados objetivos na disciplina língua portuguesa, alocada na área de 

Comunicação e Expressão, nos anos de 1970.  

3. Os percursos metodológicos trilhados na investigação 

Os procedimentos teórico-metodológicos que do estudo têm por base a perspectiva 

transdisciplinar da Linguística Aplicada, ao congregar diferentes abordagens teóricas 

que subsidiarão a análise a ser empreendida. Como o trabalho busca compreender as 

finalidades e funções da disciplina língua portuguesa por meio dos saberes 

selecionados, tanto pelas instruções legais, reguladoras dos componentes curriculares a 

serem tomados como objetos de ensino na década investigada, quanto pelos livros 

didáticos, que, em geral, são porta-vozes do “momento teórico” em que a disciplina está 

inserida, trazemos como base teórica a ideia de transposição didática de Yves 

Chevallard (CHEVALARD, 1991), ainda que não aceitemos seu fundamento geral de 

que os saberes científicos constituem-se como os únicos a serem transpostos para o 

campo escolar. Em contraponto a Chevallard, corroboramos com André Chervel 

(CHERVEL, 1990) para quem as práticas escolares, sejam quais forem, são importante 

objeto para se investigar a configuração interna de uma disciplina, uma vez que 

evidenciam que diferentes tipos de saberes – não apenas os científicos - podem estar 

presentes na cultura escolar. Por este último aspecto, elegemos o LDP como material de 

análise. 

Com apoio nesses enquadres teóricos, a análise do corpus foi desenvolvida a 

partir dos seguintes encaminhamentos: a) Estudo exploratório do livro didático de 

português, TDCE – Trabalho Dirigido de Comunicação e Expressão em Língua 

Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos – 8ª série, primeiro grau, 

Editora Saraiva, 1976; b) Estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 



 

 

 
3164 

5692/71; c) Estudo do Parecer 853/1971, do Conselho Federal de Educação e d) Análise 

do corpus, a partir do estabelecimento de relações entre os saberes produzidos na Teoria 

da Comunicação e a apropriação destes pela LDB e, com base nesta, pelos LDP. As 

seguintes diretrizes nortearam esta parte do estudo, para o estabelecimento de categorias 

de análise: 1. A função da disciplina frente às relações entre a cultura escolar e a cultura 

de massa na década de 1970; 2. A relação entre a configuração dos saberes expostos nos 

LDP e as propostas contidas nos documentos oficiais; 3. O livro didático como 

instrumento que estrutura os saberes pertencentes à disciplina; 4. Os critérios de 

organização desses conteúdos nos LDP e 5. Os objetos de ensino selecionados e as 

práticas de linguagem que trabalham esses objetos nesse período histórico específico. 

4. A lei no livro – o LDP e uma radiografia do ensino de português na era da 

comunicação 

 Esta parte do estudo destina-se à explanação sobre o conteúdo do LDP 

analisado, com a exposição, em linhas gerais, sobre o que consta nos capítulos quanto à 

estruturação física e aos objetos de ensino neles constantes. Devido à limitação deste 

espaço para o estudo, os itens são estão descritos de forma pormenorizada. 

 Conjugada à descrição física, que comporta a configuração estrutural e a 

organização interna da obra, foram analisadas as relações estabelecidas entre os saberes 

da área de Comunicação, a apropriação destes pelas instruções legais e, com base nesta, 

pelo LDP em destaque. 

 Convém destacar determinados aspectos da LDB 5692/71 que subsidiam a 

concepção de língua como instrumento de comunicação e do ensino da língua 

portuguesa, como ferramenta para o desenvolvimento da expressão comunicativa dos 

alunos. Para tanto, o trecho a seguir, constante do artigo 4º, parágrafo 2º da citada Lei, 

já antecipa o enfoque do núcleo comum, do currículo escolar e apresenta a concepção 

de língua a ser transposta como um saber de referência para as práticas pedagógicas: 

“No ensino de 1º e 2º graus dar-se-á especial relêvo ao estudo da língua nacional, como 

instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira.” O Parecer 853/71, 

do conselho Federal de Educação normatiza os objetivos da área de Comunicação e 

Expressão e condiciona o objetivo da disciplina fixada, indicando os fins visados com 

seu ensino: 

  (...) em Comunicação e Expressão, o “cultivo de 

linguagens que ensejem ao aluno o contato coerente com os seus 

semelhantes (comunicação) e a manifestação harmônica de sua 

personalidade, nos aspectos físico, psíquico e espiritual” 
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(expressão), sem deixar de ressaltar a importância da Língua 

Portuguesa “como expressão da cultura brasileira”, consoante o 

disposto no art. 4.º, § 2.º, da Lei 5.692: 

 

 No cotejamento entre os preceitos estabelecidos na legislação para o ensino da 

disciplina, originários de conhecimentos transpostos do campo da comunicação e o 

LDP, que tenta adequar os saberes selecionados para sua composição com aqueles 

preceitos, foram mapeados os objetos de ensino propostos no livro. A divisão dos 

capítulos do livro já abre o caminho para os aspectos a serem analisados, no que diz 

respeito à influência das instruções oficiais sobre a composição da identidade da 

disciplina no período, sob a alegação de que estaria voltada para o desenvolvimento de 

capacidade comunicativas dos estudantes, sob os fundamentos da Teoria da 

Comunicação.  

 Na leitura do LDP é possível constatar facilmente a presença de determinados 

tópicos de estudo que se constituem nos saberes transpostos da referida teoria para uma 

situação de didatização, na qual são percebidos indícios, não somente sobre a 

organização curricular da disciplina, como também, sob que condições e justificativas 

tais objetos de estudo estão presentes no livro. 

 O quadro exposto a seguir descreve os objetos de ensino condizentes com a área 

de Comunicação e Expressão proposta pela Lei 5692/71 e pelo Parecer 853/71. O 

mapeamento desses saberes presentes no LDP atendeu ao critério de sua relação, 

mínima que seja, com a ideia de comunicação e de meios de comunicação de massa, 

uma vez que é essa a ideia geral proposta pelas instruções oficiais. 

Saberes relacionados à Comunicação 

tipos de linguagem - linguagem afetiva 

signos - signos não verbais – signos verbais 

fato e opinião 

o cinema na comunicação -correspondência 

comercial – 

correspondência social 

o diretor de cinema – fato e opinião – 

correspondência oficial 

cinema no Brasil 

reportagem – televisão 

fato e opinião – a manchete – a crônica – 

o cinema 

a notícia 

comunicação pessoal 

 

Com base no quadro anterior, algumas constatações são possíveis com relação à 
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inclusão desses saberes no LDP: 

4.1.A adoção compulsória de saberes em decorrência da legislação 

Incluídos de forma aleatória, em relação aos outros saberes apresentados nos 

capítulos em que se encontram, a presença desses tópicos como objetos de ensino só se 

justifica pela ação coercitiva que o texto legal exerce sobre as diferentes instâncias 

pertencente aos sistemas educacionais, as quais assumem as políticas de ensino. Isso 

gera uma certa inconsistência nos modos como são didatizados os objetos, visto que, no 

livro em tela, não se tem clareza dos que se pretende com sua inserção no programa 

curricular. 

 Da forma com que são apresentados, todos os tópicos relacionados ao trabalho 

com a comunicação e expressão aparecem "de súbito" nos capítulos, uma vez que não 

há relação entre eles e os demais tópicos de ensino dos capítulos. Para exemplificar esse 

fato, é analisado o capitulo 4, que serve para ilustrar o que ocorre nos demais capítulos, 

salvo uma ou outra atividade diferenciada entre os capítulos, decorrente dos conceitos 

gramaticais trabalhados. Em geral, o capítulo recebe o nome do conceito gramatical que 

estará sendo trabalhado nele. É aberto com um texto literário, seja em forma de poema 

ou de narrativa ficcional, a partir do qual são propostas atividades de leitura 

decodificadora do texto, denominadas de Aprendendo sinônimos, Entendimento do texto 

e Revendo o texto.  

 O capítulo 4 do LDP tem por título Vogais, visto ser este o saber a ser 

trabalhado, sendo expostas na seção destinada à explicitação do conceito, noções sobre 

a classificação das vogais quanto ao modo de produção, ao timbre, à intensidade e à 

articulação. Nas atividades de fixação dos conteúdos gramaticais explicitados 

predominam exercícios de assinalar, marcar e classificar. Posterior a tais atividades, há 

a seção Leitura teatralizada, recurso presente em determinados capítulos, pois isto 

"torna a leitura viva e treina a atenção", como assegurado no enunciado da atividade (p. 

67). Essa estratégia didático-pedagógica é sugerida para o trabalho com a crônica Lugar 

reservado, de Fernando Sabino, adaptada para o livro e para a atividade. 

 Sem justificativa aparente e nenhum encaminhamento que indique a necessidade 

do seu estudo, há seguida à proposta de leitura teatralizada - que, de fato, se constitui na 

realização de um jogral - a exposição sobre O cinema na comunicação. Este, na 

verdade, é um pequeno texto com informações muitíssimo superficiais sobre o cinema, 

submetido ao mesmo modelo de perguntas comuns a todos os textos expostos no LDP, 

trabalhados na seção Entendimento do Texto. Na sequência, é apresentada a seção 
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Aplicando Gramática, na qual são trabalhados exercícios estruturais sobre verbos. Outra 

seção, em seguida, é apresentada, intitulada Escreva um pouco mais, voltada para o 

exercício de uma escrita que visa aperfeiçoar um texto já pré-moldado pelo autor do 

LDP.  Também de súbito, tal qual o surgimento do texto informativo sobre o cinema, é 

exposto o tema sobre A correspondência, onde se tem noções sobre os tipos de 

correspondência, em geral, mas sendo exposta para estudo a correspondência comercial 

na sua estrutura formal, para em seguida serem expostas perguntas sobre a carta 

comercial, a serem respondidas com base no texto que informa sobre ela. Essa seção 

sobre a carta serve, também, para apresentar uma proposta de escrita para o aluno, 

sugerida sob o título Desenvolvendo idéias. Como parte final do capítulo 4, são 

apresentados mais exercícios estruturais sobre gramática, dessa feita sob o nome de 

Revendo morfologia, na qual constam exercícios sobre voz ativa e voz passiva e 

Revendo sintaxe, onde são expostos exercícios sobre tipos de sujeito. 

 Dessa descrição sucinta do capítulo 4, exemplar de toda a organização e 

proposta de ensino do LDP nos demais capítulos que o compõem, é perceptível uma 

estruturação dos objetos de ensino direcionados para a abordagem de conteúdos de 

estudo recorrentes em diferentes fases da disciplina língua portuguesa, especificamente, 

conteúdos gramaticais, como os selecionados para estudo no capítulo destacado - 

sinônimos, vogais, verbos, vozes do verbo, tipos de sujeito. A novidade presente na 

década de 1970 é a inclusão de conteúdos de uma área que, até então, não compunha o 

background de conhecimentos próprios da disciplina, mais especificamente, os da área 

de comunicação. O problema é que tais objetos são transpostos para o ensino da 

disciplina, pela força da Lei 5692/71, mas eles se tornam, apenas, tópicos para acúmulo 

de informações pelos estudantes e meios para o estudo de estruturas linguísticas, o que, 

certamente, contribuiria muito pouco para o desenvolvimento das capacidades 

comunicativas dos alunos. 

4.2.Tensões entre capacidades comunicativas, capacidades linguísticas e 

conhecimentos sobre meios de comunicação de massa 

 Como visto no capítulo 1 da Lei 5692/71, que dá as diretrizes gerais para o 

ensino do então 1º e 2º graus, há a indicação da forma a ser operacionalizado o ensino 

da língua nacional, numa função eminentemente instrumental. É o que preconiza o 

instrumento legal com relação ao estatuto da língua portuguesa como a via para o 

desenvolvimento das capacidades comunicativas dos estudantes, estabelecendo como o 

objetivo de seu estudo na escola a sua utilização prática como ferramenta para a ação 
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comunicativa. Possivelmente, a ideia de 'instrumento' apresentada pela Lei aponte para a 

noção dos usos que se pode fazer da língua portuguesa para o desenvolvimento de certas 

capacidades linguageiras, que, no caso do período retratado, seriam tidas como 

capacidades comunicativas. Se por um lado, a instrução oficial já vislumbra um ensino 

de língua em seus usos, por outro, a visão de quem legisla não dimensiona as formas 

pelas quais determinados saberes para esse fim são selecionados e transpostos como 

objetos ensináveis. É sobre este último aspecto que o LDP analisado evidencia a 

dificuldade na condução dos modos de didatização dos conteúdos referentes à área de 

comunicação. 

Talvez, uma das dificuldades nessa didatização/transposição esteja, também, na 

própria noção de 'comunicação' tomada pelos legisladores que prescreveram o que 

deveria se constituir em estudo/ensino de língua portuguesa e os autores que elegeram 

os saberes a ensinar no LDP, uma vez que aquela noção está bastante ligada ao uso de 

meios de comunicação de massa e não como competência comunicativa.  

 O que levou a essa constatação na análise do LDP foi a recorrência de saberes 

apresentados no livro, que, apenas, expõem informações sobre meios de comunicação 

ou propõem atividades estruturais sobre eles, como forma de o alunos os utilizarem de 

forma ‘adequada’. Esses objetos de ensino foram categorizados no quadro que segue: 

OBJETOS ENSINÁVEIS 

Saberes informativos Saberes formativos 

Signos – signos não verbais – signos 

verbais 

A comunicação de massa e a comunicação 

pessoal 

O cinema na comunicação Tipos de linguagem 

O diretor de cinema Linguagem afetiva 

Cinema no Brasil Fato e opinião 

Reportagem Correspondência comercial 

Televisão Correspondência social 

A manchete Correspondência oficial 

A crônica Comunicação pessoal 

O cinema - 

A notícia - 

 

 A categorização dos objetos ensináveis em saberes formativos e informativos foi 

possível em decorrência das atividades que os autores do LDP propõem a partir 

daqueles saberes, para serem realizadas pelos alunos, mas, também, pelos conteúdos 

selecionados em si mesmos, que podem se constituir em fonte própria de conhecimento, 

seja para o cumprimento das tarefas didático-pedagógicas, especialmente, as escritas, 

seja para a leitura como acúmulo de informações. Este último fato pode ser elucidado 
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quando se reflete sobre a impossibilidade de se prever, por exemplo, que um aluno, ao 

ler sobre as funções de um diretor de cinema, vá se tornar, necessariamente, um 

profissional dessa área. Assim, a inclusão de tal conteúdo no LDP atenderia, somente, 

ao contexto da época, em que se via o ensino da língua materna como meio de 

promover o desenvolvimento de capacidades comunicativas, embora as formas de 

materializar esse objetivo no LDP sejam equivocadas. 

 Importa ressaltar que, mesmo os objetos de ensino sendo categorizados em 

informativos e formativos, conforme o quadro anterior – divisão em que os da primeira 

coluna recobrem os saberes que disponibilizam informações sobre meios de 

comunicação ou sobre noções conceituais que envolvem esses meios, e, os da segunda, 

aqueles saberes que visam desenvolver nos alunos habilidades na utilização de alguns 

meios de comunicação ou de conceitos próprios a eles –, há a convergência na 

transposição dessas duas categorias de objetos de ensino, pois todos os saberes 

apresentados no LDP têm por objetivo a realização de atividades de leitura 

decodificadora do texto, estudo de elementos gramaticais e elaboração de estruturas 

textuais com vistas ao aprendizado de elementos linguísticos ‘próprios’ de tais 

estruturas. 

 Os trechos de dois conteúdos do LDP, representativos dos dois tipos de saberes 

categorizados, ilustram a bifurcação representada pelas duas colunas do anterior, ao 

tempo em que evidenciam a convergência entre os tipos de saberes, evidenciada no 

objetivo maior da transposição desses saberes, exposto anteriormente: 

Exemplo 1 – saber informativo 

O CINEMA NA COMUNICAÇÃO 

E um belo dia Corre-Corre foi chamado à sala do secretário do Jornal da Cidade. 

Nosso herói ficou preocupado porque pensou que o copidesque Risca-Texto dera outra 

vez queixa dele. 

Mas a notícia era ainda pior: Corre-Corre fora transferido para a seção do jornal 

encarregada da crítica de cinema. 

Logo ele que entendia tão pouco de cinema. Mas, agindo com esperteza, aceitou o 

cargo e tratou de aprender o mais rápido possível.  

Vamos  ver o que Corre-Corre descobriu? 

1. O cinema é um arte que exige um trabalho de equipe, muito equipamento e em 

consequência muito dinheiro, sendo, portanto, uma indústria. 

2. O filme destina-se a ser assistido por muitas pessoas ao mesmo tempo, pertencendo 

então à Comunicação de Massa. 

3. O cinema usa dos recursos de outras artes: 

a) a palavra – usada nos diálogos. 

b) a música – usada como fundo para emocionar o espectador. 

c) a representação – da mesma maneira que o teatro, os atores vivem os personagens, 
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fazendo o papel de outras pessoas. 

d) a imagem – é a mais importante na comunicação cinematográfica. 

 

Quando Corre-Corre terminou de escrever estes itens, apareceu o copidesque Risca-

Texto e disse agressivamente: 

- Precisamos ter uma conversinha. 

- Pronto, vai começar tudo de novo! 

E a eterna briga continuou... 

ENTENDIMENTO DO TEXTO 

 Responda às perguntas e mostre que você entendeu o texto: 

1. O que é exigido para a produção de um filme? 

2. Qual o destino do filme? 

3. Quais os recursos que o cinema usa na Comunicação?                                                    

pp. 69 e 70 

Exemplo 2 – saber formativo 

CORRESPONDÊNCIA SOCIAL 

 Neste capítulo você aprenderá a escrever a carta familiar: 

 A correspondência familiar é aquela destinada a pessoa da família ou amigos 

chegados. Por isso, a linguagem na carta familiar deve ser diferente da usada na carta 

comercial, isto é, mais livre, mais carinhosa. 

 Observe a carta abaixo, que poderá lhe servir de modelo: 

Cuiabá, 23 de setembro de 1976 

                                                                                  (local e data) 

  Caro amigo Plínio (saudação e nome) 

 

    Chegamos bem de viagem e logo começamos a trabalhar.    

Introdução          Que trabalho dá para montar uma casa! Mas na 

arrumação já reservamos     um  quarto para quando você e a Darci nos 

visitarem.  

 

   Aliás, Cuiabá merece uma visita. É um lugar maravilhoso. 

É  

Desenvolvimento      habitada por gente hospitaleira. Não deixe de conhecê-la 

nas próximas férias. 

 

    Se você encontrar o Vicente dê-lhe um abraço muito 

fraternal 

Fecho        por nós.     

    Sem mais, despedimo-nos saudosos. 

____________________________ 

                                                                                          (assinatura)  

ESCREVA UM POUCO MAIS 

Tomando como modelo a carta anterior, escreva uma a um amigo que você não vê há 

algum tempo.         pp. 104 e 105 

Os exemplos trazidos, além de evidenciarem os equívocos na seleção e 

transposição de saberes para o ensino de língua portuguesa, confirmam a tradição de se 

entender o ensino de língua como ensino de abstrações de um sistema linguístico – seja 



 

 

 
3171 

tanto para a leitura e compreensão, quanto para a produção de textos – que pouco ou 

nada mantêm de coerência com a própria legislação sobre esse ensino, considerada, até 

certo ponto, inovadora em relação ao que se apresentava até à década de 1970. 

O fato de um saber “informativo”, como o destacado no exemplo 1, considerado 

como um objeto ensinável que atende à proposta de ensino para a área de Comunicação 

e Expressão ser apresentado por meio de um texto informativo, que, ao final das contas 

serve, unicamente, para que sejam feitas perguntas sobre as informações contidas 

explicitamente no texto; ou um saber “formativo”, visto no exemplo 2, como um objeto 

de ensino que visa a ensinar modelo padronizado de escrita de um meio de 

comunicação, comprova quão inócua é a seleção e transposição desses tipos de saberes 

para o aprendizado do aluno, ainda que, de alguma forma, os dois tipos estejam 

amparados pela legislação vigente. 

Diante de tais aspectos, a didatização dos saberes oriundos da área da 

comunicação, evidenciadas nos exemplos, por serem ilustrativos da recorrência de 

saberes da mesma ordem em todo o LDP analisado, induz à constatação de que não 

haveria a possibilidade de se desenvolver capacidades comunicativas, e, sim, algumas 

restritas capacidades linguísticas vindas por meio de atividades de leitura e redação 

improdutivas que visavam à transmissão de conhecimentos sobre meios de 

comunicação.  

5. Considerações finais 

As reflexões apresentadas reforçam a ideia, já indicada, de que os 

conhecimentos transpostos, possivelmente, da Teoria da Comunicação, para ocuparem 

lugar no ensino de língua portuguesa, por meio de um livro didático, constituem-se em 

saberes justapostos a conteúdos tradicionalmente  presentes em propostas curriculares 

e manuais didáticos dedicados ao ensino da língua materna, ao longo da história da 

disciplina.   

Diferentemente do que se poderia esperar de uma instrução oficial que prezava 

por ensino da língua materna pautado numa finalidade instrumental da língua, no 

sentido de que esta deveria ser ensinada para o desenvolvimento da comunicação 

interpessoal e da expressão individual nas práticas comunicativas, a própria Lei 5692/71 

deixa entrever que os saberes ensináveis estariam a serviço da utilização de meios de 

comunicação de massa, uma vez que a visão político-econômica do regime militar, no 

período, forjava um certo imediatismo nas ações governamentais visando a um 

desenvolvimento econômico acelerado, juntando-se a isso um exacerbado investimento 



 

 

 
3172 

na comunicação de massa, o que pode ter encontrado eco nas políticas educacionais, 

incluído o ensino da língua portuguesa.  

Vivia-se no país sob a euforia do que se denominou ‘era da comunicação’, com 

a instalação da primeira rede nacional de televisão e com o advento da televisão em 

cores. A frase do apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, resume bem o espírito 

da época: “Quem não se comunica, se trumbica”, como destaca Faraco (FARACO, 

2008), daí a preocupação dos legisladores em atender aos desafios emergentes. A 

questão é, como numa situação de ensino da língua, no caso, a de um LDP, esse ideal de 

práticas comunicativas é efetivado, quando o que se apresenta são atividades estruturais 

sobre o sistema da língua portuguesa, como se tal encaminhamento didático fosse o 

suficiente para desenvolver as capacidades comunicativas esperadas para os alunos, 

como resultado de sua escolarização. 

Bem mais que o emaranhamento entre descrição e norma, como pensa Faraco 

(idem), para quem o ensino de língua portuguesa nos anos dedicados à comunicação 

revelava incoerência entre as instruções legais e o efetivo fazer pedagógico, é notável a 

inconsistência na concepção de língua como instrumento de comunicação na própria Lei 

5692/71 e, consequente oscilação entre os eixos estruturadores da disciplina no período 

de sua vigência, que tem rebatimento direto na composição dos LDP da década. 

Resultante disso entendemos que, naquele contexto específico, a disciplina manteve as 

características de tomar a língua portuguesa como objeto de uma disciplina curricular, 

aliado à sua utilização como instrumento para aprendizagem de outras disciplinas e de 

estudo sobre a língua, a partir de uma concepção teórica do domínio da Comunicação. 

Quanto aos usos da língua, estes continuaram embargados por propostas de atividades 

de leitura e escrita pouco férteis, se comparadas aos objetivos pragmáticos e utilitaristas 

preconizados nas instruções legais, de desenvolver nos alunos capacidades como 

receptores e emissores de mensagens, pela utilização de códigos diversificados, verbais 

ou não-verbais. 

Essas tensões que emergem da transposição didática de teorias científicas para 

documentos oficiais e destes para os LDP – embora seja admissível que o percurso 

dessa transformação de saberes não seja tão linear assim e nem os conhecimentos 

oriundos unicamente da ciência, com já postulado no início do estudo – indicam que 

nem todos os saberes são adequadamente tornados ensináveis, pois não são resultado de 

uma concepção homogênea sobre o ensino que se pretende da língua portuguesa, 

mesmo que se tenha a ingenuidade de se pensar que os textos legais, que servem como 
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referência curricular, estabeleçam essa homogeneidade. Oposto a isso, deixam 

transparecer discrepâncias, oposições, contradições decorrentes de perspectivas diversas 

e dos interesses que movem as políticas educacionais. Assim, o ensino de língua 

portuguesa, na chamada era da comunicação, assim como em períodos anteriores e 

posteriores a ela, ao que parece, tem-se caracterizado por uma oscilação entre seus eixos 

organizadores, pois, ao tempo em que novas tendências teórico-epistemológicas são 

adotadas nas instruções legais, nos referenciais curriculares e nos livros didáticos, 

promovendo a seleção de novos objetos de ensino, estes convivem com outros que 

sempre mantiveram seu lugar nessa seleção, configurando-se como os objetos 

ensináveis estabilizadores da identidade da disciplina, que, assim, tem variado em seus 

objetivos entre os usos e as formas da língua. 
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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar as experiências em sala de 

aula, durante o período de estágio supervisionado, realizado na Escola Estadual 

Pequeno Príncipe, no 1° ano “B” do Ensino Médio, bem como analisar as produções 

textuais dos alunos a partir dessas aulas. A metodologia usada foi à abordagem 

qualitativa-interpretativista e apresentamos reflexões acerca dos dados gerados no 

período do estágio. A partir de um vídeo da música “Eduardo e Mônica” da banda 

Legião Urbana, elaboramos quatro aulas que envolviam leitura, interpretação e 

produção de paródia.  A escolha de um vídeo com a música remete aos estudos de Rojo 

(2011) sobre a multimodalidade que diz respeito às mais diversas formas de construção 

linguística, “já não basta mais leitura do texto verbal escrito – é preciso colocá-lo em 

relação com um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem (imagem 

estática, imagem em movimento, som, fala) que o cercam, ou intercalam ou 

impregnam” (Rojo, 2011 p.7). Todos esses traços e marcas multimodais ajudam na 

compreensão comunicativa do texto e ajudando o leitor com uma linguagem atrativa. 

Através de atividades que explorassem diferentes linguagens no mesmo texto, foi 

possível despertar o interesse dos alunos e avançar em relação à compreensão de textos 

dessa natureza. Quanto à produção textual, julgamos a paródia uma forma interessante 

de retomada da palavra do outro, o que implica jogos de aproximações e 

distanciamentos entre o texto escrito pelos alunos e o texto de referência (BELINTANE, 

2010). Foi possível perceber que os alunos apresentaram aprendizagens válidas em 

relação à métrica e rimas, discurso direto e indireto e expressão da singularidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Experiência em Sala de Aula. Música e Multimodalidade. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo principal apresentar as experiências em sala de 

aula das discentes Gercilene da Silva Nunes e Stefane Pereira da Silva, e também 

discutir de que modo à escolha de textos multimodais contribuem para o ensino de 

língua Portuguesa. Como vertente teórica, será utilizado ROJO (2011) abordando sobre 
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textos multimodais no ensino, BELINTANE com o conceito de paródia e KOCH e 

ELIAS trazendo reflexões a cerca da leitura e compreensão de textos. 

 

2.METODOLOGIA  

 

i) TIPO DE PESQUISA 

A metodologia usada neste trabalho foi à abordagem qualitativa e 

interpretativa, pois pretendemos, além de relatar, fazer algumas reflexões sobre alguns 

dados gerados na sala de aula durante o estágio. 

 

ii) SUJEITOS DA PESQUISA 

As aulas de intervenções foram feitas na escola o “Pequeno Príncipe”, anexo, 

na série do 1° ano “B” do ensino médio. A mesma fica localizada na cidade de Marabá, 

núcleo Nova-Marabá. Ao conhecermos a escola nos deparamos com uma falta de 

estrutura imensa, visto que não há se quer uma biblioteca disponível para os alunos e 

professores. Não tem espaço suficiente para que eles circulem pela escola no horário de 

intervalo, nem espaço suficiente dentro da sala de aula. Percebemos ainda que há 

somente um ventilador funcionando na sala em que fizemos o estágio, com cerca de 28 

alunos presentes, tornando a sala mais quente ainda.  

 

3.ANÁLISE 

 

O nosso plano de aula foi desenvolvido baseando-se no que a professora 

regente nos sugeriu. Dessa maneira, a ação constituiu em: “Leitura e interpretação de 

texto” por meio da narrativa, abordando o discurso direto e indireto e as figuras de 

linguagem. Para isto foi entregue aos alunos a letra da música “Eduardo e Mônica” da 

banda Legião Urbana, para fazermos uma leitura em conjunto e depois mostrar o vídeo 

da música no data show, com o intuito de que os alunos sentissem a aula mais 

interessante e se sentissem mais atraídos por ela.  

Pois segundo Rojo “já não basta mais leitura do texto verbal escrito – é preciso 

colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem 

(imagem estática, imagem em movimento, som, fala) que o cercam, ou intercalam ou 

impregnam” (Rojo,2011).  Rojo também enfatiza que, “a multimodalidade não é 

somente a soma da linguagem, mas a interação de várias linguagens diferentes em um 

mesmo texto”. (Rojo, 2011).  

Optou-se em trabalhar com textos multimodais ao lado do gênero música, 

primeiramente por se reconhecer que a música, hoje é muito aceita pelo aluno do ensino 

médio, segundo pelo fato de as letras musicais serem carregadas de figuras de 

linguagem, denúncias, críticas sócias, entre outros fatores, ofertando assim a 

oportunidade de o aluno formar opinião e refletir sobre os vários conflitos sociais que os 

cercam. 
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Vale ressaltar que o domínio da linguagem e da língua acaba por ser uma 

forma de participação no meio social, e cabe a escola como formadora de uma parte 

importante do conhecimento do indivíduo, habitar ou preparar o aluno a interagir com 

essas novas demandas de uso da linguagem que as práticas sociais e também 

tecnológicas emergentes exigem. Levando assim o aluno a entender e também vivenciar 

o uso sócio comunicativo dos textos e seus propósitos possibilitando a ele, 

gradativamente, espaços discursivos para a interação nessa nova sociedade tecnológica. 

Seguindo o nosso plano, nosso próximo passo foi posteriormente uma 

discussão oral da música, instigando de cada aluno uma interpretação, para isso 

utilizamos algumas perguntas referentes ao compositor das músicas da banda Legião 

Urbanas, o ano em que este viveu, entre outras, para depois mostrá-los que toda a 

narrativa está no discurso indireto. Mas, o objetivo principal aqui era o de provocar a 

reflexão dos alunos diante das temáticas, além de possibilitar um diálogo entre os 

mesmos. Espera-se no processo de leitura, que o leitor assimile, processe, contradiga, 

critique, que dê sentido e significado ao que lê (SOLÉ, 2003:21 apoud KOCH e ELIAS 

2013; 13) KOCH e ELIAS em sua obra “ ler e compreender os sentidos do texto” nos 

informa que o leitor recorre a estratégias de leitura no trabalho de construir o sentido 

dele, na sua interação como texto e com o autor.  

  

4. PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 

Num segundo momento, foi solicitado aos alunos que eles produzissem uma 

narrativa, dando continuidade ao fim da letra da música, criando da forma como eles 

quisessem, só que seguindo a métrica e melodia da música original no discurso indireto. 

Esta atividade gerou paródias bem interessantes, das quais selecionamos duas para 

apresentar e discutir nesta exposição.  

 

Texto 01  

Eduardo e Monica esperaram  

O filinho de Eduardo da recuperação 

E quando seu filinho voltou da  

Recuperação foi muita alegria felicidade 

E emoção 

E quando estava tudo traquilo  

Tudo Legal 

Eduardo e Monica e seu filinho 

Desidiram viajar 

E Eduardo e Monica nessa 

Viajem não sabiam 

Que iriam se 

Apaixonar  

E foram varios bate-papo 

E muito momentos legais 

E cada dia que passava 

Os dois se apaixonavam cada vez mais 

E depois de um tempo 

Eduardo e Monica e seu filinho 

Já estavam morando junto 

Pois formaram uma familia  
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Texto 02  

Então Mônica decidiu  

Que eles iriam se 

Divertir, nesse tempo 

Que não iam viajar 

 

Então falou com Eduardo 

E Eduardo perguntou 

“E agora o que iremos  

  aprontar” 

 

Então Mônica sujeriu  

Naquela noite que seria  

Bem legal um jantar 

Para se animar 

 

Eduardo viu que  

Mônica estava preocupada 

Com a cituação de que  

Seu filho podia estar 

 

E desse modo Mônica  

quase não conseguiu  

Aproveitar o jantar 

Naquela noite de Luar 

 

E depois de varias aventuras   

que fizeram durante aqueles  

Dias a aproveitar, Receberam a noticia 

que seu filho conseguiu passar 

 

Na atividade que foi proposta aos alunos, percebemos por meio da leitura dos 

textos produzidos que eles conseguiram diferenciar quando o texto está no discurso 

direto e indireto.  

 

Então falou com Eduardo 

E Eduardo perguntou                                  Discurso Indireto  

 

“E agora o que iremos  

  aprontar”                                                   Discurso Direto  

 

 

 

Vale ressaltar, que nossa proposta foi que eles dessem continuidade na música 

“Eduardo e Mônica”, seguindo o discurso indireto e também a melodia e métrica da 

música original.   

Observamos tanto no texto 1 quanto no 2 que o discurso indireto e a métrica da 

música original foi utilizado por ambos, mas a melodia não foi seguida. 
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Percebemos também que a linguagem usada pelo aluno do texto 1, é uma 

linguagem informal, com marcas da oralidade.  

 

O filinho de Eduardo... 

E quando seu filinho...                            Marcas da oralidade 

 

 

[...] a oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que 

se apresenta sob várias formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai 

desde uma realização mais informal a mais formal nos mais variados contextos de uso 

(MARCUSCHI, 2001, p.25).  

Ao utilizar marcas da oralidade, o aluno nos faz perceber que a oralidade faz 

parte da nossa linguagem, e adquirimos nas relações sócias do nosso dia-a-dia. E cabe a 

nós nos comportamos de um modo diferente, dependendo de cada situação, de acordo 

com o contexto é que determinamos que tipo de linguagem se deva usar.  

Ao propormos essa atividade, não pensamos quanto à questão de paródias, só 

depois de lermos os textos dos alunos é que nos demos conta do que eles tinham criado 

eram ótimas paródias. A paródia é uma das formas de retomada da palavra do outro e 

implica jogos de aproximações e distanciamentos entre o texto escrito pelo aluno e o 

texto de referência (BELINTANE, 2010). Esse jogo pode ser percebido em: 

 

E quando estava tudo traquilo  

Tudo Legal                 distanciamento  

 

 

Eduardo e Monica e seu filinho  

Desidiram viajar                                                      retoma a temática              

                                                              da viagem do texto original  

 

 

E quando eles criaram essas paródias, além de bem interessantes com esses 

jogos de aproximação abordados por Belintane, usaram também a criatividade de forma 

despojada. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estágio supervisionado é uma das mais importantes disciplinas dos cursos de 

licenciatura, pois este dá a possibilidade ao graduando em saber os tipos de experiências 

que irão vivenciar nas escolas. Dessa maneira, podemos dizer que a experiência que 

tivemos na sala de aula por meio desta disciplina foi de suma importância para nós, 

visto que, somos futuras professoras de língua Portuguesa e o estágio nos colocou de 
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frente com a realidade educacional nos dando a possibilidade de refletirmos sobre o que 

aprendemos na teoria durante o processo de formação acadêmica. E deixando clara a 

importância do papel do professor na formação dos futuros cidadãos brasileiros. 
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Eduardo E Mônica 

Legião Urbana 

Compositor: Renato Russo 

 

 

Quem um dia irá dizer 

Que existe razão 

Nas coisas feitas pelo coração? 

E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar 

Ficou deitado e viu que horas eram 

Enquanto Mônica tomava um conhaque 

No outro canto da cidade, como eles disseram. 

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer 

Um carinha do cursinho do Eduardo que disse 

 “Tem uma festa legal, e a gente quer se divertir”. 

Festa estranha, com gente esquisita 

 “Eu não tô legal, não aguento mais birita”  

E a Mônica riu, e quis saber um pouco mais 

Sobre o boyzinho que tentava impressionar 

E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa 

"É quase duas, eu vou me ferrar" 

Eduardo e Mônica trocaram telefone 

Depois telefonaram e decidiram se encontrar 

O Eduardo sugeriu uma lanchonete 

Mas a Mônica queria ver o filme do Godard 

Se encontraram, então, no parque da cidade 

A Mônica de moto e o Eduardo de camelo 

http://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/
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O Eduardo achou estranho e melhor não comentar 

Mas a menina tinha tinta no cabelo 

Eduardo e Mônica eram nada parecidos 

Ela era de Leão e ele tinha dezesseis 

Ela fazia Medicina e falava alemão 

E ele ainda nas aulinhas de inglês 

Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus 

Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud 

E o Eduardo gostava de novela 

E jogava futebol-de-botão com seu avô 

Ela falava coisas sobre o Planalto Central 

Também magia e meditação 

E o Eduardo ainda tava no esquema 

Escola, cinema, clube, televisão 

E mesmo com tudo diferente, veio mesmo, de repente 

Uma vontade de se ver 

E os dois se encontravam todo dia 

E a vontade crescia, como tinha de ser 

Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia 

Teatro, artesanato, e foram viajar 

A Mônica explicava pro Eduardo 

Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar 

Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer 

E decidiu trabalhar (não!) 

E ela se formou no mesmo mês 

Que ele passou no vestibular 

E os dois comemoraram juntos 

E também brigaram juntos muitas vezes depois 

E todo mundo diz que ele completa ela 

E vice-versa, que nem feijão com arroz 
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Construíram uma casa há uns dois anos atrás 

Mais ou menos quando os gêmeos vieram 

Batalharam grana, seguraram legal 

A barra mais pesada que tiveram 

Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília 

E a nossa amizade dá saudade no verão 

Só que nessas férias, não vão viajar 

Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação 

E quem um dia irá dizer 

Que existe razão 

Nas coisas feitas pelo coração? 

E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

Atividade de Interpretação do Texto 

1.  Justifique a presença de tantas expressões coloquiais (informais) no texto. 

 

2. De o significado que elas assumem no texto. 

a) Eu não estou legal. Não aguento mais “birita”. 

 

b) E quase duas, “eu vou me ferrar”. 

 

c) Foi um “carinha” do cursinho do Eduardo que disse. 

 

d) Tem uma festa legal e a gente vai se divertir. 

 

e) Se encontraram então no parque da cidade. A Monica de moto e o Eduardo de “camelo”. 

f) “Batalharam” grana e “seguraram” legal. 

 

g) A “barra mais pesada” que tiveram. 

 

h) “Que nem feijão com arroz”. 
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3.  “Sobre o boyzinho que tentava impressionar.”  

 “E ele ainda nas aulinhas de inglês.” Que ideia transmite os diminutivos empregados nesses 

versos? 

4. Retirem do texto as passagens que mostram: 

 

(a) A fase de namoro, o amor crescendo entre os dois: 

 

b) Eduardo crescendo: 

 

c) Eduardo e Monica tendo atitudes de pais: 

 

5. A letra da música conta uma história de amor entre duas pessoas. Quanto tempo você 

acha que se passou desde que as personagens se conheceram e o final da história? Justifique 

sua resposta? 
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ESTUDO DE SENTENÇAS CONDENATÓRIAS: INTERDISCURSIVADE NO 

CAMPO JURÍDICO 

SUELEM CRISTINA S. BEZERRA
268

 

 

RESUMO: A presente pesquisa se insere na esfera dos estudos que vem se 

desenvolvendo a partir da relação linguagem e trabalho e tem como objeto a análise do 

trabalho desenvolvido pelo juiz, por meio da linguagem, no domínio das relações 

interdiscursivas no campo jurídico, tendo como referência o processo de fixação da 

pena. Nesse sentido, a mesma tem como corpus a sentença penal condenatória a pena 

privativa de liberdade que se realiza como um ato jurisdicional, materializado em um 

discurso jurídico que legitima a supressão de um direito, por meio de práticas 

discursivas que lhes são próprias, e no qual é possível identificar a coexistência de 

saberes de campos discursivos diversos. Objetiva-se, portanto, identificar e analisar, à 

luz da teoria da Análise do Discurso, que relações interdiscursivas são estabelecidas no 

cruzamento entre saberes no campo jurídico ao se valorar as circunstâncias judiciais 

descritas no art. 59, do Código Penal Brasileiro. Desta feita, a análise centrar-se-á no 

processo de fixação da pena-base, destacando-se, especificamente, as circunstâncias 

judiciais relativas à “personalidade do agente” e à “conduta social”, entendendo, 

sobretudo, que a linguagem é o meio pelo qual são construídos e fundados efeitos de 

sentido gerados no cruzamento de saberes no campo jurídico, consequentes da 

realização do trabalho do juiz. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sentença penal. Prática discursiva. Interdiscurso. 

 

INTRODUÇÃO 

 Este artigo expressa, de modo embrionário, o percurso a ser traçado pela 

pesquisa decorrente dos estudos desenvolvidos no curso de mestrado. Partindo do 

pressuposto de que práticas discursivas estabelecem relações com as práticas de 

trabalho, investe-se na busca por relações que permitem observar, no ambiente 

laborioso, o caráter simbólico que, a partir da linguagem, se constrói nas relações 

advindas, especialmente, do campo jurídico. Neste, um espaço de relações que 

sinalizam a um campo vasto de investigação.  

Linguistas, então, são convidados a se inserir nesta ordem de saber de modo que 

possam elucidar, apoiados em teorias linguísticas, questões referentes à dimensão 

simbólica construída pelo uso da linguagem. A Análise do Discurso constitui-se como 

aquele espaço de saber que permite ao pesquisador percorrer a dimensão simbólica da 

linguagem associada a uma abordagem social, histórica e psicanalítica.  
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Por esta razão se deve a opção pela vertente discursiva, uma vez que se objetiva 

investigar que efeitos de sentidos se constroem a partir das relações estabelecidas no 

cruzamento de saberes de campos diversos materializados em uma sentença penal 

condenatória a pena privativa de liberdade, firmado em um discurso jurídico, portanto,  

uma prática de linguagem, que legitima a supressão de um direito. 

Torna-se necessário ainda caracterizar o campo de investigação a fim de 

possibilitar um maior domínio sobre o mesmo, identificando a complexidade das 

relações que nele se configura e que reveste o trabalho dos sujeitos envolvidos de 

sentidos cujo valor aqui passa a ter relevância. 

Conceitos como o de prática discursiva e de interdiscurso desenvolvidos por 

Maingueneau (1997; 2008) dão suporte a esta investigação científica a qual visa 

compreender esse espaço de relações. Para o tratamento do corpus, entendido em sua 

dimensão trabalho, saberes acerca da característica, da natureza, finalidade e 

importância de uma sentença condenatória serão igualmente abordados no presente 

texto. 

 

1 LINGUAGEM E SUA INTERFACE COM O TRABALHO 

  

A relação posta entre os domínios da linguagem e do trabalho direciona a 

discussão para uma área recente nos estudos das ciências humanas e, mais 

particularmente, nos estudos linguísticos, uma vez que evidencia o aspecto constitutivo 

da linguagem nas relações próprias do espaço de trabalho. Parte-se do pressuposto que, 

das relações advindas deste espaço, insurge um universo simbólico por meio do uso da 

palavra cuja especificidades passam a ser objeto de estudo de linguistas preocupados 

com os sentidos e seus efeitos sobre o processo de trabalho, bem como se delineia 

também a análise de como os sujeitos se valem da linguagem no ambiente de trabalho 

para ora realizar suas atividades, ora construir saberes acerca delas. 

 Para uma análise que elucide a relação entre linguagem e trabalho, 

contemplando toda a sua complexidade, instiga-se uma abordagem que abarque todas as 

especificidades e o funcionamento próprios dela. Assim sendo, Nouroudine (2002, p. 

18) adotou três dimensões a partir das quais se podem “evidenciar as ligações e as 

diferenças de funcionamento da linguagem no e sobre o trabalho”, expressas em 

categorias forjadas para expressar os elementos que não apenas se justapõem, mas que, 

imbricados uns nos outros, revelam o caráter complexo da relação linguagem e trabalho 
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em suas diferentes formas, a saber: a linguagem no trabalho, a linguagem sobre o 

trabalho, linguagem como trabalho.  

 O prosaico espaço de trabalho é hoje entendido em uma complexidade 

corporificada em práticas linguageiras. Constitui-se como um lugar cuja produção dos 

sentidos ocorre de maneira privilegiada. Por sua função social, antropológica e 

ontológica, as relações que nele ocorrem não se estabelecem pontualmente, dada a sua 

dimensão complexa, na qual se realiza uma rede simbólica derivada da tomada da 

palavra por sujeitos imersos nesse ambiente. Reivindica-se, neste sentido, o lugar e a 

importância constitutiva da linguagem no processo de construção dos sentidos no 

ambiente de trabalho, portanto, o papel do linguista na investigação das relações 

simbólicas decorrentes deste espaço. 

 As reflexões dos linguistas então passam a ser representadas a partir da 

abordagem tripartida proposta por Nouroudine, a qual permite entender o 

funcionamento da linguagem que interpreta, que circunda e que faz o trabalho. Um 

olhar analítico para um destes aspectos não dispensa o outro. Embora se constituam 

como práticas linguageiras que permitem identificar as especificidades da relação 

trabalho e linguagem, o arrolamento entre as dimensões linguagem no/sobre/como 

trabalho ocorre de modo estreito.  

  Nouroudine (2002) define a dimensão linguagem como trabalho como 

reveladora de uma complexidade de igual proporção com a complexidade de toda 

atividade de trabalho. E assim especifica: 

É complexo, no sentido de ser composto de várias dimensões 

intrínsecas: social, cultural, jurídica etc. Entretanto, a 

complexidade provém menos da existência de várias dimensões 

no trabalho do que da constatação de que tais dimensões não 

apenas se justapõem umas sobre as outras ou ao lado das outras, 

comunicando-se, antes, entre si, e imbricando-se umas nas 

outras (NOUROUDINE, 2002, p. 19). 

 

 Consoante à citação, percebe-se que o autor dimensiona o aspecto complexo 

através da pressuposição de relações que emergem da existência de elementos distintos 

não apenas coexistindo, mas interagindo em um processo dinâmico por meio de práticas 

linguageiras cuja materialidade permite a realização do trabalho. 

 Na relação linguagem no trabalho, é a situação de trabalho que permite 

posicionar a linguagem que coexiste no ambiente, não necessariamente interferindo na 

atividade, mas integrando o espaço no qual se realizada a prática linguageira. Desse 
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modo, “a linguagem no trabalho pode veicular conteúdos de natureza variada e, às 

vezes, muito distanciada da atividade executada pelos atores em seu coletivo” 

(NOUROUDINE, 2002, p.24). 

 A linguagem sobre o trabalho configura-se como um saber acerca do mesmo, 

muitas vezes motivada por necessidades próprias do interior do espaço de trabalho, 

inserindo nessa dimensão não só os pesquisadores como o próprio sujeito que, 

integrando a equipe de trabalho, tem a necessidade de, por exemplo, transmitir 

instruções ao colega, ou, em suas relações pessoais, dialoga com familiares ou amigos a 

respeito do seu trabalho. Trata-se de uma prática linguageira que cria condições que 

possibilitam tanto os pesquisadores como os protagonistas do próprio trabalho 

enunciarem sobre a complexidade da atividade laboral. 

 No que diz respeito ao espaço discursivo estabelecido para esta pesquisa, a 

análise recai sobre a linguagem como trabalho, a qual permite ao protagonista da 

atividade desenvolver seu trabalho constituindo-se enquanto sujeito inscrito numa 

ordem específica do saber e gerando efeitos cujo alcance torna-se objeto do analista. 

Nesse sentido, pensa-se a respeito de como um juiz, ao realizar, por meio da 

materialidade linguística, as competências que lhe são exigidas, alcança dimensões 

técnicas, ideológicas, jurídicas e políticas as quais instituem o seu lugar, portanto, o seu 

trabalho. 

 As dimensões técnicas e ideológicas do campo jurídico demonstram constituir-se 

como um espaço privilegiado de sentidos cuja especificidade das relações torna-se alvo 

deste estudo. Por esta razão, o corpus selecionado para investigação corresponde à 

aplicação da pena, expressa em uma sentença penal condenatória. No processo de 

fixação da pena, corporificada em uma prática linguageira, investiga-se discursos e suas 

relações interdiscursivas advindas da coexistência de saberes diversos. 

 

2 SITUANDO O CAMPO JURÍDICO 

 

O construto teórico no qual se ancoram os estudos acerca do campo jurídico 

corresponde a filiações das ciências humanas, em particular, a Sociologia. Por esta 

razão, recorre-se a este domínio muito antes de situar a abordagem contemplada neste 

trabalho – a Análise de Discurso – que, por meio da noção de interdiscurso proposta por 

Maingueneau (2008), desenvolve o conceito de campo discursivo a partir da visão de 

formações discursivas determinadas. 
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Adotando, primeiramente, a perspectiva sociológica, encontra-se Bourdieu 

(1989), o qual propõe uma reflexão do Direito ancorada no estudo do campo no qual se 

situa, o jurídico. Toma-se como referência o campo jurídico, cuja estrutura se constitui 

pelas relações de forças nele estabelecidas, a fim de propor uma análise que ultrapasse 

os limites de elementos formais e instrumentais do Direito. Esta via possibilita a 

compreensão do campo situado na totalidade das relações sociais nele existentes. Para 

tanto, faz-se necessário objetivar as palavras, as práticas, os discursos jurídicos que os 

constituem e constroem a lógica que define os espaços possíveis no Direito. 

Essa lógica interna ao campo se consolida nas relações de poder que legitimam 

ou autorizam ações impostas pelos chamados operadores do direito, os que tem o direito 

de dizer o Direito. A aplicação dos instrumentos normativos para uma prática no 

Direito, que está muito além da subordinação a manuais ou leis, acena para a existência 

concreta de relações as quais revestem os fatos no Direito de significados particulares. 

Está posto, no enfoque de Bourdieu (1989), que se deve compreender o modo como o 

Direito vai se constituindo. Nesse sentido, é que se propõe pensar o campo jurídico nas 

especificidades das suas relações, tomando como ponto de partida sentenças 

condenatórias a pena privativa de liberdade. 

A liberdade, para pensadores como Cervantes, é um dom, uma dádiva recebida 

do alto, como uma divindade cujo valor não se mede nem mesmo com os mais valiosos 

tesouros desta terra. Liberdade, nela o dever da inscrição de uma vivência singular, 

destemida. Modernamente, a liberdade deixou de ser considerada um “dom” para 

constituir-se como um “bem jurídico” de vital importância para o ser humano, inscrito 

no Princípio do Devido Processo Legal, disposto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, na Convenção de São José da Costa Rica, e na maioria das constituições dos 

Estados Democráticos de Direito (CAPEZ, 2014). No Brasil, este princípio está descrito 

no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988 nos seguintes termos: 

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido Processo legal”. 

Ao ser concebida constitucionalmente como direito inviolável, garantido pelo 

Estado a todos os cidadãos, independente de nacionalidade, a liberdade foi deslocada da 

guarda dos deuses para colocar-se sob a proteção do Juiz. Assim, a liberdade não poderá 

ser privada, senão por meio de ato jurisdicional, materializado em um discurso jurídico 

que se legitima por meio de práticas discursivas próprias desse campo.  

No Brasil, nenhuma pena privativa de liberdade poderá ser imposta ao cidadão 

que pratica um crime, ainda que o tenha confessado, se esta não estiver registrada em 
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uma sentença condenatória, autenticada pela assinatura do juiz de direito, cujo 

fundamento de validade da decisão é construído no curso do processo penal. 

Para Capez (2014), o devido processo legal é o princípio estruturante da relação 

processual penal, cuja síntese se expressa na sentença que absolve ou condena o 

acusado de praticar um crime. Para limitar o poder estatal sobre a privação da liberdade 

do cidadão e ainda assegurar-lhe um julgamento justo, esse princípio é relacionado com 

outros princípios dele derivados, tais como o do Juiz Natural (art. 5º, inc. XXXVII, da 

CF), da Ampla Defesa, do Contraditório (art. 5º, inc. LV, CF), da Presunção de 

Inocência (art. 5º inc. LVII, da CF), da Imparcialidade do Juiz (art. 5º, inc. XXXVII, 

CF), do In dubio pro reo (art. 386, inc. VII, CPP), e da Igualdade entre as partes (Art, 5º, 

CF).  

Nessa perspectiva, o processo penal não se reduz a mero instrumento empregado 

pelo Estado para legitimar a execução da sanção penal escrita na sentença condenatória, 

objeto de estudo deste trabalho. Ele é, também, um instrumento que tutela o “dom”, 

constitucionalmente convertido em “direito inviolável”. 

A sentença condenatória é concebida como o ato jurisdicional praticado pelo juiz 

que encerra o processo com julgamento do mérito da denúncia de um crime, acolhendo 

parcial ou totalmente a pretensão punitiva postulada por quem faz a denúncia. 

Caracteriza-se como um documento escrito, oficial e público empregado pelo juiz para 

externar o seu livre convencimento sobre a culpa do acusado. A legislação processual 

penal não estabelece uma forma rígida que deverá ser obedecida pelo juiz no momento 

de traduzir em palavras a sua decisão e torná-la pública. Todavia, para Durão [200-] a 

sentença pode ser dividida em quatro partes, consoante às orientações do Art. 381, do 

Código Processual Penal (CPP), assim dispostas: o relatório, o fundamento, a 

decisão/dispositivo e a autenticação.  

O relatório é parte da sentença na qual o juiz identifica as partes que compõe a 

relação processual penal, faz breve exposição dos fatos, descrevendo resumidamente o 

curso do processo. Relata sucintamente os termos da acusação e da defesa.  

No que diz respeito ao fundamento, o juiz expõe o seu juízo sobre a acusação, 

construído no decorrer da instrução do processo, momento em que os fatos são 

apurados, em paralelo ocorre a valoração dos laudos, perícias, declarações das 

testemunhas, vítima, acusado e outros meios de provas juntados no processo. É nesta 

parte da sentença que o juiz deve indicar os motivos que fundam sua decisão, 



 

 

 
3191 

demonstrando o desenvolvimento do raciocínio que o conduziu à condenação do réu, 

com base na análise das provas contidas no processo e na legislação penal. 

Nos casos em que a sentença é condenatória, a pena privativa de liberdade, a 

quantidade da pena, que pode se dá em anos, meses e dias, será calculada em três fases, 

consoante disposto no artigo 68, do Código Penal Brasileiro (CPB). Na primeira o juiz 

define a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59, do 

CPB, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do acusado, 

personalidade do acusado, os motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem 

como o comportamento da vítima. Após fixar a pena-base, o juiz analisa as 

circunstâncias legais agravantes e atenuantes previstas nos Art. 61 a 67, para fixar a 

pena provisória. E por fim, na terceira fase, analisa as causas de aumento ou diminuição 

de pena quando previstas nas normas que tipificam a conduta criminosa, para fixar a 

pena definitiva.  

A fixação da pena privativa de liberdade deve ser analisada com rigor, bem 

fundamentada mediante às circunstâncias judiciais, legais e às causas de aumento ou 

diminuição de pena para não ser anulada, ou seja, ela não pode fundar-se em presunções 

pessoais do juiz. 

Decisão ou dispositivo é parte da sentença na qual o juiz resume sua conclusão, 

indicando o dispositivo legal ao qual a conduta praticada pelo acusado é subsumida. Por 

fim, temos a parte autenticada, na qual é registrada a data em que a sentença foi 

prolatada, com a assinatura do juiz, autenticando a decisão. 

Conforme já referido, a sentença penal condenatória é aquela que juiz demonstra 

seu convencimento sobre a procedência da acusação. Uma decisão dessa natureza gera 

efeitos penais que podem repercutir significativamente na vida do condenado, tais como 

a privação de sua liberdade, o lançamento do seu nome no rol dos culpados, perda do 

cargo público, do mandato eletivo ou aposentadoria, além de gerar a reincidência, 

quando transitada em julgado.  

Apoiando-se nessas definições, pode-se concluir que a sentença penal 

condenatória a pena privativa de liberdade realiza-se como um ato jurisdicional, 

materializado em um discurso jurídico que legitima a supressão de um direito, por meio 

de práticas discursivas que são próprias do campo jurídico, no qual é possível identificar 

a coexistência de saberes de campos discursivos diversos. Portanto, há nesse lugar um 

espaço de relações interdiscursivas entre os saberes do campo jurídico, justificando-se, 

portanto, o desenvolvimento da presente proposta. 
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Nesse sentido, propõe-se como objeto de estudo a análise do trabalho 

desenvolvido pelo juiz por meio da linguagem, no domínio das relações interdiscursivas 

no campo jurídico, tendo como referência o processo de fixação da pena. Objetiva-se, 

portanto, identificar e analisar, à luz da teoria da Análise do Discurso, que relações 

interdiscursivas são estabelecidas no cruzamento entre saberes no campo jurídico ao se 

valorar as circunstâncias judiciais “personalidade do agente” e “conduta social” na 

fixação de uma pena privativa de liberdade.  

Neste estudo, analisar-se-á sentenças condenatórias, prolatadas no juízo 

monocrático. Nesse sentido, a análise será centrada no processo de fixação da pena-

base, destacando-se, especificamente, as circunstâncias judiciais relativas à 

“personalidade do agente” e à “conduta social”, descrita no art. 59, do CPB.  

Enquanto Cervantes percebia a liberdade como um presente divino, no campo 

penal ela é concebida como um direito fundamental, cujo gozo dado a todo cidadão é 

regulado por meio de normas definidoras dos modelos de condutas consideradas 

criminosas, editadas pelo Estado, que ao serem praticadas geram para este o direito de 

punir, criando-se, assim, um conflito de pretensões juridicamente opostas entre o direito 

de punir (jus puniendi) e o direito de liberdade (jus libertatis). Conflito que tem como 

palco o processo penal e como último ato a sentença penal. 

 

3 CONCEITOS DA AD QUE SUBSIDIAM A PESQUISA 

 

 As referências teóricas preliminares para desenvolver esta pesquisa estão 

fundamentadas nos princípios da Análise do Discurso (AD), no que tange à concepção 

de interdiscurso, prática discursiva, formações discursivas e comunidades discursivas.  

 No caráter enunciativo da sentença, imperioso se faz tratar do modo como os 

saberes de diferentes campos se cruzam na realização do trabalho de fixação da pena 

quando se operam os conceitos que definem as circunstâncias judiciais. No estudo 

proposto, foram recortadas duas das oito circunstâncias para serem analisadas, como já 

mencionadas. Os sentidos reivindicados por ora são construídos não só no momento da 

enunciação. Para a AD, esse acontecimento está inscrito numa ordem histórica que 

aciona uma rede de memórias. Desse modo, fica pressuposto que o sentido, mesmo não 

sendo estável, não pode prescindir das relações implicadas pela memória, pois tais 

relações com o que constitui o já dito permitem novos enunciados, portanto, novos 

sentidos (POSSENTI, 2009).  



 

 

 
3193 

Como condição para que os sentidos existam, Bakhtin (2005) aponta para o 

caráter dialógico da linguagem que se apresenta como constitutivo de todo e qualquer 

dizer. Entender de modo contrário tal natureza é negar a relação entre a linguagem e o 

mundo. Tal perspectiva concebida nos estudos bakhtinianos é reconhecida na Análise de 

Discurso (AD) de linha francesa quando esta, diante do aspecto heterogêneo da 

linguagem, vê circunscrito nessa abordagem um espaço de relações estabelecido pela 

presença do outro, cuja existência é fundante no discurso.  

 A pesquisa linguística que objetiva precisar essa heterogeneidade não pode 

prescindir de delinear as distinções próprias dessa presença do outro na língua, desta 

feita, há que se identificarem suas formas, cuja representatividade se dá pela 

heterogeneidade mostrada, na qual se encerram marcas linguísticas visíveis, e a 

heterogeneidade constitutiva, diluída na linguagem (MAINGUENEAU, 2008). É nesta 

forma constitutiva que se inscreve o primado do interdiscurso, no qual se evidencia a 

relação do “Mesmo do discurso e seu Outro” (MAINGUENEAU, 2008, p.31). Em uma 

abordagem discursiva, o Outro “se encontra na raiz de um Mesmo sempre já 

descentrado em relação a si próprio”. Uma visão filosófica que permite compreender 

que não há um modo de existir no interior de nós mesmos isentos de qualquer presença 

externa, não somos soberanos em nossa existência, ao dirigir um olhar para o nosso 

interior, olhamos “no olho do outro ou através dos olhos do outro” (BAKHTIN 1981 

apud MAINGUENEAU 2008, p. 33). Conceber essa presença é admitir o caráter 

dialógico estruturante de todo discurso e, nesse sentido, cabe ao analista de discurso 

avançar nos limites da distinção dos aspectos heterogêneos da linguagem e evidenciar as 

relações que emergem independente da forma marcada do Outro.  

 Compete ainda ao analista que busca as relações interdiscursivas tratar de maneira 

mais precisa os operadores deste conceito que melhor contribuem para elucidar a 

presença do Outro. Maingueneau (2008) substitui o termo por uma tríade, a saber, 

universo, campo e espaços discursivos. Sustentaremos aqui a importância dos campos 

discursivos para identificar as relações entre os saberes próprios de um conjunto de 

formações discursivas que estão arrolados uns aos outros na fixação da pena. 

 Na medida em que se localizam os objetos do saber, passa-se a direcionar a 

perspectiva da análise à noção de formação discursiva. Esta, para Foucault (apud 

MAINGUENEAU, 2008, p. 50) “se caracteriza não por princípios de construção, mas 

por uma dispersão de fato, já que ela é para os enunciados não uma condição de 

possibilidade, mas uma lei de coexistência (...)”. A partir dessa noção, poder-se-á 
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aclarar os enunciados constitutivos do campo jurídico que são regidos por determinadas 

regras de formação e dispersão que decorrem de condições de produção específicas. 

 Pensar nessas condições de produção do discurso traz para a discussão as 

perspectivas mais atuais na Análise do Discurso, a saber, a noção de prática discursiva. 

Nesta recente abordagem, que tem como expoente Maigueneau (1997), o discurso é 

entendido como apresentando duas dimensões, uma na qual se identificam os elementos 

constitutivos dos sentidos por meio de “um sistema de restrições de boa formação 

semântica (Formações Discursivas) e um conjunto de enunciados produzidos de acordo 

com esse sistema” (PESSOA; JOUBERT, 2012, p. 175), associada à dimensão social, 

ou seja, à comunidade discursiva. 

 Conceber a dimensão social no mesmo plano do sistema de produção dos 

enunciados numa dada formação é compreender o discurso enquanto uma prática na 

qual se insere uma comunidade. Esta não apenas produz um discurso determinado pela 

rede semântica a que se integra, a comunidade discursiva, ao exercer uma atividade 

discursiva, a qual lhe inscreve numa ordem no plano das redes semânticas, constitui-se 

enquanto uma realidade social, deste modo, a prática “se configura como uma forma de 

ação sobre o mundo e sobre os modos de existência humana” (PESSOA; JOUBERT, 

2012, p. 175). 

 Adotar este conceito se faz necessário, uma vez que ele permite identificar o 

elemento que medeia as relações decorrentes da articulação entre formações discursivas 

e o que a nova abordagem nomeia de comunidade discursiva. Nesse sentido, justifica-se 

a abordagem da noção de “práticas discursivas para designar esta reversibilidade 

essencial entre as duas faces, social e textual, do discurso” (MAINGUENEAU, 1997, p. 

56). 

 Em se tratando da realidade social advinda do campo jurídico, tem-se o Direito 

configurado em uma ordem material, cuja expressão se dá em um sistema de 

racionalidade, e a uma ordem ideal, incidindo no plano desejável. A necessidade de uma 

conexão entre o real e o ideal reivindica seu espaço.  

 Pensar nesses limites que circundam o fazer o Direito é pensar no trabalho 

desempenhado por seus sujeitos. No que tange ao objeto desta pesquisa, trata-se de 

refletir acerca do papel do juiz frente ao seu trabalho de analisar e julgar verdades 

registradas nas sentenças, ancorado em fundamentos próprios do sistema da 

racionalidade jurídico-positiva e de seu livre convencimento.  
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 Trata-se, ainda, de investigar que práticas existem nesse ambiente de trabalho, 

corporificado na pessoa do juiz que, ao prolatar sua sentença, se inscreve numa dada 

ordem discursiva e que, portanto, institui um lugar dentro do campo jurídico, 

constituindo-se por meio dele, ou seja, da relação entre as dimensões do plano do 

discurso enquanto prática, o indivíduo é revestido de uma instrumentalidade jurídica 

que lhe confere status de juiz, elevando sua condição ontológica a uma realidade forjada 

pela linguagem, pela prática discursiva.  

 Nesta ordem discursiva, vem-se constatando, por meio de investigação preliminar, 

o papel constitutivo do Outro no discurso suscitado pelo juiz no processo de fixação da 

pena, ao se valorar o quantum, ancorado nas circunstancias judiciais de “personalidade 

do agente” e “conduta social”.  

 São relações legitimadas por um fazer positivado, mas que nem por isso prescinde 

da devida interação com os campos de saber nelas arrolados, pois mesmo que se 

suponha o desaparecimento do discurso primeiro (aquele que se encontra noutro campo 

discursivo), há que se atestar a “fase de conservação” do discurso primeiro no discurso 

segundo, isto é, se o discurso segundo se distancia do campo que lhe é anterior, não 

deixa de ter com ele uma relação com as estruturas semânticas correspondentes que lhe 

permitem a continuidade da figura do Outro no discurso (MAINGUENEAU, 2008). 

 Nesse trabalho do juiz, há um discurso que legitima a aplicação da pena, há, 

portanto, linguagem, sentidos, os quais, aos olhos dos analistas, fazem cintilar miragens 

de uma investigação profícua ao fazer acadêmico e, sobretudo, às possibilidades de 

reflexão sobre um campo que reivindica diálogos.  

  

4 ILUSTRANDO AS RELAÇÕES INTERDISCURSIVAS 

 

Ao que pese o caráter enunciativo e discursivo de uma sentença, urge expor 

características inerentes à estrutura, à natureza, às especificidades de uma sentença 

condenatória, prolatada em juízo monocrático, a fim de possibilitar uma noção geral 

daquilo que se constitui como corpus a ser estudado nesta pesquisa. Para tanto, 

selecionamos uma peça correspondente a um crime julgado na 3ª Vara por um juiz 

federal. 

Trata-se de um caso de significativa repercussão no Estado do Pará, descoberto 

mediante investigações da Polícia Federal, a qual desvendou uma quadrilha que 

fraudava documentos com o intuito de beneficiar empresas as quais burlavam a 
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arrecadação da previdência social, com a ajuda preponderante de funcionários públicos 

do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).  

Vinte e seis pessoas foram condenadas pelo envolvimento no esquema, dentre 

elas Rosângela Aliverti Novo cuja participação era de grande relevância. De posse da 

sentença de Rosângela, segue a descrição que ilustra os elementos que subsidiam as 

possíveis análises pretendidas neste estudo. 

Rosângela Aliverti Novo era auditora-fiscal do órgão e, de acordo com as 

investigações, usou computadores do INSS para realizar as atividades ilegítimas que 

consistiram em preparar defesas administrativas em favor de várias empresas credoras 

da previdência. A ré, consoante à sentença, desempenhava um papel decisivo, no que 

tange à concessão indevida de restituições tributárias e Certidões Negativas de Débitos. 

Seu julgamento ocorreu em maio de 2013, recebendo uma das maiores penas entre os 

demais acusados e condenados, 29 anos, sete meses e dezesseis dias. 

 A aplicação da pena, exclusivamente judicial, ocorre após superadas as fases do 

devido processo legal e deve ser devidamente fundamentada ao se valorar as 

circunstâncias de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, 

motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.  

 No que tange à valoração de tais circunstâncias pelo juiz, assim são definidas:  

 

A culpabilidade revela grau intenso de reprovabilidade social e 

de dolo, pois a conduta da Ré denota que vinha se utilizando da 

função pública com o propósito explícito de enriquecer às custas 

da corrupção que praticava. Os antecedentes da Ré são bons. 

Sua conduta social também não apresenta nenhum episódio 

desabonador. Sua personalidade revela tratar-se de pessoa com 

uma AM bição financeira desmedida. Os motivos do crime 

residem no desejo de enriquecimento fácil, na cupidez 

desenfreada. As circunstâncias do crime são reprováveis, 

também, uma vez que a Ré retirava processos e documentos 

oficiais da repartição, usava computador de serviço, levando-os 

para casa, para trabalhar nas defesas administrativas e recursos 

que preparava em troca do pagamento de vantagens indevidas. 

Além disso, pesa o fato de a Ré preparar defesas que eram 

analisadas e julgadas por si própria enquanto lotada na Seção de 

Serviço e Análise de Defesas e Recursos – ADREC. As 

consequências do crime serão valoradas na apreciação da 

majorante do §1º do art. 317/CP, a fim de evitar bis in idem. 

Fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, e multa de 320 

(trezentos e vinte) dias-multa, calculado o dia-multa em 1/30 
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(um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do 

fato.
269

 

 

 Com base no texto que constrói o juiz para justificar a pena atribuída à ré, 

destacam-se, especialmente, as circunstâncias referentes à conduta social e à 

personalidade do agente. 

 Na valoração da conduta social, o juiz deve analisar os elementos indicativos da 

adesão aos valores socialmente instituídos e o relacionamento que o condenado mantém 

no mundo que o cerca. Portanto, consoante ao CPB, analisa-se a conduta de condenado 

nas esferas familiar, laborativa e religiosa, considerando-se seu estilo de vida 

(honesto/desonesto – abonatório/reprovável), suas ocupações (trabalho/não trabalho), e 

relacionamento social (cordial/agressivo – egoísta/solidário). 

 Na análise da personalidade, novamente em conformidade ao CPB, o juiz deve 

considerar a integridade do processamento mental e intelectual do acusado no momento 

que pratica a conduta criminosa, observando sua possibilidade de escolha, capacidade 

de reflexão, decisão sobre a prática da conduta, bem como se o processamento mental 

está ou não afetado por psicoses, demência, oligofrenia.  

 Conforme se observa, o juiz, ao realizar seu trabalho, que se expressa por meio da 

linguagem, valora as circunstâncias em questão limitando-se a dois enunciados para 

construir os referentes que subsidiam dois conceitos complexos cuja natureza se define 

mediante conceitos de um alcance teórico muito mais amplo.  Ao que pese o construto 

teórico, constata-se a carência na utilização do instrumental teórico-metodológico, o 

qual permitiria ao juiz apropriar-se e saberes, constitutivos de seu trabalho, mais 

fundamentados.  

 Em sua forma constitutiva, ainda é possível observar que o processo enunciativo 

de uma sentença põe em jogo o discurso do Outro, mostrando o espaço de relação entre 

o campo jurídico e os campos da psicologia e da sociologia. 

 As circunstâncias “conduta social” e “personalidade do agente” dizem respeito ao 

agente. Assim se definem (MASSON, 2009, p. 594,595): “é o estilo de vida do réu, 

correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo 

de amizades e vizinhança etc.” e “é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e 

psicológicos, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações 
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penais”, respectivamente. Ambos os conceitos relacionam-se com saberes que estão em 

concorrência com o saber do campo jurídico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As práticas discursivas constitutivas do discurso no qual o juiz se inscreve ao 

prolatar uma sentença e seu livre convencimento sobre a culpabilidade ou não de um réu 

apontam para as relações interdiscursivas defendidas neste estudo. No trabalho 

enunciativo que constrói os argumentos que fundamentam a fixação da pena, levando 

em consideração as circunstâncias judiciais aqui tratadas, reconhece-se o discurso do 

outro, isto é, o primado do interdiscurso (MAIGUENEAU, 2008), e se vê estabelecido 

um espaço profícuo de investigação no que tange às perspectivas do linguista que se 

debruça acerca do universo do trabalho. 

 Em decorrência da natureza de determinadas materialidades linguísticas, o 

investigador vê-se envolto de questões como a da relação linguagem e trabalho, 

portanto, é direcionado a pensar em práticas discursivas pertinentes à linguagem como 

trabalho, no/sobre o trabalho. Desta feita, o desenvolvimento desta pesquisa, no que diz 

respeito à formação de linguistas e ao reconhecimento da complexidade do trabalho 

desempenhado pelo juiz na esfera penal, permite condições de se desenvolver um 

estudo que muito tem a contribuir na esfera acadêmica, dado ao espaço de pesquisa que 

demanda, e na esfera social, dada a complexidade da lide em que se encontra o juiz ao 

ter que realizar seu trabalho, por meio da linguagem. 
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RESUMO: A Língua de Sinais Brasileira ganhou seu reconhecimento linguístico como 

a língua oficial da comunidade surda no dia 24 de Abril de 2002 por meio da lei n. 

10.436. Apesar da recente aprovação, desde a década de 60 Stokoe realizou pesquisas 

que lhe atribuíam status linguísticos observando a linearidade na execução dos seus 

sinais, inicialmente dividida em três parâmetros fonológicos: configuração de mãos, 

ponto de articulação e movimento, posteriormente o pesquisador Battison (1974) 

atribuiu mais dois parâmetros à fonologia das línguas de sinais, são eles: orientação das 

mãos e expressões não manuais. O foco desta pesquisa é o parâmetro ponto de 

articulação, isto é, o espaço de enunciação da língua de sinais, pois, no decorrer desta 

pesquisa notou-se que esse espaço era em forma de paralelepípedo da cintura até o topo 

da cabeça, com a distância da mão direita para esquerda e esquerda para a direita de 

braços abertos, contudo, diversos pesquisadores propõem um espaço de enunciação em 

formato de esfera que vai um pouco abaixo da cintura até onde os braços alcançam, nos 

remetendo as pesquisas realizadas em 1875 por Bacon, este mapeou os pontos de 

articulação em formato de esfera baseado na proposta de Austim (1806).  A 

pesquisadora Sandra Patrícia de Faria do Nascimento (2009) lança uma nova proposta 

que contesta de forma comparativa a área de enunciação, a mesma propõe um globo ao 

redor do sinalizante abrangendo áreas como pernas, costas e o alcance das mãos. O 

presente estudo testou a proposta apresentada por Nascimento (2009) realizando um 

mapeamento de cento e um sinais da área de enunciação da Libras, utilizando o 

sinalário do novo Deit-libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) de autoria de Capovilla, Raphael e Mauricio (2009) e 

constatou-se cerca de quarenta sinais pertencentes aos pontos de articulação propostos 

pela autora, observou-se também que um único sinal pode apresentar dois pontos de 

articulação sendo estes de execução inicial e final. 

PALAVRAS-CHAVE ADICIONAIS: Língua de Sinais Brasileira. Fonologia. Ponto 

de Articulação. 

 

O presente estudo teve como pressuposto teórico os estudos de Mussalim e 

Bentes (2012) sobre a temática fonética e fonologia no que tange a interdependência da 

língua e da fala, a primeira como já afirmava o linguista Saussure é um produto social 

dos indivíduos constituintes de uma comunidade e a segunda representa a língua de 

forma individual.  
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Mussalim e Bentes (2012) evidenciam o fato ocorrido no ato da fala, quando há 

emissão de sons os mesmos não são realizados igualmente por todos os indivíduos de 

uma comunidade, imperceptível para o falante, pois, os sons não são produzidos em um 

mesmo ponto de articulação dentro aparelho articulatório, por isso, os autores definem 

fonética da seguinte maneira “Ela estuda os aspectos físicos da fala, ou seja, as bases 

acústicas relacionadas com a percepção, e as bases fisiológicas relacionadas com a 

produção” (2012, p. 159). 

Já a fonologia está relacionada ao sistema da língua, isto é, a linguagem humana 

e as particularidades do sistema fônico, assim, os autores a definem: “a Fonologia 

estuda as diferenças fônicas correlacionadas com as diferenças de significado [...], ou 

seja, estuda os fones segundo a função que eles cumprem numa língua específica” 

(2012, p. 159). 

Sendo assim, a presente pesquisa se restringe ao aspecto fonológica da língua, 

afinal, a teoria fonológica abrange o sistema fonológico de uma língua, dessa forma, 

realizou-se inicialmente um levantamento entre língua oral e língua de sinais em seu 

aspecto linguístico fonológico objetivando mostrar os fatores que designam a LIBRAS 

como língua natural a partir da análise dos parâmetros da Língua de Sinais Brasileira. 

 1.0 - O QUE É LIBRAS? 

Segundo o Texto Língua Brasileira de Sinais “Uma conquista Histórica” 

(Azeredo, 2006, p. 9), a Libras é um sistema linguístico natural de modalidade gestual-

visual utilizado pela comunidade surda do Brasil.  

Sabe-se que a linguística estuda diversos aspectos da linguagem como a 

fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e a pragmática, portando, pode-se fazer o 

seguinte questionamento; se a Libras é reconhecida como um sistema linguístico, sendo 

ela gestual-visual como pode atender estes aspectos e ser considerada natural? Para 

responder este questionamento apresenta-se a seguir um breve comparativo entre língua 

oral e língua de sinais no que tange o sistema linguístico.  

Inicia-se esta comparação com o aspecto fonética, entende-se que se trata da 

percepção e produção dos sons utilizados na linguagem humana, segundo Silva “é a 

ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons 

da fala [...]” (2012, p. 23). A fonologia estuda as diferenças fônicas, ou seja, os dialetos, 

produção dos sons com diferentes pronuncias a fim de transmitir os sons da fala: “Tais 

princípios agrupam segmentos consonantais e vocálicos em cadeia e determinam a 

organização das sequencias sonoras permitidas e excluídas em sua língua” (Silva, 2012, 

p.117).  

Tradicionalmente associa-se ao conceito de morfologia o processo de formação 

das palavras, princípios como sufixo, prefixo, composição e abreviação demonstram a 

combinação dos morfemas na composição de palavras, contudo, Fiorin et al (2012,p.60 

-63) esclarece a amplitude desta questão citando estudos comparativos das línguas 

desenvolvidos por diversos autores como Schegel (1818), Schleicher (1821-1868), 

Humboldt (1836), Anderson (1992 apud Rosa 2000), antevê a comparação como técnica 

de identificação dos morfemas.   
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A sintaxe estuda as funções gramaticais das frases, observando os termos de sua 

estrutura. No que refere-se a semântica, estuda-se o significado da palavra ou da 

sentença, como no caso de metáforas, ambiguidades, similaridades, entre outros. 

Finalmente, a pragmática é o princípio para a comunicação, informado além do que é 

dito, ou seja, a relação entre linguagem e contexto.  

As línguas de sinais e as línguas orais ambas são regidas por princípios de regras 

gramaticais e sentido lexical. Contudo, na língua de sinais a informação linguística é 

percebida através dos olhos, produzidas pelas mãos, por isso, cabe à fonologia das 

línguas de sinais identificar as unidades mínimas que formam os sinais, suas 

combinações e variações. 

O reconhecimento linguístico das línguas de sinais se deve ao americano 

William Stokoe na década de sessenta, este descrevera os níveis fonológicos e 

morfológicos da língua americana de sinais (ASL) evidenciando os parâmetros 

configuração de mão (CM), localização (L) ou ponto de articulação e movimento (M), 

ou seja, seus aspectos gramaticais. Os fonemas na língua de sinais são as unidades 

mínimas que formam os sinais, o  quirema proposto por Stokoe, (configuração de mão, 

movimento, localização de mão), estes apresentam-se em uma sequencia linear.  

Posteriormente outros linguistas deram continuidade a esse estudo investigativo 

e mais um parâmetro fora determinado; orientação da mão (OR). Contudo, as línguas 

de sinais não envolvem somente os sinais formados pelas mãos, o componente lexical 

expressão facial/corporal também faz parte dos parâmetros mencionados. Afinal, como 

afirma Gesser; “As mãos não são o único veículo usado nas línguas de sinais para 

produzir informação linguística. Os surdos fazem uso extensivo de marcadores não 

manuais [...] as expressões faciais [...] são elementos gramaticais que compõe a 

estrutura da língua” (2009, p. 17,18). 

No Brasil, a Libras foi reconhecida como língua oficial, meio de comunicação e 

expressão das comunidades surdas do país através da lei 10.436 em 24 de Abril de 

2002. Assim sendo, a Libras não é mímica ou pantomima, pois, possui todas as 

características linguística-estruturais/cultural como nas línguas orais.  

A seguir borda-se os conceitos língua e linguagem, afinal, não se pode conceber uma 

sem a outra, segundo Saussure: "É ao mesmo tempo um produto social da faculdade da 

linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para 

permitir o exercício desta faculdade nos  indivíduos
272

.” (Saussure et al.,1997, p. 20).  

   1.1 - LÍNGUA E LINGUAGEM 

 

Dentre as diversas literaturas que definem acerca do que é língua, ratifica-se aqui a 

afirmação de Saussure de que a língua é um sistema de signos que exprimem ideias, 

portanto, comparável à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos
273

, aos ritos simbólicos, as 
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formas de polidez, dentre outros, contudo, o mesmo destaca que a língua é a mais importante 

deste sistema
274

 (1997, p. 24) 

Hockett (1992, p. 11-20), Lyons (1981, p. 30-5) e Lobato (1986, p. 41-7 apud 

Quadros e Karnopp 2004, p. 25-26) também concordam com Saussure ao destacar traços 

atribuídos às línguas, como por exemplo, a flexibilidade e versatilidade, ou seja, a língua 

explica emoções, sentimentos, perguntas, afirmações, refere-se ao abstrato e noções de 

tempo de forma precisa como em nenhum outro sistema. 

Já a linguagem está relacionada à capacidade de comunicação humana e as práticas 

sociais. Através dela expressamos ideias, assim como, emoções utilizadas em contexto por 

aquele que comunica e o receptor. Segundo Rosenstock:  

 

 “A linguagem pode significar: Uma maneira de mostrar a alguém 

em que direção fica, na estrada, a próxima fazenda, ou um modo 

de fazer uma criança parar de chorar. Então entram em cena 

gestos, sorrisos e lágrimas, [...]. Não tenho dúvida de que, nos 

bate-papos do dia-a-dia, nossa linguagem tem o mesmo 

propósito que os ruídos dos animais. E coisas que desempenham 

a mesma função devem estar relacionadas” (2002, p. 37). 

 

Por tanto, para cada momento e com cada ser pode-se utilizar uma linguagem 

diferente em um discurso formal ou informal como o próprio autor afirma “Essa 

distinção divide a linguagem em dois campos permanentemente antagônicos: o formal e 

o informal. Lógica e historicamente, a linguagem formal antecede a informal, e sucede à 

linguagem animal” (2002, p.40). 

Por isso, a língua de sinais é considerada língua natural, pois, em comparação as 

línguas orais possui sistema legítimo linguístico combinado (cinco parâmetros) com o 

objetivo de comunicar. 

Afinal, em 1960 Stokoe comprovou que a Língua de sinais atendia todos os 

critérios linguísticos, possuindo estrutura própria podendo gerar inúmeras sentenças por 

meio da combinação de sinais a partir dos seus fonemas localização, configuração de 

mãos e movimento.  

Quadros e Karnopp (2004) destacam o trabalho de Stokoe nos estudos da língua 

de sinais e seu posicionamento linguístico “Sing Language Structuce e Dictionary of 

ASL marcaram um ponto de transição para o estudo as línguas de sinais, já que foram 

os primeiros trabalhos a reconhecerem a organização interna de uma língua de sinais 

[...]” (pág. 31).  

Por se tratar de uma língua espaciovisual, pensa-se tratar de representações 

pantomímicas, porém a icônicidade da língua de sinais é utilizada de forma sistemática, 

a mesma icônicidade é encontrada nas línguas orais, Gesser (2009) destaca as clássicas 

onomatopeias pingue-pongue, ziguezague, tique-taque, zum-zum, estas por sua vez 

representam significados dentro do contexto que lhe cabe na língua portuguesa.   
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Gesser (2009) ilustra esta afirmação através do exemplo abaixo, observa-se a 

diferença na execução do sinal mãe em quatro diferentes países, afinal, cada 

comunidade surda no mundo possui as suas peculiaridades em contexto histórico, 

cultural, regional e influencias. 

 

 
Figura 1. Sinal mãe em quatro diferentes países, p. 12. 

 

Assim como nas línguas orais, cada país possui sua própria língua de sinais. A 

língua de sinais tem todas as condições e assim expressam o abstrato, o humor, o 

concreto, figuras de linguagem, trocadilhos, poesias, histórias, inerentes a cultura surda. 

Gesser (2009) afirma ainda que na língua de sinais podemos encontrar características 

como a produtividade/criatividade, a flexibilidade, a descontinuidade e a arbitrariedade” 

(pág. 27).  

2.0 – FONOLOGIA 

A fonologia relaciona-se com a fonética, pois, a primeira estuda a função e 

organização dos sons produzidos pela segunda, com suas regras gerais e características 

peculiares de cada língua, “Cabe à fonologia o estudo desse sistema abstrato, tanto das 

regras universais como aquelas que caracterizam as diferentes línguas” (Fiorin et al. 

2012. p. 10). 

A fonologia dedica-se aos segmentos dos sons em uma sentença, por exemplo, 

na língua portuguesa ao fazer uma pergunta é a entonação que exerce a função de 

marcação a fim de cumprir este objetivo.   

Em um dos segmentos de estudos das línguas orais estuda-se os sons ou fones 

decorrentes da mesma. A simples mudança dos fones pode distinguir o significado da 

palavra como seco/cedo, da mesma forma, ocorre a realização de dois fones diferentes. 

Outra perspectiva observada é a comparação de palavras de uma determinada língua, 

com a mesma grafia, contudo, a pronuncia tende a variar de região para região. Fiorin et 

al. (2012) destaca ao concordar com Saussure “É o que Saussure tinha em mente 

quando elaborou o conceito de valor, que algo é relativo a cada sistema linguístico” 

(p.36). Ou seja, o mesmo som pode ser encontrado em línguas diferentes, portanto, 

apresentando valores distintos. 

Temos logo abaixo uma ilustração do aparelho fonador, suas partes funcionam 

como engrenagens que juntas cooperam para a produção dos sons da fala: (1) pulmões, 

(2) traqueia, (3) laringe, (4) epiglote, (5) cordas vocais, (6) (7) glote, (8) faringe, (9) véu 

palatino, (10) palato duro, (11) língua, (12) dentes, (13) lábio, (14) mandíbula e (15) 

cavidade nasal.    
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Figura 2. Aparelho fonador. Fiorin et. Al. (2012, p. 13) 

 

Da mesma forma pode-se comparar a fonologia das línguas orais, anteriormente 

apresentou-se parâmetros que resultam na estrutura organizacional de segmento dos 

sons das línguas orais, com as línguas de sinais não é diferente, pois, a mesma está 

organizada por regras e realiza-se de forma sequencial, obedecendo a estrutura dos 

cinco parâmetros estudados a seguir: configuração de mão; ponto de articulação; 

movimento; orientação das mãos e expressões não manuais.   

2.1- FONOLOGIA DA LIBRAS 

A Libras é uma língua de modalidade gestualvisual e o que a difere da 

modalidade oral é a sua forma de recepção (através dos olhos) e transmissão (através 

das mãos, corpo e rosto), dentro do sistema linguístico da Libras a fonologia estuda sua 

estrutura e organização, afinal, foi Stokoe quem em 1960 descreveu a organização dos 

elementos linguísticos das línguas de sinais. 

A proposta de Stokoe refere-se a três parâmetros que seguem uma ordem linear 

para assim ser executada transmitindo significado. São eles; 

1) Configuração de mão (CM) 

2) Ponto de articulação ou Locação (L) 

3) Movimento da mão (M) 

Através destes parâmetros é possível incorporar aspectos lexicais, gramaticais, 

tempo, negação e continuidade, associado à exploração de determinadas locações no 

espaço Quadros e Karnoop (2004) afirmam que os três parâmetros citados representam 

unidades mínimas (fonemas) que constituem os morfemas nas línguas de sinais, (p.49). 

Orientação das mãos (Or) e aspectos não-mauais/ expressões faciais e corporais (NM) 

também são parâmetros acrescentado a fonologia dos sinais.  

Mas afinal, o que são as configurações de mão? Trata-se da definição do 

posicionamento da mão do enunciador, podendo permanecer a mesma ou não durante a 

realização de um sinal. Referente a Libras, o quadro de Ferreira (2010) apresenta 46 

configurações de mão: 
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Figura 3. As 46 configurações de mão em Língua Brasileira de Sinais, p. 220. 

 

Ferreira (2010) ainda descreve acerca do que ela chama de movimentos internos 

intrínsecos a CM, abaixo observa-se a ilustração da autora: 

 

 

Figura 4. Eixos da mão, p. 221 

 

“A mão – essencialmente os dedos – pode se mover em relação ao 

referencial OX, OU, OZ. Adotamos a terminologia tradicional para 

descrever este fenômeno: movimento interno. Parece-nos que este 

movimento interno é tão importante para a significação do sinal 

como o é o movimento de uma configuração sólida [...] Nossa 

transcrição começa sempre com uma descrição da configuração de 

mão dominante, que convencionamos ser a direita.” ( p. 225). 

 

O segundo parâmetro locação (L) ou ponto de articulação (PA), o qual daremos 

mais ênfase, por se tratar dele o respectivo mapeamento proposto neste projeto baseado 

na tese da autora Sandra Patrícia (2009), define-se como a área do corpo específica ou 

espaço na qual o sinal será realizado, ou seja, o espaço de enunciação.  

Quadros e Karnopp (2004) baseado em Battison (1978) evidenciam que a área 

de anunciação onde os sinais são realizados parte do raio de alcance das mãos. 
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Figura 5. Espaço de sinalização, p.57. 

 

Os autores ainda destacam:  

“Dentro desse espaço de enunciação, pode-se determinar um 

número finito (limitado) de locações, sendo que algumas são mais 

exatas, tais como a ponta do nariz, e outros são mais abrangentes, 

como a frente do tórax (Ferreira-Brito e Langevin,1995). O espaço 

de enunciação é um espaço ideal, no sentido de que se considera 

que os interlocutores estejam face a face” (2004, p.57). 

 

Contudo, Lucinda Ferreira (2010) destaca da seguinte forma o espaço de 

realização de sinais em Libras: 

 

Figura 6. Espaço de sinalização, p. 73 

 

O terceiro parâmetro (M) envolve formas, movimentos internos, velocidade e 

direções no espaço. Uma mesma CM pode ter seu significado totalmente alterado de 

acordo com o movimento realizado, evidentemente não de forma aleatória, mas, dentro 

das normas da gramática da língua de sinais. No exemplo seguinte, Quadros e Karnopp 

(2004) apud Klima e Bellugi (1979) p. 293 se utilizam do verbo “olhar” para 

demonstrar que na Libras (assim como nas demais línguas de sinais) o movimento 

também marca o tempo verbal. Observe:  
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Figura 7.  Aspecto tempo. p.55 

 

Orientação da mão (Or) é definida como a direção da palma da mão durante a 

produção do sinal, para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a direita ou 

para a esquerda. Há sinais que distinguem-se de significado apenas pelo fato de a 

direção do mesmo ser executada de forma diferente. Durante a realização do movimento 

a Or também pode mudar, afinal, trata-se de uma língua que apresenta pares mínimos, 

assim como nas línguas orais.   

Expressões não manuais abrangem os movimentos da face, olhos, rôle play com 

o tronco, cabeça e também servem como marcadores em uma sentença sintática, como 

por exemplo, sentenças interrogativas, concordância, advérbio, negatividade, entre 

outros, “As expressões não-manuais que constituem componentes lexicais marcam 

referência específica, referência pronominal, partícula negativa, advérbio, grau ou 

aspecto” (Quadros e Karnopp, 2004, p. 60)  

3.0 - PARÂMETRO PONTO DE ARTICULAÇÃO 

Este capítulo irá dedicar-se a investigar as mudanças no decorrer do tempo 

acerca do espaço de enunciação das línguas de sinais, realizando assim um comparativo 

entre as pesquisas de diversos autores no que tange o espaço de enunciação delimitado 

no corpo e no espaço neutro. Partindo dessa teoria pretende-se construir o mapa de 

sinais segundo seu respectivo ponto de articulação.   

 O parâmetro fonológico Ponto de Articulação ou Locação define-se como o 

espaço onde os sinais das línguas de sinais são realizados. Ferreira Brito e Langevin, 

1995, apud Quadros e Karnopp, 2004, dividem os pontos de articulação em quatro 

regiões:  

A) Cabeça 

B) Mão 

C) Tronco  

D) Espaço Neutro 
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Ao observar o quadro anterior percebe-se que o espaço delimitado para o ponto 

de articulação vai da cintura ao topo da cabeça da mesma forma que a autora a seguir 

afirma.  

Segundo Lucinda Ferreira (2010), esse espaço vai da cintura até um ponto acima 

da cabeça em formato de um paralelepípedo, isto é, o formato de um cubo, tendo a 

distancia da mão direita para a esquerda respectivamente estendidos (p. 72).  

Contudo, ao comparar a pesquisa de Bacon 1875 apud Nascimento, 2009, 

percebe-se que em seu mapeamento dos pontos de articulação, o mesmo se dá em 

formato de uma esfera que vai do meio da perna até um ponto um pouco acima da 

cabeça.  

 

 

Figura 8. Ponto de Articulação segundo Bacon, p. 135.  

 

Já Stokoe em 1960, propôs em seus estudos acerca da estrutura das línguas de 

sinais constituintesdos sinais, doze locações, vinte e quatro tipos de movimento e 

dezenove formas de mãos.  

Baseado nas diversas perspectivas apresentadas até aqui acerca do parâmetro 

ponto de articulação, observou-se dados em comum e divergentes sobre os limites do 

espaço de sinalização da língua de sinais brasileira, em alguns imagina-se o espaço 

sinalizador como uma caixa, em outros como uma esfera, contudo, ao analisarmos a 

proposta da autora Sandra Patrícia (2009) a mesma contesta essa delimitaçào e ainda 

sucita o seguinte questionamento: seria possível organizar os repertórios lexicográfico 

das línguas de sinais brasileira no que se refere aos seus cinco parâmetros? Afinal, são 

tantos itens a serem considerados, portanto, o façamos neste capítulo, assim como 

autora comecemos pelo parâmetro ponto de articulação.  

Na opinião da autora “o 'espaço de sinalização' nào tem quinas como tem um 

caixote” (p. 156), o que faz repensar no espaço de sinalização comumente proposto que 

vai da cintura até o alto da cabeça em formato de paralelepípedo, na verdade o espaço 

de sinalização vai até onde a mão alcança em todos os pontos do corpo inclusive nas 

costas, como por exemplo o sinais passado, embaixada, calça comprida e etc, assim 

como, para as laterais, para frente e para trás daquele que sinaliza.  
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Em seguida podemos comparar com a proposta de alguns pesquisadores, Stokoe, 

por exemplo enumerou doze locativos que vão do alto da cabeça ao tronco, já Liddell & 

Johnson (2000) registram cinquenta e quatro pontos de articulação, contudo, Capovilla 

et al. (2001) apresenta cinquenta e seis, todos estes apresentam uma ordem do ponto 

central para uma unidade mais distante do corpo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Liddell & Johnson, 2000, p. 206 apud Nascimento, 2009, p. 190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ponto de articulação – Capovilla et al. 2001 apud Nascimento 2009, p. 194 

 

É necessário estabelecer uma ordem durante a execução dos sinais, ou seja, das 

unidades lexicais, o propósito de Nascimento (2009) fora basear-se nas pesquisas desses 

autores entre outros e estabelecer esta ordem linear de execução dos sinais em seus 

respectivos pontos de articulação partindo do ponto mais central (unidades lexicais) 

para a mais distante no espaço neutro, a mesma mapeia os pontos de articulação da 

seguinte forma.  

 

  Figura. 11 Sequencia dospontos de articulação por Nascimento, 2009, p. 195. 

A autora também destaca que a relação entre mãos e dedos é considerada pontos 

de articulação, afinal, no que diz respeito aos pares mínimos o ponto de articulação faz 

toda a diferença no significado do sinal, “No realizar de uma UL, a relação entre as 



 

 

 
3211 

mãos e os dedos pode ser considerada PA. Relações comuns entre as mãos envolvem: 

enganchar os dedos, tocar uma mão na outra, sobrepor etc” (p. 196). 

Desta forma, a proposta da pesquisa de Nascimento (2009) em estabelecer os 

pontos de articulação em forma de esfera que vão até onde os braços alcançam, 

envolvem a relação mãos, pulso e dedos, assim como atrás do corpo.  

 

Figura 12. Pontos de articulação segundo a propósta de Nascimento (2009. p. 196) 

4.0 - RESULTADOS 

Baseado nos estudos da autora Sandra Patrícia (2009), segundo os pontos de 

articulação determinado em sua proposta, a partir da parte teórica mapeou-se os sinais 

do dicionário trilíngue Novo Deit-Libras – Língua Brasileira de Sinais de Capovilla et 

al. (2009) em formato inicial de planilha de forma a relacinar os sinais aos pontos de 

articulação segundo a autora.    

Através dos dados obtidos por meio do mapeamento realizado de cento e um 

sinais extraídos do sinalário citado anteriormente averiguou-se que cerca de quarenta 

sinais que realmente pertencem aos pontos de articulação proposto pela autora. Veja a 

seguir a tabela desse mapeamento. 
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Figura 13. Mapeamento das áreas de enunciação da Libras. 

 

Observa-se porém, a falta de sinais classificados em alguns pontos de 

enunciação, isto não quer dizer que a hipótese da autora não seja condizente, apenas que 

o numero de cento e um sinais não fora suficiente para comprovar o proposta de 

Nascimento (2009) no que tange as trinta seis locações por ela pontuados. 

Contudo, ao realizar este mapeamento, os demais sinais não clasificavam-se 

dentro dos pontos propóstos pela autora, necessitou-se portanto determinar outros 

pontos de enunciação, isto é, cerca de sessenta e um sinais poderam ser classificados da 

seguinte forma:  

 Espaço Neutro: diante do ombro; acima do ombro; cabeça - acima, lado direito; 

ao lado dos olhos; diante do rosto; diante do peito; cabeça – acima e diante da 

boca.  

 Tocando o corpo: ao lado da boca; ao lado do pescoço; dedos; pontas dos dedos. 

Veja a seguir.  
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Figura 14. Mapeamento de pontos de enunciação - Espaço neutro 

 

 

 

 

Figura 15. Mapeamento dos pontos de enunciação – Tocando o corpo 

5.0 – CONSIDERAÇÕES 

A língua de sinais brasileira oferece diversas vertentes no campo da linguística 

para ser investigada, assim, pôde-se observar no decorrer desta pesquisa as diversas 

propostas de pesquisadores ao considerar as peculiaridades das línguas de sinais em 

geral e da língua brasileira de sinais, portanto, considera-se a proposta de Nascimento 

plenamente fundamentada acerca do espaço de enunciação na Libras, assim como, dos 

sinais que se classificam na sequencia de pontos de articulação pontuados pela mesma, 

não refutando evidentemene as pesquisas anteriores dos autores citados, acredito que a 

discussão entre autores é válida e nos remete a novas conclusões e a novos resultados. 

Um claro exemplo acerca desta afirmação dentro na respectiva pesquisada foi na 

observação de que existem sinais do léxico da Libras que são executados tendo um 

ponto de enunciação inicial e final, mapeados neste trabalho investigativo, mas, ainda 

pouco estudados, seja no espaço neutro tocando o corpo em seu ponto de articulação 

inicial e no espaço neutro no seu ponto de articulação final  ou no espaço neutro inicial 

e tocando o corpo no ponto de articulação final, bem como tocando o corpo tanto no seu 

ponto de articulação inicial como final. 

Ainda há muito a ser investigado no campo fonológico da língua brasileira de 

sinais, torna-se necessário durante o processo de investigação a comparação entre 

línguas orais e línguas espaço visuais para se comprovar os principios que as rege e que 

as reconhece enquanto língua.  
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FRANCÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA: UMA ABORDAGEM CRÍTICA SOBRE O USO E O DESUSO 

DE LIVROS DIDÁTICOS DE FLE E A FRANCOFONIA 

Suzana Darlen dos Santos Santaroni   

 

RESUMO: O presente trabalho de pesquisa, em andamento, está voltado para a 

observação da formação da representação social e linguística, no âmbito da francofonia, 

através do uso dos seguintes materiais didáticos: o método Alter Ego + I e o método 

Forum II – adotados pela UFF - e os materiais elaborados pelos professores da UFRJ. 

Esta pesquisa se enquadra na área de Linguística Aplicada e está centrada em questões 

de políticas linguísticas em livros didáticos de Francês como Língua Estrangeira (FLE). 

As abordagens de questões de representações são feitas na perspectiva da Representação 

Social, para isso faremos uso das ideias desenvolvidas por Moscovici. De acordo com 

Moscovici (1978, p. 27), a representação social é uma modalidade de conhecimento 

particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos. E, sobre representação linguística, Petitjean (2009, p. 44) afirma que “a 

representação linguística aparece como uma representação social verbalizada [...] ela se 

organiza de maneira coerente em torno de um princípio comum que aparece na 

característica fundamentalmente interativa da representação linguística”. O objetivo 

deste trabalho é refletir sobre a construção de representações da francofonia pelos 

professores de Francês como Língua Estrangeira, por meio do uso e do desuso de livros 

didáticos direcionados para o ensino de FLE e que são utilizados por instituições 

federais de ensino superior do estado do Rio de Janeiro nos cursos de formação de 

professores. Para isso, contamos com a análise dos materiais didáticos que compõem o 

corpus, com base em preceitos teóricos e com experiências dos envolvidos na utilização 

desses materiais através de questionários. Por se deter nas ocorrências de políticas e 

representações no âmbito do manual didático utilizado em universidades para os cursos 

de licenciatura, esta pesquisa oferece contribuições para a área de formação de 

professores de FLE. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Livro didático. Francês Língua 

Estrangeira. Representações sociais e linguísticas. Francofonia. 

 

1. Introdução 

O artigo consiste em uma abordagem teórica das principais ideias de um projeto 

de pesquisa, em andamento, que trata das representações sociais e linguísticas no âmbito 

da francofonia, as questões suscitadas estão embasadas na perspectiva da Teoria das 

Representações Sociais, tendo como objetos de análise os manuais didáticos utilizados 

por cursos de licenciatura. Os métodos escolhidos são os seguintes: Alter Ego + A2 – 

adotado pela UFF – e os materiais elaborados e utilizados pelos professores da UFRJ. O 
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estudo enquadra-se na área de Linguística Aplicada e está centrada em questões de 

políticas linguísticas em livros didáticos de Francês Língua Estrangeira (FLE) . 

Com este texto propomos, aos professores formadores de formadores, uma 

reflexão quanto ao uso e desuso de livros didáticos e sua eficácia como ferramenta para 

o conhecimento, aceitação, reconhecimento, transmissão do pluralismo cultural e 

linguístico da francofonia. Por isso, acreditamos que o trabalho possui relevância no que 

tange a contribuição para o processo de formação de professores e suas práticas de 

ensino, tendo como alvo sujeitos sociais integrados ao ensino de FLE do ensino 

superior. 

 

2. Construção de representações da francofonia, o livro didático e a 

formação de professores de FLE: uma abordagem teórica 

A concepção de língua utilizada para o delineamento desta pesquisa é o da 

Sociolinguística. Essa teoria nega totalmente a visão Estruturalista Saussuriana no que 

tange a forma como devemos analisar o objeto língua, já que para Saussure a língua: 

É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um 

conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o 

exercício dessa faculdade nos indivíduos. (SAUSSURE, 2012, p. 41) 

Ou seja, para ele a língua compõe a linguagem e é usada a partir de um acordo 

entre os indivíduos sociais que estão inseridos na sociedade, porém a atuação dos 

sujeitos falantes é limitada, já que não lhes é permitido modificar o sistema linguístico, 

pois ele defende que a língua é também: 

A parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só, não pode nem 

criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato 

estabelecido entre os membros da comunidade. (SAUSSURE, 2012, p. 46) 

Com a sociolinguística o objeto de estudo da Linguística deixou de ser um 

sistema autônomo e passou a ser o resultado de um processo histórico que demanda 

uma ligação entre sujeito, sociedade e língua. Dessa forma, essa teoria propõe uma ideia 

diferenciada da sugerida por Saussure sobre o objeto de estudo da Linguística, pois 

além de entender a língua como um sistema heterogêneo, para a Sociolinguística o 

sistema está integrado na estrutura social.  

Vale ressaltar que o surgimento da sociolinguística é acompanhado pela 

afirmação dos estudos em Política linguística, quando, em 1964, Hausen volta ao tema 

PL  no mesmo evento que é caracterizado por Calvet (2007, p. 13) como o “evento que 

marca o surgimento da sociolinguística. [...] Desse modo, o “planejamento linguístico” 

recebe seu batismo na mesma época que a sociolinguística”. Sobre Políticas 

Linguísticas podemos dizer que, ela é considerada como a “determinação das grandes 

decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade” (CALVET, 2007, p. 11), 
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ou seja, esse campo se concentra em estudos voltados para a linguagem. “O interesse 

pelas questões que dizem respeito às políticas linguísticas está no centro de numerosas 

pesquisas situadas no âmbito não apenas da Sociolinguística e da Etnolinguística ou da 

Antropologia Linguística, mas também (e sobretudo) da Linguística Aplicada” 

(SAVEDRA e LAGARES, 2012, p. 16). 

Os estudos apresentados pela teoria das Representações Sociais são fontes para o 

desenvolvimento da ideia conceitual da terminologia “representação social”; tal teoria 

se desenvolveu no âmbito da psicologia social. Essa abordagem teórica está situada na 

interface entre o psicológico e o social. Nessa teoria, aspectos relacionados ao afeto, à 

linguagem e a interação social devem ser articulados, pois nas interações sociais as 

representações são valorizadas, silenciadas, afirmadas, recusadas.  Tal propriedade das 

representações sociais permite a indagação de como determinados espaços 

institucionalizados validam ou desautorizam diferentes modalidades de pensamento 

social (BLANCO, 2010). Serge Moscovici é um dos principais precursores da teoria das 

Representações Sociais. Segundo Moscovici (1978, p. 41), podemos caracterizar as 

representações sociais como “entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam - se e se 

cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso 

universo cotidiano”. Portanto, podemos dizer que o “universo cotidiano” de um 

formando em FLE está repleto de situações que corroboram a formação de 

representações, em que o livro didático é considerado como uma ferramenta pedagógica 

que faz parte desse universo. 

 É importante dizer que “os fenômenos de representação social estão 

“espalhados por aí”, na cultura, nas instituições, nas práticas sociais, nas comunicações 

interpessoais e de massa e nos pensamentos individuais. Eles são, por natureza, difusos, 

fugidios, multifacetados, em constante movimento e presentes em inúmeras instâncias 

de interação social” (SÁ, 1998, p. 21), por isso consideramos os materiais didáticos 

(livros e materiais organizados por professores), instrumentos para o ensino de língua 

estrangeira, como um meio que favorece a construção de representações. É importante 

ressaltar que Spolsky (apud Silva, 2013, p. 311) propõe a ideia de que além das políticas 

linguísticas oficiais existe, também, as não estabelecidas oficialmente (que vigoram na 

sociedade). Segundo ele, “a política linguística pode aparecer explicitamente em um 

documento específico ou de forma difusa em vários documentos”. Tais documentos são 

denominados por ele como “mecanismos”, que funcionam como canais para a 

disseminação e/ou reprodução de políticas linguísticas. O estudioso Elias Ribeiro 

considera o livro didático como um desses mecanismos, afirmando que: 

A política linguística oficial expressa em um texto legislativo, seria um exemplo 

de mecanismo explícito, enquanto os materiais didáticos, os exames de línguas, os 

sinais de trânsito, os nomes próprios (de pessoas, lojas e objetos), o vestuário, entre 

outros, seriam mecanismos implícitos. (SILVA, 2013, p. 314) 
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Os mecanismos de política linguística, em última instância, determinam a forma 

como a população percebe uma língua específica (suas representações) e, 

consequentemente, influenciam suas atitudes relativamente a essa língua. (SILVA, 

2013, p. 315) 

 

Entendemos, então, que o livro didático é um mecanismo capaz de funcionar 

como auxilio para expansão de determinadas políticas linguísticas, formação de práticas 

e atitudes linguísticas. Além disso, Shohamy (apud Silva, 2013, p. 315) afirma que não 

temos uma noção abrangente quanto ao poder desses mecanismos “de influenciar e 

fomentar comportamentos linguísticos e práticas sociais relacionadas à(s) língua(s)”.  

 Voltada para a questão da representação cultural, Peruchi (2004, p. 9) diz 

que um conjunto de fatores é responsável pela apresentação de um estereótipo cultural 

positivo nos manuais de ensino de língua francesa. Dentre eles está o medo de perder a 

identidade, construída ao longo dos séculos como um exemplo de potência cultural. A 

partir dessa afirmativa podemos pensar também no medo de perder a identidade de 

potência política, econômica e turística. Ademais, podemos observar a presença de 

apenas uma variedade linguística, a francesa. Isso pode levar os futuros professores a 

um “reducionismo” no conhecimento sobre as variedades francófonas. Esse 

reducionismo pode acarretar em uma deficiência no ensino da francofonia no momento 

em que os formandos em docência colocarem em prática seus conhecimentos em um 

processo de ensino e aprendizagem. 

Entendemos representações linguísticas como um conjunto de conhecimentos 

sobre as línguas, esses conhecimentos são formados e compartilhados entre indivíduos 

na sociedade, isso favorece a construção de uma realidade linguística comum entre 

membros de um grupo social, e de acordo com Rodrigues: 

 

As representações linguísticas são então constituídas pelo conjunto das imagens, 

das posições ideológicas, das crenças que têm os grupos sociais a respeito das línguas e 

das práticas linguísticas, suas e dos outros. Elas correspondem a tudo aquilo que os 

locutores dizem ou pensam das línguas que falam (ou da maneira como falam) ou das 

que os outros falam (ou do modo como falam). (RODRIGUES, 2012, p. 365) 

 

Segundo Rodrigues, as representações linguísticas estão ligadas ao 

comportamento dos falantes diante do uso da língua, ou seja, na forma como eles 

utilizam essa ferramenta e como eles a consideram. 

Neste trabalho, ao fazer menção às representações da francofonia, estamos 

tratando de pensamentos formados sobre questões sociais (nos âmbitos de economia, 

política, cultura e desenvolvimento social) e linguísticas (no âmbito das variedades 
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linguísticas). Ou seja, nos conceitos idealizados em torno da cultura e da língua 

francesa.  

A França possui uma política que defende a expansão da língua francesa pelo 

mundo. Em Novembro de 2001 o governo francês transformou a Delegação Geral da 

Língua Francesa (DGLF) em Delegação Geral da Língua Francesa e das Línguas da 

França (DGLFLF), que tem como uma de suas missões favorecer a utilização da língua 

francesa como língua de comunicação internacional, desenvolver o plurilinguismo, e 

garantir a diversidade cultural.  Através da disseminação da cultura, da ciência e da 

língua, a França segue com sua política de propagação da língua francesa.  Calvet 

(2007, p. 132) afirma que “[...] a frança é o país no mundo que mais envia professores 

ao exterior: sua política cultural externa é antes de tudo uma política de difusão da 

língua francesa”. Ou seja, esse país possui uma política linguística composta por uma 

legislação consistente e destinada a assegurar a manutenção do francês no mundo 

contribuindo para a defesa do seu status internacional.  

A francofonia é um conceito que surgiu a partir da geografia, porém, neste 

trabalho, ela não será abordada do ponto de vista geográfico, faremos uma análise dessa 

ideia do ponto de vista linguístico.  

Para entendermos sobre o conceito de francofonia no âmbito da política 

linguística, podemos observar os estudos de Calvet (2007), segundo o qual:  

 

[...] a francofonia é, com efeito ao mesmo tempo, uma realidade sociolinguística, 

produto da história - particularmente da história colonial - e um conceito geopolítico 

recente, cuja ideia foi lançada em 1964 por dois chefes de Estado, Léopold Sedar 

Senghor e Habib Bourguiba (CALVET, 2007, p.136). 

 

 

Isto é, a expressão “francofonia” está relacionada ao conjunto de diferentes 

povos que utilizam a língua francesa, seja por influência colonial, social ou política. 

Assim, podemos considerar a francofonia como uma realidade fruto da relação entre 

língua e sociedade, que está ancorada em um processo histórico de colonização francesa 

e difusão do idioma francês, já que: 

 

[...] o contexto no qual a ideia de francofonia apareceu foi o contexto pós-

colonial, seus mentores intelectuais eram todos francófonos estrangeiros: o senegalês 

Léopold Senghor, o tunisiano Habib Bourguiba, entre outros (PEREIRA, 2006, p.153). 
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A França é considerada como um dos países que apresenta uma forte política de 

internacionalização da língua francesa. De acordo com Leclerc (2004), a política 

linguística francesa de internacionalização do idioma francês é:  

[...] appliquée lorsqu’un État, généralement une ancienne puissance coloniale, 

exerce sa suprématie sur le plan du code linguistique au-delà de ses frontières 

politiques. Ce type de politique n’est possible que pour une langue de grande diffusion 

qui a acquis déjà un prestige considérable et craint de le perdre. (dispinível no site) 

 

 

Entendemos que esse tipo de política linguística é utilizada somente por países 

que temem perder o prestígio internacional de sua língua. 

Vale ressaltar que as questões políticas em torno do idioma francês possuem um 

histórico iniciado no período pós-colonial. Guisan (2011) afirma que: 

No caso da França, houve também uma política colonial que tentou aplicar os 

mesmos princípios de imposição implacável de uma norma linguística em todos os 

continentes onde o país se apoderara de territórios. Surgiu, portanto, um império 

colonial que era também um império linguístico, cuja herança resulta em grande parte 

na atualmente chamada “francofonia”. A história recente da expansão do francês é, 

portanto, a história da invasão e da exploração colonial. Expansão linguística complexa, 

aliás, que vem acompanhada de fenômenos de pidginização e de crioulização. (p.44) 

 

  

Com essa citação, vemos que Guisan estabelece uma relação entre o império 

colonial e a existência de um império linguístico. Segundo ele, a herança linguística 

francófona é fruto de uma política linguística colonial, em que o surgimento da 

francofonia é justificado pela expansão geográfica e pela vontade de difundir a língua 

francesa. Ou seja, a política de propagação do idioma francês possui um processo 

histórico que teve início com o período colonial por meio da imposição da língua 

francesa nas sociedades colonizadas. 

 De acordo com Moura (2008, p.13, tradução nossa), a França possui uma forte 

tradição de intervencionismo linguístico, que é ilustrado pela existência da Organização 

Internacional da Francofonia (organismo político que tem como foco um fato 

linguístico), a qual, sendo o elemento mais visível no plano internacional, tem como 

uma de suas missões “reforçar a posição do francês no mundo”. Essa organização é 

apenas um dos elementos que formam um conjunto de instrumentos franceses para a 

regulamentação da língua, já que existem cerca de 300 organismos criados para 

defender a língua francesa. Um grande exemplo do potencial político francês para a 



 

 

 
3221 

defesa de sua língua é a lei nº 94-665, nomeada de Loi Toubon e criada em 1994. No 

Artigo I, é afirmado que o idioma francês “é o vínculo privilegiado dos Estados 

constituintes da comunidade francófona” (FRANCE, 1994). Tal afirmativa reforça a 

necessidade de que a língua francesa seja mantida (defendida) para que haja o vínculo 

entre os países francófonos, elevando o grau de importância desse idioma.  

Sobre as áreas de atuação da francofonia, Pereira (2006) diz que a Organização 

Internacional da Francofonia (OIF) se esteia nos desafios em torno da globalização. 

Assim, a OIF se respalda nos seguintes pontos estratégicos: promoção da língua 

francesa e da diversidade cultural e linguística; promoção da paz, da democracia e dos 

direitos humanos; apoio à educação, à formação, ao ensino superior e à pesquisa; o 

desenvolvimento da cooperação ao serviço do desenvolvimento sustentável e da 

solidariedade. Contudo, é importante evidenciar que as estratégias citadas fazem parte 

do campo de atuação, sobretudo, da Francofonia enquanto instituição (formada pelos 

países francófonos). Porém, como afirma Pereira (2006, p.145), “o sucesso de seu plano 

estratégico passa também pela atuação nos países onde o francês é ensinado como 

língua estrangeira”.        

Com essas afirmativas, entendemos que a França não poupa esforços para 

garantir a presença do francês no mundo. Para isso, adota uma forte política de 

intervencionismo linguístico, voltada para a defesa do status internacional do seu 

idioma. De acordo com os estudos de Leclerc (2004, tradução nossa), a motivação que 

leva a França a manter a organização da francofonia “consiste em promover 

internacionalmente o multilinguismo para evitar a uniformidade e a hegemonia do 

Inglês no mundo”. A França usa como estratégia algumas alianças com países que falam 

espanhol, polonês, italiano, alemão, etc. e também a criação de instituições de 

cooperação internacional, “a fim de que o francês seja ensinado no exterior entre as 

línguas estrangeiras”.  

A relação que a França possui com diferentes países pode ser considerada como 

estratégia para a sua política linguística. Segundo Pereira (2006): 

 

[...] atualmente, a francofonia encontra-se também nas questões da solidariedade 

e do desenvolvimento sustentável, estando, portanto, na pauta das grandes questões 

ligadas à globalização. E neste ponto que entrevemos um espaço para uma política de 

promoção do francês como língua estrangeira no seio da francofonia.  Na realidade, a 

francofonia já estabeleceu um canal com o meio universitário de diferentes países 

através da Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) que promove projetos 

científicos entre os países que fazem parte das grandes áreas linguísticas. (p.143) 
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Entende-se que a busca pela harmonia e solidariedade com outros países 

possibilita uma lacuna para a realização da política linguística de internacionalização 

francesa, e que o campo da educação é uma ferramenta que vem contribuindo. Como 

vimos na citação de Pereira, a Francofonia também conta com a Agência Universitária 

da Francofonia, sendo responsável por promover projetos científicos entre países de 

diferentes áreas linguísticas.  

Por fim, podemos dizer que o termo francofonia é conceituado pela Política 

Linguística como algo que faz parte de um processo histórico e geográfico, mas que 

reflete o campo de atuação da política linguística de intervencionismo desempenhada 

pela França, visando ao status internacional do Francês. Vimos que a França é 

considerada pioneira no que tange a conservar e aumentar o status internacional do seu 

idioma e, desse modo, usa a francofonia como pilar para a implementação dessa 

política. Exemplo disso é a sua preocupação em manter a Agência da Francofonia, 

organização internacional que agrupa 47 países que compartilham o francês e que tem 

por objetivo a defesa do lugar do francês no mundo frente à hegemonia crescente do 

inglês. 

Podemos entender o livro didático “como um roteiro para o ensino, um ponto de 

referência para o docente planejar as aulas” (BOHUNOVSKY, 2009, p. 31). Ele é 

considerado como uma grande referencia para o ensino e sua importância é 

incontestável, e também é considerado a base do trabalho em sala de aula. E com 

relação aos seus conteúdos Paraguai diz o seguinte: 

 

constata-se que a maioria dos livros didáticos de Francês Língua Estrangeira 

(FLE) prioriza as questões referentes à França e se abordam aspectos referentes a outros 

países francófonos o fazem de modo menos profundo. Além de abordarem a cultura 

como um conjunto fixo de informações sobre peculiaridades do cotidiano e estereótipos 

dos falantes de francês. (PARAGUAI, 2012, p. 35)  

 

  

 Todas essas afirmações nos levam a pensar nos motivos pelas quais os 

livros didáticos delimitam-se a apresentar somente a França, e que questões políticas 

podem atuar como responsáveis pela valorização de uma única variedade linguística o 

que acarreta na predominância do conhecimento restrito sobre a diversidade da 

sociedade francófona pelos professores em formação. 

 Sabemos que a língua francesa é falada em diversos países, por isso ela é 

partilhada por diferentes povos e civilizações, e impõe-se a questão a respeito da 

maneira como essa diversidade cultural deve ser abordada na aula de FLE (francês 

língua estran¬geira), objetivando colocar em evidência o que as diferentes culturas 

francófonas têm em comum e também no que elas divergem. Cabe-nos, então, 
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investigar como os professores são preparados e capacitados para uma abordagem da 

diversidade linguística e cultural da francofonia e avaliar a influência da utilização do 

livro didático para tal preparação e capacitação. De acordo com Cuq e Gruca: 

 

em situação de aprendizagem de uma segunda língua, os professores têm suas 

próprias representações mais ou menos positivas sobre a língua que eles ensinam, e 

devem levar em conta as de seus alunos. [...] Em conclusão, podemos dizer que, mais do 

que a qualidade de nativo ou não-nativo, é a natureza das representações, o nível sócio-

econômico, o grau de segurança linguística e cultural e a qualidade da formação inicial 

e continuada que determinam a qualidade da postura no ensinamento. (CUQ, 2002, p. 

144) 

 

 Cuq e Gruca afirmam que os professores, quando estão em momento de 

prática de ensino, possuem suas representações formadas sobre a língua que está 

ensinando, ou seja, o professor deixa o processo de formação docente consciente de 

suas ideias e pensamentos sobre o objeto de ensino (a língua) e a sociedade, além disso, 

Cuq e Gruca afirmam que a qualidade da formação inicial e continuada dos professores 

é determinante para a qualidade da postura do professor no ensino. 

Para complementar as informações de Cuq e Gruca é importante dizer que de 

acordo com as OCEM (Orientações Currículares para o Ensino Médio), o professor tem 

o dever de conscientizar os aprendizes da existência de outras variedades além da que é 

utilizada por ele em sala de aula: 

 

É claro que o fato de o professor empregar uma variedade qualquer não o exime 

do dever de mostrar aos alunos que existem outras, tão ricas e válidas quanto a usada 

por ele, e, dentro do possível, criar oportunidades de aproximação a elas, derrubando 

estereótipos e preconceitos. Nesse sentido, o papel de professores passa a ser quase o de 

articuladores de muitas vozes. (OCEM, 2006, p. 136) 

 

Isto é, deve ser exigido do professor um poder de “articulador de muitas vozes”, 

em que ele seja capaz de orientar seus alunos na existência e no uso dessas variedades 

linguísticas pertencentes à língua de ensino, nesse caso o francês. As OCEM afirmam 

também que: 

O fundamental, portanto, em que pese a impossibilidade de abarcar toda a 

riqueza linguística e cultural do idioma, é que, a partir do contato com algumas das suas 

variedades, sejam elas de natureza regional, social, cultural ou mesmo de gêneros, leve-
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se o estudante a entender a heterogeneidade que marca todas as culturas, povos, línguas 

e linguagens. (OCEM, 2006, p. 137) 

Entendemos que o professor deva levar o estudante a compreender a 

heterogeneidade que marca as sociedades tanto no eixo regional, quanto nos eixos social 

e cultural. 

Assim podemos concluir que o processo de formação de professores constitui 

um papel fundamental, para o desenvolvimento de profissionais qualificados no que 

concerne a capacidade, que vai além de ensinar uma estrutura linguística, mas que 

envolve funções, que exigem o conhecimento e a aceitação da heterogeneidade cultural, 

social e linguística da francofonia. 

 Este artigo mostra de forma resumida as principais ideias de um projeto 

que consiste em uma proposta de pesquisa voltada para a análise de corpus, que são os 

materiais didáticos (utilizados pelos alunos/ formandos em docência): Alter Ego + A2 e 

os materiais utilizados pela UFRJ. O processo de investigação se dará através de 

observações da forma como a francofonia está apresentada nos manuais supracitados. 

Relataremos o desencadeamento da análise de acordo com as teorias que embasam a 

proposta de pesquisa e também com outras leituras. Além disso, podemos considerar a 

entrevista como uma ferramenta importante para o levantamento de dados que poderão 

nos levar a conclusões essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. Portanto, 

faremos uso de observações dos materiais didáticos que compõem o corpus com base 

em preceitos teóricos e contaremos com experiências dos envolvidos na utilização 

desses materiais. 

 

3. Considerações finais 

O livro didático é uma ferramenta que contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem de LE, ele pode ser observado através de uma visão voltada para a sua 

capacidade de funcionar como um mecanismo de política linguística, podendo ser 

considerado como um papel importante no progresso da política linguística francesa de 

internacionalização do idioma francês. O seu uso ou desuso contribui para a formação 

de docentes de FLE críticos e conhecedores da veracidade heterogênea do mundo 

francófono. As representações tidas por esses profissionais em torno da diversidade da 

língua francesa acarreta em uma prática de ensino capaz de propagar essa realidade. 
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ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM TEXTOS NA L1 E NA L2 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar se aprendizes brasileiros de uma 

segunda língua (L2) atualizavam informações falsas contidas em notícias. Para tal, 

replicou-se o estudo de Oostendorp e Goldman (1998). Esses autores evidenciam em 

seus estudos, sobre atualização de notícias falsas, que dificilmente, na leitura, o leitor 

substitui o modelo situacional previamente construído. Os participantes desta 

investigação foram 04 aprendizes de inglês e 4 aprendizes de espanhol. Todos os 

participantes apresentavam proficiência leitora semelhante na L2 que estudavam. Os 

instrumentos utilizados, neste trabalho, foram: Testes de proficiência leitora em L2 

(TOEIC - Test of English for International Communication – para os aprendizes de 

inglês L2 e DELE – Diploma de español como lengua extranjera - teste-modelo do 

Instituto Cervantes, para os aprendizes de espanhol L2); Questionário de perfil leitor, 6 

notícias de diferentes periódicos eletrônicos (2 em língua portuguesa, 2 em língua 

espanhola e 2 em língua inglesa) e 1 questionário para cada par de textos, com 3 

questões. As notícias versavam sobre o mesmo tema, o incêndio na Boate Kiss, na 

cidade de Santa Maria. Um texto de cada par sofreu alteração em 3 informações, para 

que contivesse informações falsas. A aplicação dos textos aconteceu em dois encontros, 

no primeiro, foram apresentados os textos na L2 e na L1 que foram manipulados, 

enquanto que no segundo encontro foram apresentados os textos na L2 e na L1 sem 

alteração. No geral, percebe-se que os participantes atualizaram as informações com 

menos frequência na L2 do que na L1. Além disso, parece que os aprendizes de inglês 

L2 atualizaram as informações com menos frequência do que os aprendizes de espanhol 

L2. Pressupõe-se que a língua inglesa seja um dos fatores determinantes para esse 

resultado e que os participantes aprendizes dessa língua demandem mais esforço da sua 

capacidade de memória. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Atualização. Notícias falsas. Leituras. L1. L2. 

 

INTRODUÇÃO 

A questão da atualização de informações tem sido uma das preocupações dos 

estudos cognitivos sobre leitura, isso porque pesquisas como a Oostendorp e Goldman 

(1998) em seus estudos sobre atualização de notícias falsas, evidenciam que 

dificilmente, na leitura, o leitor substitui o modelo situacional previamente construído 

(KINTSCH, 1998). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi propor um estudo teórico-
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empírico para verificar se, alunos de graduação, de duas instituições de ensino superior 

e cursos distintos, com proficiência leitora semelhante na língua inglesa e na língua 

espanhola, atualizavam informações falsas em textos.  Essa testagem foi constituída por 

uma sessão de dois textos e questões de verificação de informações em língua 

portuguesa, em língua espanhola e em língua inglesa, perfazendo, ao total, seis textos, 

em sessões com as mesmas condições de testagem. O artigo, portanto, foi dividido em 

pressupostos teóricos; Estudo empírico, Resultados e discussão e, por fim, conclusão, na 

qual retomam-se as principais contribuições teórico-empíricas deste trabalho.   

 

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Segundo Kintsch e van Dijk (1978) e van Dijk e Kinstch (1983), a análise de um 

texto ocorre em três níveis estruturais. O primeiro, a microestrutura, é o nível mais 

elementar, constituído por uma única proposição e a relação coesiva entre as 

proposições. É nesse nível que as ideias secundárias (detalhes) estão subordinadas às 

ideias centrais. O segundo nível, a macroestrutura, detém as ideias principais, aquelas 

que trazem as informações mais relevantes do texto. Segundo Van Dijk e Kinstch 

(1983) e Van Dijk (2010) esse nível é composto por quatro operações, a saber: a 

seleção, a generalização, o apagamento e a construção.  Por fim, o último nível é o 

modelo situacional. Nesse nível, as informações do texto têm relação com o 

conhecimento extralinguístico e com esquemas de representação de eventos e situações 

gerais, por isso são modelos dinâmicos. 

De um modo geral, observa-se que diferentes leitores irão construir 

macroestruturas diferentes para o mesmo modelo de situação, já que determinadas 

informações são mais relevantes para uns do que para outros. Logo, nessa perspectiva 

de modelos, a compreensão sofre influências das experiências pessoais, bem como das 

avaliações do usuário (VAN DIJK, 2010). 

Este artigo se deterá nesse último nível na tentativa de explicar a atualização de 

informações realizada pelos leitores durante a leitura. Ao atualizar e recordar 

informações, os leitores elaboram modelos mentais das situações encontradas no texto 

de acordo com suas experiências e conhecimentos gerais. Esses modelos representam 

interpretações similares entre leitores, mas ao mesmo tempo são interpretações 

individuais, pois as experiências vivenciadas são particulares a cada indivíduo.  

Ao abordar um texto, os leitores fazem previsões a partir de pistas textuais, 

como, por exemplo, título, sumário e extratextuais, como, o contexto. Essas previsões 

são estratégias para organizar o assunto do texto e relacioná-lo com conhecimento 

alocado na memória
277

 para enfim (re)construir um modelo que facilitará a compreensão 

do texto, formando, assim, um novo modelo.  

León e García (1995) afirmam que estudos sobre a memória evidenciam a 

influência da compreensão sobre as lembranças e como isso contribui para a construção 

                                                           
277

  Nesse processo de relacionar as informações do texto ao conhecimento adquirido, ocorre a 

supervisão da informação entre Memória de Curta Duração e Memória de Longa Duração, recuperando e 

ativando modelos da memória semântica.  
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de processos de memória. Nesse sentido, van Dijk (2010) menciona que os leitores, ao 

reproduzirem a informação lida, ativam os modelos já elaborados e o apresentam de 

acordo com a sua compreensão, reproduzindo, frequentemente, informação que não 

constam no texto, mas que foram construídas na atualização do modelo. 

Em relação à memória ou sistemas de memória, é relevante trazê-la para a 

discussão, pois ela é responsável pela codificação, administração, arquivamento e 

recuperação (IZQUIERDO, 2011) de todo conhecimento que se adquire ao longo da 

vida. Além desses sistemas de memória que produzem arquivos, há a memória de 

trabalho - MT. Baddeley et al (2011) postulam que a MT é um sistema que manipula e 

conserva as informações de maneira temporária, gravando-as e processando-as.  De um 

modo geral, a MT manipula as informações, possibilitando a realização de atividades 

como o raciocínio, o aprendizado e a compreensão.  

A MT exerce um papel fundamental para a leitura, pois segundo Daneman e 

Carpenter (1980), Just e Carpenter (1992), Tomitch (1995, 1996) e Koda (2005), existe 

uma correlação entre a capacidade de MT e o desempenho na leitura. Quanto maior a 

capacidade de MT de uma pessoa, melhor é sua habilidade leitora, pois consegue 

manipular mais informações e relacioná-las com mais agilidade ao conhecimento 

armazenado. Em síntese, a função da MT no que tange à compreensão de textos é 

armazenar a informação do texto temporariamente e comparando-a ao conhecimento 

prévio. 

No que concerne à leitura em L2, o leitor apresentará mais ou menos esforço na 

L2, de acordo com o nível de conhecimento prévio, da capacidade de MT, e, 

obviamente da sua proficiência na L2. O leitor atribuirá sentido ao texto com maior 

facilidade se tiver um amplo conhecimento linguístico e extralinguístico na L2.  Na 

seção a seguir, apresentar-se-ão o desenho deste estudo e os procedimentos adotados 

para sua realização. Vale lembrar que algumas adaptações no estudo original de 

Oostendorp e Goldman (1998) foram realizadas para adequar-se aos participantes e ao 

contexto da investigação. 

 

2 ESTUDO EMPÍRICO  

 

2.1Participantes  

Os participantes foram 8 alunos de graduação, 6 homens e 2 mulheres entre 20 e 

32 anos. Dentre os participantes, 4  são alunos do curso de Letras – Espanhol da 

Universidade Federal do Pampa – Campus Jaguarão e 4 são alunos do curso de 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Farroupilha, 

aprendizes de língua inglesa como L2. Todos apresentam nível intermediário de 

proficiência leitora na L2.   

 

2.2 Instrumentos 

 

2.2.1 Testes de proficiência leitora em L2 -  
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Foi aplicado entre os participantes um teste de proficiência leitora em L2 para 

verificar se eles encontravam-se no mesmo nível de proficiência. Para os aprendizes de 

espanhol L2, foi administrado um teste-modelo do Instituto Cervantes e para os 

aprendizes de inglês L2, o teste TOEIC - Test of English for International 

Communication. 

O teste aplicado aos aprendizes de espanhol L2, para este trabalho, contemplou 

apenas a habilidade de compreensão leitora. Esse exame, na realidade, é composto por 

provas de três diferentes grupos. O primeiro grupo contém tarefas de compreensão 

leitora e de expressão escrita, o segundo grupo de provas apresenta tarefas de gramática 

e vocabulário e, por último, o grupo de tarefas de compreensão e expressão oral. Como 

o foco deste trabalho é a compreensão de textos escritos, as outras tarefas foram 

dispensadas, também com o propósito de não estender demais esta parte da coleta. 

Segundo as informações do site do Instituto Cervantes, as provas de 

compreensão leitora de nível intermediário atestam a capacidade dos participantes de 

compreender o essencial de textos escritos complexos, inclusive aqueles que versem 

sobre temas abstratos ou conhecimento especializado, em diversas variedades da língua 

espanhola.  

Os participantes do exame devem obter 70% de acertos em cada conjunto de 

provas para qualificarem-se como nível intermediário. Como cada conjunto contém 12 

questões, o participante deve acertar no mínimo 8 em cada prova para ser considerado 

de nível intermediário. No caso desse trabalho, os participantes deviam acertar no 

mínimo 8 questões da prova de compreensão leitora. 

Em relação ao teste de proficiência leitora em inglês L2, o TOEIC foi escolhido 

para a seleção dos participantes deste estudo devido à sua qualidade, validação e 

facilidade de acesso. Esse teste é um exame que visa medir o nível de proficiência em 

inglês, voltado ao mercado de trabalho.  

O teste TOEIC utilizado é composto por vinte e cinco questões e está dividido 

em três partes, uma primeira parte que apresenta questões de vocabulário com 

atividades de preenchimento sentenças incompletas, envolvendo verbos, adjetivos, 

nomes, etc, uma segunda parte com tarefas que devem ser corrigidas ou reescritas a 

partir da seleção da melhor alternativa e uma terceira parte com questões de 

interpretação textual que partem de textos informativos, memorandos e notícias. A 

primeira parte contém 6 questões, a segunda parte, 8 questões e a terceira parte é 

formada por 11 questões. A versão deste artigo foi adaptada de um teste original com 

100 questões na parte de leitura e mais 100 questões na parte de compreensão auditiva. 

Por conter vinte e cinco questões do teste original, o que é a quarta parte do número 

original do teste, considera-se um número representativo da completude do teste. 

Preservou-se a tipologia das questões, ou seja, o teste original evidencia questões dos 

três tipos mencionados, assim, a versão adaptada utilizada para esse artigo também 

manteve essa estrutura. Assim como o teste de proficiência leitora em espanhol L2, a 

parte de compreensão auditiva foi dispensada. 

 

2.2.2 Questionário de perfil leitor  



 

 

 
3231 

Esse questionário visou a coleta de dados sobre o perfil dos participantes, além 

de seus hábitos de leitura. O questionário é constituído de duas partes. A primeira 

identifica os participantes, a segunda parte investiga seus hábitos de leitura. 

O grupo de aprendizes de espanhol L1 foi composto por 4 participantes, 2 

mulheres e 2 homens, entre 21 e 30 anos. Dois participantes apenas estudam, enquanto 

os outros dois trabalham como assistentes em escolas. Os participantes desse grupo 

frequentam o primeiro curso superior e a experiência com L2 ocorreu na educação 

básica. Em relação aos hábitos de leitura, todos os participantes reportaram contato com 

a leitura através da Internet, de livros, de televisão, de rádio e de revistas. Três 

enumeraram a Internet como suporte mais utilizado para a leitura. Todos mencionaram 

utilizar esse veículo todos os dias. Todos afirmaram gostar de ler e os assuntos 

preferidos na maioria são técnicos. Um participante mencionou ter tido o costume de ler 

na infância e que alguém lia para ele na infância. Todos afirmaram que consideram que 

compreendem facilmente o que leem.  

O grupo de aprendizes de inglês L2 foi composto por 4 participantes, todos 

homens, entre 20 e 32 anos. Todos estão cursando ensino superior, dois tem como 

profissão estudante e os outros dois são assistentes de produção e programadores de 

testes.  

Quanto aos hábitos de leitura, todos reportaram contato com a leitura através da 

Internet, três com livros, dois com televisão, dois com rádio e dois com revistas. Todos 

enumeraram a Internet na primeira posição como o suporte mais utilizado para a leitura. 

Dois mencionaram utilizar esse veículo todos os dias e dois nos fins de semana. Todos 

afirmaram gostar de ler e os assuntos preferidos da maioria são ciência e história. Três 

mencionaram ter o costume de ler durante a infância e a maioria na escola e em casa. 

Nenhum dos participantes afirmou que alguém lia para eles na infância. Três afirmaram 

que consideram que compreendem facilmente o que leem. Enquanto um mencionou que 

compreende a maioria dos textos que lê, outro afirmou que compreende até certo nível 

de clareza do texto e o outro que costuma fazer resumos dos textos que lê.  

 

2.2.3 Dos tipos de procedimentos de aplicação de tarefas de leitura 

 

 Quanto a uma das metodologias citadas por Tomitch (2008), os questionários, 

para Seliger e Shohamy (1989) existem questionários não estruturados e estruturados. 

Enquanto os primeiros apresentam baixo grau de explicitude e incluem perguntas 

abertas, apresentando dados de caráter mais descritivo, os segundos apresentam um 

maior grau de explicitude e incluem perguntas fechadas, sendo mais consagrados em 

termos de confiança na análise dos resultados.  

 

 Quanto às perguntas abertas ou dissertativas, ao mesmo tempo em que 

possibilitam que o examinando desenvolva um raciocínio, implicam em um grande 

cuidado quanto à análise da validade da resposta para o objetivo proposto, 

especialmente devido à subjetividade (SILVA, 2007). Além disso, aspectos formais não 

relacionados à compreensão podem influenciar a resposta como, por exemplo, a 

indicação da resposta na própria pergunta.  
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2.2.3.1 Teste de proficiência leitora na L2 e Questionário de perfil leitor 

Em um encontro anterior à apresentação dos textos, foi aplicado o teste de 

leitura em L2 a todos os participantes da pesquisa, conforme descrito no item 

instrumentos, a fim de verificar se os estudantes se encontravam em nível intermediário 

de proficiência leitora na L2 na qual seriam avaliados. O teste foi realizado em uma 

sessão de trinta minutos tanto para os aprendizes de inglês L2 quanto para os aprendizes 

de espanhol L2.  

Além do teste de proficiência leitora, os participantes foram convidados a 

preencher o Questionário de perfil leitor, em uma sessão anterior a apresentação dos 

textos.  

 

2.2.3.2 Textos e questões  

Foram selecionadas 6 notícias de diferentes periódicos eletrônicos. Dentre elas, 

dois textos são em língua espanhola, dois em língua inglesa e dois em língua 

portuguesa. Todos os textos versam sobre acontecimentos envolvendo o incêndio 

ocorrido na boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 27 de 

janeiro de 2013. As notícias utilizadas neste trabalho são dos dias seguintes à tragédia.  

As notícias em língua espanhola e língua inglesa tratam, especificamente, da 

tentativa de suicídio de um dos sócios da boate, Elissandro Sphor. Já as notícias em 

língua portuguesa abordam o fato de os sócios da boate já terem passagem pela polícia. 

Cada par de textos foi adaptado para que apresentasse características estruturais 

semelhantes. Além desses ajustes, três informações compatíveis nos textos originais 

foram manipuladas para que um dos textos contivesse informações equivocadas. 

Abaixo, mostram-se algumas características estruturais dos 6 textos. 

Tabela 1- Características estruturais dos textos 

Textos  1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Língua  Espanhol

a  

Espanhol

a 

Ingles

a 

Ingles

a 

Portuguesa Portuguesa 

Nº de linhas  28 28 24 28 21 23 

Parágrafos 7 7 6 7 3 3 

Nº de 

palavras 

314 314 344 376 273 273 

Nº de verbos 25 24 59 65 16 14 

 Questões –  

Para cada par de textos, foram elaboradas 3 questões sobre as informações 

manipuladas em um dos textos e mantidas de acordo com o original no outro texto. No 

quadro abaixo, mostram-se as questões para cada par de notícias e a informação dada 

em cada texto. 

Quadro 1 – Questões e informações para cada par de textos 

Questões Informação 1º texto Informação 2º 

texto 

Notícias em espanhol: 

 Qual é o número de 

 

 243 

 

 245 
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mortos no incêndio?   

 Em qual cidade 

Elissandro Spohr esteve 

internado? 

 Como ocorreu a 

detenção de Mauro 

Hoffmann? 

 

 Santa Cruz 

 

 Detido após uma 

operação da 

polícia para 

localizá-lo. 

 

 Cruz Alta 

 

 Detido após 

apresentar-

se à polícia. 

Notícias em inglês: 

 Qual é o número de 

mortos no incêndio? 

 

 234 

 

 

 235 

 Em qual cidade 

Elissandro Spohr esteve 

internado? 

 

 Santa Maria 

 

 Cruz Alta 

 Como ocorreu a 

detenção de Mauro 

Hoffmann? 

 

 Detido após uma 

operação da 

polícia para 

localizá-lo. 

 

 Detido após 

apresentar-

se à polícia. 

Notícias em português: 

 Por quantas agressões 

corporais Elissandro Spohr 

é acusado? 

 

 

 

 Tem registro por 

uma agressão a 

clientes. 

 

 

 As duas 

queixas de 

agressão 

contra 

Spohr 

foram 

comunicada

s pelos 

próprios 

clientes da 

danceteria. 

 

 De qual crime Mauro 

Hoffmann é suspeito? 

 Sonegar impostos  Estelionato 

 

 Qual era a função de Spohr 

na banda Projeto Pantana? 

 Baixista  Vocalista 

 

Inicialmente, foi apresentado aos participantes o texto na L2 que contém as 

informações manipuladas. Os aprendizes de espanhol receberam o texto em língua 

espanhola, enquanto os aprendizes de inglês receberam o texto em inglês. Os 

participantes foram instruídos a ler o texto com atenção apenas uma única vez. Logo 
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após a leitura do texto na L2, os participantes realizaram a leitura do primeiro texto em 

língua portuguesa, que também contém adaptações das informações. A tarefa de leitura 

das notícias com informações manipuladas ocorreu em uma única sessão. 

No dia seguinte, o procedimento para a apresentação dos textos na L2 e em 

língua portuguesa, que contêm as informações de acordo com o texto original, foi o 

mesmo adotado na apresentação do texto com as adaptações. Logo após a leitura de 

cada notícia, foram apresentadas as questões correspondentes a cada par de textos, 

conforme o Quadro 1. Os participantes foram instruídos a responder as questões em 

língua portuguesa. Não foi estipulado nenhum tempo para a realização dessa tarefa. 

Na seção seguinte, apresentar-se-ão os resultados obtidos através das respostas 

dadas pelos participantes para as questões referentes a cada par de textos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

a) Questões sobre as notícias em espanhol –  

Em relação à primeira questão dos textos em espanhol, a maioria dos aprendizes 

respondeu com a informação do último texto, ou seja, os participantes recuperaram a 

informação do texto sem alteração. Já na segunda questão, ocorreu o inverso, pois os 

aprendizes de espanhol não atualizaram a informação contida no segundo texto, com 

exceção de um participante. Nessa questão, os participantes apresentaram como resposta 

a informação equivocada do primeiro texto. Na última questão do par de textos em 

espanhol, houve um equilíbrio entre as respostas, pois dois participantes responderam 

com a informação atualizada e dois com a informação equivocada.  

Entre os participantes, dois participantes atualizaram duas das informações 

manipuladas, enquanto os outros dois mantiveram duas informações equivocadas do 

primeiro texto. No geral, foram 6 respostas com informações atualizadas e 6 respostas 

com informações equivocadas. 

A pergunta sobre o número de mortos no incêndio obteve mais informações 

atualizadas, pois três dos aprendizes responderam a informação contida no segundo 

texto. Pode ser que o efeito da recência tenha motivado a resposta adequada ou a 

experiência pessoal dos participantes com evento tenha sido marcante a ponto de 

recuperar sempre um número maior de mortos. Já a informação que obteve menos 

atualização foi referente ao nome da cidade onde o sócio da boate esteve internado, a 

resposta atualizada era Cruz Alta e não Santa Cruz como foi mencionado pelos 

participantes. Os nomes das cidades dos dois textos parecem-se muito, talvez a 

semelhança nos nomes tenha causado a recuperação da primeira informação. Nessa 

tarefa, observou-se que os aprendizes de espanhol construíram interpretações de acordo 

com seu conhecimento prévio sobre o evento e isso pode ter favorecido a recuperação 

da informação adequada. 

b) Questões sobre as notícias em inglês –  

Na primeira questão, dois participantes responderam 231 mortos, um respondeu 

234 e o outro 235, a resposta adequada. Para a presença do número 231, supõem-se que 

os participantes possam ter se confundido com o número 131 referente às pessoas que 

permaneceram no hospital, como aparece no texto e que, assim, isso possa ter gerado 
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confusão. Na segunda questão, três participantes responderam que Elissandro Spohr 

esteve internado em Santa Maria e um respondeu que não lembrava, sendo que a 

resposta adequada era Cruz Alta. Na terceira questão, um participante respondeu que 

não lembrava, outro respondeu que Mauro Hoffmann se rendeu, outro que a detenção 

ocorreu de forma voluntária, outro afirmou que a detenção ocorreu com escolta policial 

e outro respondeu que a detenção de Mauro Hoffmann ocorreu quando ele foi prestar 

depoimento. A resposta adequada era que Mauro Hoffmann se apresentou à polícia. Na 

última questão, percebe-se que os participantes geram inferências a partir das 

informações do texto, descartando as informações da superfície do texto e atualizando o 

modelo de situação construído de acordo com seus conhecimentos prévios sobre a 

prisão. 

Entre os participantes, houve uma atualização apenas nas duas primeiras 

questões, enquanto que na terceira questão houve duas atualizações. No geral, foram 4 

respostas com informações atualizadas e 8 respostas com informações equivocadas 

c) Questões sobre as notícias em português –  

 Aprendizes de espanhol 

Com respeito às três questões dos textos em língua portuguesa, os participantes 

de espanhol atualizaram a informação solicitada na primeira questão. Todos 

responderam com a informação do último texto. Por outro lado, na segunda questão 

todos os participantes apresentaram a informação contida no primeiro texto. Já na 

terceira questão, os participantes utilizaram a informação mais recente, exceto um 

aluno.  

Entre os participantes, três atualizaram duas das informações manipuladas, 

enquanto um dos participantes atualizou apenas uma das três questões. No geral, foram 

7 respostas com informações atualizadas e 5 respostas com informações equivocadas. 

A questão referente ao número de agressões cometidas por um dos sócios da 

boate obteve atualização de todos os participantes. Pode ser que a informação sobre 

violência tenha afetado de alguma maneira os participantes. Porém, em relação ao crime 

cometido pelo outro sócio, nenhum dos participantes conseguiu atualizar a informação, 

dois participantes informaram outros crimes que não os mencionados nos dois textos 

apresentados. A questão sobre a função do sócio da boate na banda musical obteve 

atualização nas respostas de três participantes. Pode ser que a atualização dessa 

informação deva-se ao fato da importância da função para a banda. 

 Aprendizes de inglês 

Na primeira questão, todos responderam uma agressão, o que estava contido no 

texto com informações manipuladas. Na segunda questão, três afirmaram lesão 

corporal, o que estava contido no texto alterado e apenas um participante respondeu 

estelionato, o que estava contido no texto com informações sem manipulação. Na 

terceira questão, por sua vez, dois participantes responderam baixista, um disse 

vocalista e o outro participante respondeu que Spohr não tinha participação na banda. A 

resposta adequada era vocalista. Esse último participante pode ter relacionado à banda 

do sócio com a banda que tocava na boate no dia do incêndio. Pode ser que o 

participante tenha recuperado essa informação do modelo de situação na época do 

evento. 
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No geral, percebe-se que os participantes atualizam as informações com menos 

frequência na L2 do que na L1. Além disso, parece que o desempenho dos aprendizes 

de inglês L2 atualizam as informações com menos frequência do que os aprendizes de 

espanhol L2. Pressupõe-se que a língua inglesa seja um dos fatores determinantes para 

esse resultado e que os participantes aprendizes dessa língua demandem mais esforço da 

memória de trabalho. 

 

 CONCLUSÃO 

 

 Ao investigarmos como ocorre o processo de atualização de informações durante 

a compreensão textual, é evidente o papel do modelo situacional de leitura (KINTSCH, 

1998), processo no qual o leitor aplica seus conhecimentos e estratégias para reconhecer 

e selecionar as ideias mais importantes do texto (KODA, 2005). 

 Além da discussão sobre modelo situacional de leitura e memória, não se pode 

renegar o papel das diferentes características interferentes no processo de leitura e 

compreensão textual numa segunda língua, como habilidades cognitivas, funções 

executivas, idade, conhecimento textual, conhecimento de tipologias do texto, grau de 

formalidade textual, domínio do assunto ou conteúdo, estrutura e complexidade 

sintática e semântica, proficiência leitora, bem como grau de diferenciação entre L1 e 

L2, conhecimento pragmático e cultural da L2, entre  alguns fatores textuais que 

convergem para os diferentes níveis de compreensão do texto.   

 De modo geral, é evidente o quanto é possível considerar a multifatorialidade 

dos fatores intervenientes na leitura em L2 e o quanto o processo de atualização de 

informações não pode ser apenas explicado através do modelo situacional e da memória 

de trabalho. Os resultados encontrados neste artigo, como a dificuldade de atualização 

de informações novas no modelo situacional de leitura com maior expressividade na 

língua inglesa em relação às línguas portuguesa e espanhola, parecem corroborar com as 

evidências de Ooostendorp e Goldman (1998) em que os leitores realmente têm 

problemas ao atualizar o modelo situacional quanto leem um texto novo. 
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MARCHINHAS CARNAVALESCAS: UM REGISTRO HISTÓRICO E SOCIAL 

DOS ANOS 1960 

                                                                                 Tania Maria Nunes de Lima Camara¹ 

 

RESUMO: A sociedade atual exige que o indivíduo se aproprie da leitura e da escrita 

como práticas sociais. Tal exigência, por sua vez, implica seu envolvimento com uma 

multiplicidade de gêneros textuais. Transitar de maneira proficiente entre diferentes 

gêneros, seja como leitor, seja como produtor de textos, confere ao indivíduo 

potencialidade maior de construção de sentidos. A escola constitui-se um espaço 

privilegiado para a consecução desse propósito. Por meio das práticas de letramento, 

possibilita ao aluno interagir na sociedade na condição de cidadão crítico. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), um dos objetivos do ensino da língua 

materna a falantes nativos repousa no desenvolvimento do conhecimento linguístico e 

discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela 

linguagem. Ao lado dos gêneros textuais sugeridos pelos PCN e frequentemente 

presentes nos livros didáticos, entendemos serem as marchinhas carnavalescas excelente 

recurso no desenvolvimento crítico do aluno, ao lado da possibilidade de viabilizarem o 

ensino interdisciplinar, pela estreita relação que estabelecem, por exemplo, com a 

História e a Sociologia. Na condição de verdadeiras “crônicas sociais em versos”, as 

marchinhas resgatam comportamentos, hábitos, atitudes, pontos de vista, valores que 

caracteriza(ra)m alma carioca em diferentes momentos históricos. Trazidas para a sala 

de aula sob a ótica das práticas de letramento, ratificam o propósito de fornecer ao aluno 

da Educação Básica a oportunidade de conhecer fatos da história e traços da cultura de 

sua cidade, de seu país, do mundo por meio de textos menos convencionais, o que 

constitui, a nosso ver, uma via, além de possível, envolvente. Desse modo, o presente 

trabalho tem como objetivo apresentar marchinhas carnavalescas dos anos 1960 como 

retratos histórico-culturais construídos com olhar crítico, acompanhado de forte dose de 

humor. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Portuguesa.  Ensino.  Letramento. Gêneros textuais.       

                                      Marchinhas carnavalescas. 

1-Introdução 

No dizer de Joaquim Ferreira dos Santos, na crônica “Tem gato na tuba”: a 

história do Rio está nas marchinhas de carnaval, “Há várias maneiras de se contar a 

história de um povo” e sua sugestão é a de que “ alguém conte um dia a história da 

civilização carioca no século passado através do que está escrito nas marchinhas de 

carnaval”. Este é, pois, o objetivo principal do presente artigo: contar a história da vida 

do povo carioca, fazendo uma leitura dos valores políticos e sociais da sociedade de um 

determinado momento, tendo como fio condutor as marchinhas, que não só marcaram 

uma época como também permanecem até hoje na boca do povo, que as mantém vivas. 

Optou-se por apresentar um painel com composições dos anos 1960, em função de 

grandes conquistas e transformações ocorridas nesse período no Brasil e no mundo.  
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Ao lado desse propósito, tem-se também a preocupação com o ensino da Língua 

Portuguesa, especialmente com os aspectos relativos à leitura. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1998), A origem e o fim do ensino da língua materna a 

falantes nativos está no texto, envolvendo o trabalho relativo à leitura, ao conhecimento  

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

   taniamnlc@gmail.com 

gramatical como  instrumento   de  expressão  e  de   produção de sentido e à escritura. 

Além disso, recomendam os PCN que os alunos sejam colocados em contato com textos 

de diferentes gêneros, na medida em que essa é a realidade com a qual irão viver e 

interagir. O próprio documento oficial, bem como reorientações curriculares existentes 

indicam alguns gêneros com os quais o professor pode trabalhar, em diferentes 

domínios discursivos. Entre as sugestões apresentadas, não se encontram as marchinhas 

carnavalescas, uma de nossas marcas culturais, especialmente do carnaval carioca. 

Entende-se, desse modo, estar demonstrada a relevância do presente estudo. 

2- Letramentos na escola: as marchinhas carnavalescas 

De acordo com os PCN (1998, p.32), os objetivos gerais do ensino da língua 

materna para falantes nativos apontam para o desenvolvimento progressivo da 

competência do aluno em relação à linguagem, possibilitando-lhe “resolver problemas 

da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo 

letrado”. Para tanto, é necessário que a prática docente enseje os alunos a 

desenvolverem, entre outras, a habilidade de “utilizar diferentes registros, inclusive os 

mais formais da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às 

circunstâncias da situação comunicativa de que participam” (PCN:1998, p.33). Ao 

remeter à necessidade de utilização adequada de diferentes registros, entre os quais se 

encontra o formal, o documento traz uma orientação diferente daquela que, 

infelizmente, ainda hoje algumas escolas seguem, na medida em que estas privilegiam o 

uso exclusivo desse registro. Focalizando o registro formal como um dos que devem ser 

utilizados adequadamente, o documento evidencia a importância do trabalho docente 

com as demais formas de expressão linguística  presentes na realidade do aluno.  

Segundo Pasquotte-Vieira, Silva e Alencar (2012, p. 181), “É indispensável um 

ensino de língua portuguesa que desenvolva um processo de leitura/escrita em que o 

aprendiz se coloque como leitor crítico e autônomo...”. Tal reflexão traz consigo a ideia 

de que a prática da leitura ultrapassa, e muito, a mera decodificação verbal, uma vez que 

privilegia a compreensão do texto segundo o caráter responsivo da linguagem. Assim, 

ainda segundo as autoras, “O processo de ensino da língua deve fazer sentido para os 

sujeitos”. (PASQUOTTE-VIEIRA, SILVA e ALENCAR: 2012, p.187). O fato de as 

atividades que o professor realiza partirem, portanto, do cotidiano do aluno é 

fundamental.  

Considerados os aspectos acima, percebe-se que a escolha do gênero textual 

marchinha carnavalesca responde afirmativamente a todos eles. Levar os alunos a terem 

contato com as marchinhas dá conta, ao mesmo tempo, dos seguintes objetivos: 

valorizar a cultura de nosso país; construir o perfil da sociedade brasileira ao longo do 

tempo por meio dos valores sociais e políticos revelados nas letras das canções; 

conhecer autores e intérpretes representativos desse cenário musical.  
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A “marchinha de carnaval” é um gênero de música popular que foi 

predominante no carnaval carioca dos anos 1920 aos anos 1960. Ainda que não seja 

genuinamente brasileiro, uma vez que descende diretamente das marchas populares 

portuguesas, incorporou plenamente a marca da alma carioca, por seu tom de humor. A 

simplicidade do compasso binário das melodias simples e vivas, bem como as letras 

sem rebuscamentos, às vezes picantes e cheias de duplo sentido, fazem com que até hoje 

as marchinhas estejam presentes nos blocos de rua, imortalizadas. 

A primeira marcha carnavalesca foi a composição datada de 1899 e intitulada Ó 

Abre Alas, composta por Chiquinha Gonzaga especialmente para o cordão carnavalesco 

Rosa de Ouro:  

                                  Ô Abre Alas, que eu quero passar  

                                  Ô Abre Alas, que eu quero passar  

                                  Eu sou da Lira, não posso negar  

                                  Eu sou da Lira, não posso negar  

 

                                  Ô Abre Alas, que eu quero passar  

                                  Ô Abre Alas, /Que eu quero passar  

                                  Rosa de Ouro é quem vai ganhar 

                                  Rosa de Ouro é quem vai ganhar 

 

 O contexto histórico determina orientação de leitura e produção de sentido: ao 

lado da expressão literal de amor ao cordão Rosa de Ouro e dos votos de que viesse  a  

ser o  vencedor  do carnaval daquele ano,  encontra-se o propósito de emancipação que 

caracterizou Chiquinha Gonzaga. Mulher muito à frente de seu tempo, lutou bravamente 

pelos direitos iguais, o que a tornou vítima de flagrantes reações preconceituosas por 

parte daqueles com os quais convivia, tanto homens quanto mulheres.  

A marchinha destinada expressamente ao carnaval brasileiro passou a ser 

produzida com regularidade no Rio de Janeiro a partir de composições de 1920, como 

Pois não, de Eduardo Souto e João da Praia
 
, Ai amor , de Freire Júnior e Ó pé de anjo , 

de Sinhô, e atingiu o apogeu com intérpretes como Carmem Miranda, Emilinha Borba, 

Almirante, Mário Reis, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, Jorge Veiga e Blecaute, que 

interpretavam, ao longo do século XX, as composições de João de Barro, o Braguinha,  

Alberto Ribeiro, Noel Rosa, Ary Barroso e Lamartine Babo. O último grande 

compositor de marchinha foi João Roberto Kelly.  

Esse gênero musical teve seu apogeu dos anos 1930 aos anos 1960. A partir 

dessa época, muito foi produzido, mas pouco ou praticamente nada divulgado; 
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mudanças ocorridas no carnaval carioca certamente justificam o quadro atual. Nos anos 

80, algumas regravações chegaram a fazer sucesso, como Balancê, de João de Barro e 

Alberto Ribeiro – talvez a maior dupla de compositores de marchinhas - , lançada por 

Gal Costa em 1980, e Sassaricando, de Luís Antônio, Jota Júnior e Oldemar Magalhães, 

gravada por Rita Lee para a trilha sonora da novela de mesmo nome. Era, porém,  muito 

pouco para um país que, somente em 1952, produzira cerca de 400 músicas de carnaval, 

a maioria delas marchinhas alegres e divertidas. 

Na crônica Cadê a viga?, publicada na Revista Veja Rio em 23 de fevereiro de 

2014, o jornalista Artur Xexéo  declarou que “O Rio está perdendo algumas de suas 

principais características”, entre as quais inclui a presença das marchinhas no carnaval 

carioca, quando era possível encontrar “elegia a bairros do Rio, tipos do Rio, costumes 

do Rio”. Segundo o autor, “Marchinha é carioca” e, como ilustração dessa afirmativa, 

cita a composição que dá título à crônica – Cadê a viga? – , de autoria de Cassio e Rita 

Tucunduva, que venceu o concurso de marchinhas de 2014, organizado pela Fundição 

Progresso: “Senhor prefeito / Não é intriga / Aonde foi que enfiaram aquela viga?”. A 

letra faz alusão ao desaparecimento de uma considerável quantidade de vigas de ferro 

de um terreno da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A letra da composição externa, 

em tom de humor, a voz do carioca em relação ao prefeito da cidade. 

A crítica é, sem dúvida, um dos traços característicos das marchinhas. Por meio 

de versos curtos e simples, o povo reconhece os fatos retratados, bem como o 

posicionamento adotado em relação a eles. Confirmando a importância e a relevância 

desse meio de avaliar o cotidiano, deflagrando más condutas, desmandos e preconceitos, 

Xexéo encerrou seu texto, defendendo que “Enquanto houver marchinas de carnaval, há 

esperança”. 

Na formação do leitor crítico, que interage adequadamente com o meio em que 

vive e que, por conhecer a história de sua cidade, de seu estado, de seu país, procura 

inteferir na realidade que o cerca, as marchinhas carnavalescas constituem, sem dúvida, 

um instrumento valioso de leitura a ser utilizado na Educação Básica. 

3- Marchinhas carnavalescas dos anos 1960: crônicas político-sociais em forma de 

versos 

O final do século XIX, momento de ascensão de grupos populares no Rio de 

Janeiro, propiciou que, no século XX, esses grupos se estabelecessem plenamente, 

configurando uma distinção clara entre o chamado carnaval da elite e o carnaval 

popular. A partir desse momento, o Rio de Janeiro firmou-se como modelo do carnaval 

para outras cidades brasileiras. Esse universo de manifestação popular acabou por se 

tornar o berço das marchinhas, que, gradativamente, foram sendo incorporadas pela elite 

carioca. 

Retomando Joaquim Ferreira dos Santos, no texto citado anteriormente, somos 

informados de que o que se desejar saber da história da cidade do Rio de Janeiro, do 

Brasil e do mundo “Está tudo nelas. Nas marchinhas”. Segundo o cronista, “Os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
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compositores de marchinhas foram os Pero Vaz de Caminha de sua época”. 

Normalmente os fatos acontecidos em determinado ano viravam tema de marchinhas no 

ano seguinte. Estas funcionavam, pois, como documentos divertidos da história recém-

vivenciada, “pequenas reportagens bem humoradas”, no dizer de Joaquim. 

Conforme já afirmado, o presente artigo faz um recorte no universo das 

marchinhas, tomando como foco as composições dos anos 1960, talvez a última década 

em que esse gênero textual ainda apresentou alguma força no carnaval carioca, quando 

ainda eram realizados bailes no Teatro Municipal, no Hotel Glória, em grandes clubes e 

em clubes de bairros da zona norte, do subúrbio de da zona sul. 

O contexto histórico dos anos de 1960 traz acontecimentos marcantes, e muitos 

dos fatos ocorridos serviram de tema para a composição de marchinhas naquela década. 

Alguns desses fatos são apresentados a seguir. 

No campo do esporte, Em 1962, realizou-se , no Chile, a Copa do Mundo de 

futebol, e o Brasil sagrou-se bicampeão mundial. Na área da Ciência e da Tecnologia, 

em abril de 1960, os Estados Unidos lançaram o primeiro satélite meterorológico; em 

12 de abril de 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a 

entrar no espaço sideral, enquanto em 20 de julho de 1960, os Estados Unidos chegaram 

à lua, através da missão Apolo 11. 

No que se refere a guerras e conflitos, em agosto de 1961, ocorreu a construção 

do Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em duas partes: a Oriental e a Ocidental. 

Em 5 de junho de 1967, começou a Guerra dos Seis Dias, quando Israel atacou a Síria, 

o Egito e a Jordânia. No final dos anos de 1960, aumentaram, nos Estados Unidos e no 

mundo inteiro, os protestos contra a Guerra do Vietnã, com o fortalecimento dos 

movimentos pacifistas. 

No âmbito da cultura e da arte, o movimento hippie ganhou força na década em 

questão, e , em dezembro de 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

No campo da política, em 21 de abril de 1960, a capital do Brasil foi transferida do Rio 

de Janeiro para Brasília, cidade construída no Planalto Central, projetada por Lúcio 

Costa e Oscar Niemeyer. Em 31 de março de 1964, um golpe militar no Brasil tirou do 

poder o presidente João Goulart, que assumira a presidência em função da renúncia de 

Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, com apenas dez meses de governo. Na China, 

em 1966, teve início da Revolução Cultural com Mao Tsé-tung, e, em 4 de abril de 

1968, o ativista pelos direitos civis Martin Luther King foi assassinado no Estados 

Unidos. No terreno da música, no final da década, teve início o tropicalismo, 

importante movimento cultural brasileiro.  

O panorama acima foi efetivamente documentado nas marchinhas 

carnavalescas. Assim, segundo Joaquim Ferreira dos Santos, “É só destrinchar para as 

novas gerações os fatos embutidos nas letras” e as aulas de leitura, de discussão de 

textos, de História do Brasil e Universal ganharão o sadio gosto galhofeiro trazido pelas 

composições. Na medida em que se busca estabelecer, sempre que possível, um clima 

http://www.suapesquisa.com/musicacultura/tropicalismo.htm
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prazeroso no ensino das disciplinas escolares, sem que com esse procedimento se perca 

a profundidade dos estudos realizados, as marchinhas constituem uma via bem-

sucedida. 

O carnaval de 1960 foi marcado por duas importantes marchinhas: Seu talão 

vale um milhão, de Nélson Trigueiro, Elpídio Viana e F. Mesquita, e Me dá um 

dinheiro aí, dos irmãos Glauco, Homero e Ivan Ferreira, respectivamente apresentadas 

a seguir: 

 

                                          O seu talão vale um milhão 

                                          Dizem todos por aí 

                                          Mas do jeito que as coisas vão 

                                          Eu troco meu talão  

                                          Por cem gramas de feijão 

                                          Doutor Feijão 

                                          Eu agora só lhe vejo 

                                          Quando é preciso  

                                          Pra matar algum desejo 

                                          O meu caçula me perguntou com razão 

                                          Papai, o que é que é feijão? 

 

A carestia constituía tema frequente das marchinhas carnavalescas. A letra 

acima retrata o alto preço do feijão preto, prato característico da mesa do carioca. Tão 

elevado havia ficado o preço desse gênero alimentício, que os autores o tratam como 

“Doutor Feijão”. Somente uma soma muito alta de dinheiro poderia garantir o consumo 

do produto. Esse é, portanto, o mote para que os autores tragam à cena uma forma de 

obter o valor necessário: o concurso “Seu talão vale um milhão”, promovido pelo 

governo federal com o objetivo de incentivar o consumidor a pedir a nota fiscal sempre 

que fizesse uma compra. O consumidor guardava suas notas fiscais, em seguida trocava 

por cupons e concorria a prêmios. Foi uma verdadeira febre no país! No caso da 

marchinha em questão, o feijão estava com um preço tão elevado, que, com um milhão 

de cruzeiros – moeda da época –, o consumidor chegaria ao cúmulo de poder adquirir 

somente 100 gramas. Tal situação acabou, naquele momento, a diminuir a frequência 

de consumo do produto. Daí o fato de chegar a ser totalmente desconhecido das novas 

gerações. 
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                                          Ei, você aí!  

                                          Me dá um dinheiro aí!  

                                          Me dá um dinheiro aí! (bis) 

 

                                          Não vai dar? Não vai dar não? 

                                          Você vai ver a grande confusão 

                                          Que eu vou fazer bebendo até cair 

                                          Me dá, me dá, me dá, oi, 

                                          Me dá um dinheiro aí!  

 

A composição dos irmãos Ferreira traz ao leitor a memória da televisão. A idéia 

surgiu  do bordão “Me dá um dinheiro aí”, do humorista, cantor e compositor Moacir 

Franco, que interpretava um mendigo no programa humorístico “Praça da Alegria”, 

comandado por Manuel de Nóbrega,  na já extinta TV Rio. A marchinha tornou-se o 

maior sucesso do carnaval do ano de 1960, sendo, até hoje, cantada pelos foliões. 

O ano de 1961 consagrou, entre outras composições, A lua é dos namorados, de 

Armando Cavalcanti, Klécius Caldas e Brasinha, e Índio quer apito, de Haroldo Lobo e 

Milton de Oliveira, respectivamente apresentadas a seguir: 

                                          Todos eles estão errados 

                                          A lua é dos namorados (bis) 

 

                                          Lua, ó lua, querem te passar pra trás 

                                          Lua, ó lua, querem te roubar a paz 

                                          Lua, que no céu flutua 

                                          Lua, que nos dá luar 

                                          Lua, ó lua, não deixa ninguém te pisar 

A letra acima inspirou-se na corrida espacial entre russos e americanos. A voz 

da marchinha expressa a preocupação com o futuro de um símbolo romântico: a lua, 

cenário de suspiros, declarações de amor, desejos, brigas. O avanço científico e 

tecnológico punha em risco a perda do sentimento despertado pelo satélite da Terra, na 
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medida em que estava sendo ameaçada de ser “pisada” e transformada em frio objeto 

de pesquisa. A composição traz, pois, um alerta acerca desse risco.  

Em termos linguísticos, o emprego do pronome pessoal “eles” remete aos 

cientistas, tanto americanos quanto russos, que disputavam entre si a vitória nessa 

corrida espacial. Esse sujeito “eles” opõe-se a “namorados”, considerados os 

verdadeiros donos da lua pelos motivos acima expostos. A letra demonstra o 

acompanhamento das experiências que vinham sendo realizadas à época e, de certa 

maneira, antevê não só a trajetória russa com o feito do cosmonauta  Gagarin como 

também o “pequeno passo de um grande futuro” na superfície lunar dado, 

posteriormente, pelo astronauta americano Armstrong. 

                                          Ê, ê, ê, ê, ê 

                                          Índio quer apito 

                                          Se não der pau vai comer (bis) 

 

                                          Lá no Bananal mulher de branco 

                                          Levou pra índio colar esquisito 

                                          Índio viu presente mais bonito 

                                          Eu não quer colar 

                                          Índio quer apito 

A transferência recente da capital do país para Brasília, cidade construída no 

Planalto Central exclusivamente para esse fim, em local considerado pelo povo como 

“terra de índio”, denotativa e conotativamente, bem como a criação da FUNAI 

colocaram o indígena como foco das atenções. A ilha do Bananal, até então conhecida 

somente através de livros escolares de Geografia, popularizou-se, e, sem dúvida, a letra 

acima foi um dos fatores dessa revelação. A letra reproduz uma cena frequentemente 

descrita nos livros de História do Brasil: o contato do colonizador com a população 

nativa, por meio de presentes.  

Segundo Mello e Severiano (1968), a letra foi inspirada em uma história 

escatológica, envolvendo um político famoso, e contou com a capacidade que Haroldo 

Costa tinha de transformar em sucessos fatos do cotidiano. Durante quase trinta anos, 

ele reinou como compositor carnavalesco. 

1962 traz outras duas composições de referência: Fanzoca de Rádio, de Miguel 

Gustavo, e Garota de Saint-Tropez, de João de Barros e Jota Júnior: 
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                                          Ela é fã da Emilinha,  

                                          Não sai do César de Alencar 

                                          Grita o nome do Cauby 

                                          Cauby! 

                                          E depois de desmaiar 

                                          Pega a Revista do Rádio 

                                          E começa a se abanar (bis) 

 

                                          É uma faixa aqui, outra faixa ali, 

                                          O dia inteirinho ela não faz nada 

                                          Enquanto isso na minha casa 

                                          Ninguém arranja uma empregada. 

A composição de Miguel Gustavo, gravada pelo famoso palhaço Carequinha, 

traz para o leitor a memória do rádio, veículo de comunicação de massa que 

acompanhou gerações e gerações. Há referência ao Programa César de Alencar, 

programa de auditório de maior prestígio e popularidade da antiga Rádio Nacional; 

Revista do Rádio, revista que circulou durante 22 anos por todo o território nacional; 

Emilinha Borba e Cauby Peixoto, cantores famosos desde os anos 1950, sempre 

aclamados por apaixonados fãs.  

O título da composição alude às moças que acompanhavam, apaixonadamente, 

seus ídolos e costumavam frequentar os auditórios das rádios, sendo, por esse motivo, 

pejorativamente chamadas de “macacas de auditório”. O próprio termo “fanzoca”, 

derivado de fã, já guarda em si valor depreciativo. O “politicamente correto” não fazia 

parte dos costumes da época; por isso, era comum as letras das marchinhas 

manifestarem uma série de atitudes e comportamentos preconceituosos, como aquele 

expresso na composição, uma vez que associa a “fanzoca” à empregada doméstica. A 

“Era do Rádio”, como ficou conhecido o momento em que o rádio se mostrou o mais 

importante veículo de comunicação, unindo o Brasil, é o pano de fundo da referida 

composição. 

                                          Ulalá, ulalá, 

                                          Você é mais você 

                                          Com umbiguinho de fora 

                                          Garota de Saint-Tropez (bis) 
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                                          Laranja da Bahia 

                                          Tem umbiguinho de fora 

                                          Por que é que você, Maria, 

                                          Escondeu o seu até agora? 

João de Barros e Jota Júnior trazem, na composição acima, a influência 

estrangeira na moda brasileira. Embora, hoje em dia, com menos frequência, a França 

exportava as tendências na maneira elegante de vestir para o mundo inteiro. Na cidade 

francesa de Saint-Tropez, as moças começaram a usar calças compridas com a cintura 

baixa, que deixavam o umbigo à mostra. No Rio de Janeiro, essa moda se espalhou, 

combinando com o clima natural de sensualidade que a cidade apresenta. Num processo 

metonímico, o nome da cidade passou a designar o tipo de calça: calça saint-tropez, 

aquela que deixa o umbigo de fora. Destaca-se o fato de o primeiro verso da 

composição já explicitar a maneira como os franceses manifestam admiração: “ulala”. 

Ano a ano, dezenas de marchinhas colaboraram com a alegria do carnaval 

carioca. 1964 coloca na boca do povo Cabeleira do Zezé, de João Roberto Kelly e 

Roberto Faissal: 

                                          Olha a cabeleira do Zezé! 

                                          Será que ele é? Será que ele é? (bis) 

 

                                          Será que ele é bossa nova? 

                                          Será que ele é Maomé? 

                                          Parece que é transviado, 

                                          Mas isso eu não sei se ele é. 

                                          Corta o cabelo dele! 

                                          Corta o cabelo dele! (bis) 

Como anteriormente referido, o discurso politicamente correto não fazia parte 

do uso carioca até bem pouco tempo na história brasileira. Segundo Severiano e Mello 

(1998, p.74), “O uso masculino do cabelo comprido ainda não era de todo aceito no 

Brasil em 1964 (...), colocando em dúvida a masculinidade do usuário da nova moda”. 

Desse modo, a pergunta “Será que ele é?” não informa o predicativo, pois este já fica 

implícito, constituindo, por isso, uma informação desnecessária, uma vez que o 

interlocutor já sabia que atributo estava sendo questionado.  
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O uso da expressão “bossa nova” como predicativo assume o sentido de algo 

novo, diferente do habitual, ampliando, semanticamente, seu significado original: nome 

do movimento musical surgido naquele período. Por sua vez, o adjetivo “transviado” 

caracteriza a rebeldia, característica da chamada “juventude transviada”, que usava 

jaqueta de couro e andava de lambreta. Os dois últimos versos expõem a repressão 

contra os cabelos longos. Cabeleira do Zezé marcou o início da carreira de sucessos 

carnavalescos de João Roberto Kelly. 

O carnaval de 1965 é comemorado, no Brasil, com os militares no poder, o que 

se deu em função do Golpe ocorrido em 31 de março de 1964. Debaixo de uma censura 

rigorosa, os compositores procuravam espaço para gravação e divulgação de suas obras. 

Críticas aos costumes e à política eram impedidas de circular. Assim, alguns autores 

buscavam a burla à censura, outros abordavam temas menos impactantes, todos no 

intuito de se manterem como resistência, apesar das limitações impostas. Mulata Iê-iê-

iê, de João Roberto Kelly foi uma das marchinhas de maior sucesso: 

                                          Mulata bossa nova  

                                          Caiu no hully gully 

                                          E só dá ela 

                                          Iê iê iê iê iê iê iê iê 

                                          Na passarela 

 

                                          A boneca está 

                                          Cheia de fiu-fiu 

                                          Esnobando as louras 

                                          E as morenas do Brasil. 

A composição acima resgata os concursos de beleza, com os desfiles das 

“misses”, que disputavam a coroa de mais bela de seu estado, de seu país, do mundo, 

do universo. O concurso de Miss Guanabara, realizado em 1964, elegeu Vera Lúcia 

Couto dos Santos, primeira negra a se candidatar e  vencer um concurso de beleza nos 

anos 60. Ela concorreu ao título pelo Renascença Clube, no bairro do Andaraí. O 

próprio compositor, que havia participado do júri do certame, fez a seguinte declaração: 

“Eu vi aquela moça sofisticada, bonita, e aí me deu a ideia de fazer uma marchinha para 

ela”. A mulata bossa nova, ou seja, aquela que, assim como o ritmo musical de mesmo 

nome, rompeu com os padrões de beleza estabelecida pela elite brasileira, era, pois, 

Vera Lúcia Couto.  
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A composição traz, ainda, menção a um ritmo estrangeiro que surgia na noite 

carioca: o hully gully, que apresentava uma coreografia própria e sucedeu o twist, outro 

ritmo musical estrangeiro que ganhara espaço nas festas da juventude da época. 

O carnaval de 1966 consagrou a marchinha Índio do Xingu, de Klécius Caldas e 

Rutinaldo: 

                                          Eu vou, eu vou  

                                          Pras matas do Xingu 

                                          Índio mora de graça, 

                                          Índio come caça, 

                                          Índio anda nu. 

 

                                          Ê, ê, ê, ê, 

                                          Civilização pra quê? 

                                          Ê, ê, ê, ê, 

                                          Vou pro Xingu com você. 

Ainda como reflexo da transferência da capital para Brasília, o indígena voltou a 

ocupar lugar de destaque. A liberdade no modo de vida chamou a atenção de quem 

morava na cidade grande, cheia de compromissos financeiros e de obrigações sociais. A 

região do Xingu era a mais famosa e divulgada pela imprensa. 

A composição de sucesso de 1967 – Bicho carpinteiro, de Brasinha e Denis 

Lobo – resgata a memória dos textos publicitários da década: 

 

                                          Você parece que tem bicho carpinteiro 

                                          Não para o dia inteiro, não para o dia inteiro 

                                          Fazendo onda no meio do salão, 

                                          Parece aquele anúncio da televisão 

 

                                          Senta levanta, senta levanta, 

                                          Gira pra lá e pra cá 

                                          Senta levanta, senta levanta, 
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                                          Olê, olê, olá! 

 

Nos anos 1960, calça sem vinco era sinônimo de desleixo. Segundo Villas 

(2014, p.177), “Não amarrota e nunca perde o vinco” era “o grito de guerra do 

Nycron”. Pertence a essa peça publicitária o “senta, levanta, senta, levanta, senta, 

levanta”, bordão que tomou conta do país e  serviu de inspiração para a marchinha.  

A partir de então, mudanças ocorridas no carnaval carioca, como, por exemplo, 

a ascensão dos desfiles das escolas de samba, a diminuição do número de clubes de 

bairro que promoviam bailes de carnaval, fizeram com que a composição e a 

divulgação de marchinhas carnavalescas diminuísse consideralmente. 

Em 1968, o compositor Luiz Antônio trouxe ao público Soldado de Israel: 

                                          Mamãe, eu vou ser soldado de Israel 

                                          Não tem água no cantil, 

                                          Mas tem mulher no quartel 

                                          E , além disso, guerra é guerra, mamãe 

                                          E vai ser sopa no mel! 

 

                                          Já pensou que regimento, 

                                          Que delícia de quartel! 

                                          Dona Sarah é meu sargento 

                                          E Raquel, meu coronel. 

A marchinha alude à Guerra dos Seis Dias, já mencionada. A diferença cultural 

entre o exército brasileiro e o israelense – este recruta mulheres – é a causa do  tom 

jocoso da composição: as dificuldades climáticas poderiam ser facilmente superadas em 

função da presença feminina. A avaliação positiva manifesta-se pelo uso da gíria da 

época “sopa no mel”. Na exemplificação da presença feminina na guera, o compositor 

cita os nomes “Sarah” e “Raquel”, comuns na comunidade israelense, respectivamente, 

como sargento e coronel do quartel sonhado. 

4- Considerações finais 

A letra de cada uma das marchinhas aqui apresentadas e também a leitura de 

cada uma delas demonstram que, mais uma vez, Joaquim Ferreira dos Santos tem razão 

ao afirmar, em sua crônica, que “As marchinhas de carnaval eram a versão ritmada das 

crônicas de jornal, que não passam também de confetes, pedacinhos coloridos do que 
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vai de sentimento na alma das ruas”. Além disso, que “Marchinhas não mentem. 

Sintetizavam o melhor da temporada passada, o pó de mico que tinha causado mais 

impacto na emoção do povo, e davam o toque. Sabiam tudo”. Sem dúvida, “Como 

quem não quer nada, elas retrataram tudo”.  

O brasileiro é frequentemente acusado de ser um povo que não tem memória, 

traço que certamente resulta da pouca importância que aqui se dá ao passado. É preciso 

perceber, no entanto, que a cultura de um povo não se caracteriza exclusivamente por 

valores sincronicamente estabelecidos. Uma língua de cultura, como a língua 

portuguesa, arrasta consigo uma história que deve ser preservada e, acima de tudo, 

conhecida, em seus múltiplos aspectos, por seus usuários. Como reflexo de uma 

cultura, as transformações pelas quais nossa língua passou, bem como a maneira como 

refletiu os mais diferentes momentos da sociedade brasileira não podem ser relegadas a 

um plano secundário ou simplesmente ignoradas. 

Desse modo, tão relevante quanto conhecer fatos históricos, avanços científicos, 

alterações climáticas, planos econômicos de governos, por exemplo, é também saber o 

nome de compositores, intérpretes, programas de televisão, reconhecer jingles 

publicitários, porque tudo isso são marcas da alma brasileira, especialmente da carioca, 

que foi, no presente artigo, o foca da pesquisa. 

Cuidar desse passado e trazê-lo para a sala de aula, despertando o interesse do 

aluno em relação à história de sua terra, constitui uma das tarefas primordiais do 

professor da Educação Básica, independentemente da disciplina ministrada. É sabido, 

no entanto, que as atividades de leitura acabam sendo realizadas com mais frequência, 

ou quase exclusivamente, pelo professor de Língua Portuguesa. Desse modo, é ele que 

se torna responsável pelo desenvolvimento do aspecto informativo e formativo do 

aluno, em sentido mais pleno. 

Se o objetivo da escola é aproximar o aluno do mundo em que vive, não só 

dando a ele condições de interagir com esse mundo, mas também desenvolvendo-lhe a 

capacidade de, pelo uso social da leitura e da escrita, interferir em diferentes círculos 

sociais, no intuito de promover mudanças necessárias, o trabalho com diferentes 

gêneros certamente atende a tais propósitos. Na consecução desses objetivos, o trabalho 

com a leitura assume caráter primordial.  

Segundo Lopes e Carvalho (2012,p.113.In: BORDONI-RICARDO et alii 

:2012), a leitura “tem passado por revisões sistemáticas, de forma que, de processo de 

decodificação, ela é hoje concebida como processo interativo”. Citando Kleiman (2000, 

p.13), afirmam que “o leitor utiliza diversos níveis de conhecimento que interagem 

entre si.”. Desse modo, continuam, “Uma leitura eficaz exige um esforço para 

compreender e construir uma interpretação, e esse esforço consiste, primeiramente, na 

ativação do conhecimento prévio”, que, por sua vez, “envolve os conhecimentos 

lingüístico, textual e enciclopédico”. 

Visto que as marchinhas de carnaval, tal qual apresentadas aqui, pertencem a 

um universo bem distante do aluno (e muitas vezes também do professor), cabe aos 

professores desenvolverem atividades de “entrada em túneis do tempo”, com o fito de 
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eles mesmos e seus alunos buscarem as informações necessárias à produção de sentido 

de cada composição apresentada, considerado o momento histórico em que cada uma 

delas foi produzida. Percebe-se, portanto, que a mediação do professor se revela 

essencial, do mesmo modo que tal atividade exige de seu condutor um planejamento 

prévio arrojado a fim de que se garanta a consecução dos objetivos pretendidos; não há 

espaço para a improvisação. 

Fazendo minhas as palavras de Joaquim Ferreira dos Santos, “As marchinhas de 

carnaval foral os meus primeiros clássicos” e poderão vir a ser os de muitos outros. 
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TERMOS DE PARENTESCO EM PARKATÊJÊ: ASPECTOS 

MORFOLÓGICOS 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar questões relacionadas aos aspectos 

da composição morfológica da terminologia de parentesco do povo Parkatêjê, também 

conhecido na literatura especializada como Gavião do Pará. Atualmente, uma parte do 

referido povo vive em uma aldeia na Reserva Indígena Mãe Maria (RIMM), localizada 

no km 30 da BR- 222 e outra parte na aldeia indígena Rõhôkatêjê, localizada na altura 

do km 35 da mesma rodovia, às proximidades do município de Marabá. A língua 

Parkatêjê filia-se ao Complexo Dialetal Timbira, tronco linguístico Macro-Jê e, tal 

como é comum aos povos falantes de línguas Jê, exibe um elaborado sistema de 

parentesco. A metodologia utilizada para feitura deste trabalho consistiu em pesquisa 

bibliográfica de materiais a respeito de línguas indígenas, linguística e antropologia, 

além de pesquisa etnográfica com coleta de dados na comunidade da língua em estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Parentesco. Composição morfológica. Parkatêjê. 

1. Introdução 

O povo Parkatêjê – também conhecido na literatura especializada como Gavião 

do Pará – vive, atualmente, em uma aldeia na Reserva indígena Mãe Maria (RIMM), 

localizada no km 30 da BR-222, no município de Bom Jesus de Tocantins, sudeste do 

estado do Pará. Segundo dados do posto de saúde da comunidade, a aldeia Parkatêjê é 

formada por cerca de 478 pessoas (JÕPAIPARE, 2011).  

A língua Parkatêjê é denominada do mesmo modo que sua comunidade e de 

acordo com Rodrigues (1999), é uma língua pertencente ao complexo dialetal Timbira, 

família Jê, tronco linguístico Macro-jê.  

A referida língua é o foco deste trabalho, sendo os termos de parentesco em 

Parkatêjê o recorte escolhido para compor o corpus de pesquisa deste estudo. Dessa 

forma, analisa-se, da perspectiva morfológica, a constituição dos termos de parentesco 

em Parkatêjê, bem como verifica-se quais os processos de formação de palavras 

utilizados na composição dos termos. 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada para realização desta pesquisa seguiu conforme o 

esperado para pesquisas em Linguística Antropológica. Foram realizadas as seguintes 

etapas: (i) levantamento e seleção de fontes pertinentes sobre descrição de línguas 

indígenas, morfologia e linguística antropológica; (ii) leitura e análise crítica das 

referências bibliográficas levantadas, tais como Batalha (1995), Basílio (1987), Rosa 

(2006), entre outras; (iii) trabalho de campo: os dados foram coletados na comunidade 
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indígena por meio de entrevistas e arquivados em áudio e vídeo. Foram coletadas listas 

de termos de parentesco com o auxílio de falantes nativos; (iv) Organização dos dados: 

o material coletado em campo foi transcrito ortograficamente, tanto em português, 

quanto na ortografia Parkatêjê; (v) análise morfológica do corpus; e (vi) a discussão dos 

resultados obtidos. 

3. Constituição do copus de pesquisa 

Os sistemas de parentesco em línguas humanas, de modo geral, são 

estabelecidos de acordo com dois princípios mentais básicos que existem 

universalmente. Segundo Batalha (1995), estes princípios são o da afinidade e o da 

consanguinidade ou filiação. 

O primeiro princípio, o da afinidade, traduz as relações estabelecidas por grupos 

sociais distintos, por meio do casamento de um homem e uma mulher, sendo um de 

cada grupo. Já o segundo princípio, o da consanguinidade ou filiação, traduz uma 

relação consanguínea, no qual se agrupam pessoas que partilham o mesmo patrimônio 

genético, como pai, filho, avô, avó, etc.  

 A partir destes dois princípios básicos é possível destacar a terminologia 

de relacionamento empregada por consanguíneos e afins em Parkatêjê, bem como 

observa-se uma terminologia diferenciada para parentes já falecidos. Dessa forma foram 

propostas 3 listas de termos de parentesco apresentadas a seguir: 

Lista 1 - Terminologia de consanguinidade em Parkatêjê 

1. inxũm ‘pai de ego’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, 

quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

2. apãm ‘pai de outro’: Termo utilizado em sentido de referência por ambos 

os sexos. 

3. inxê ‘mãe/tias de ego do lado materno’: Termo utilizado tanto em sentido 

de referência, quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

4. anã ‘mãe de outro’: Termo utilizado em sentido de referência por ambos 

os sexos. 

5. ikra ‘filho/filha’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, quanto 

como vocativo, por ambos os sexos. 

6. mẽikra ‘filhos em geral’: Termo utilizado em sentido de referência por 

ambos os sexos. 

7. ikãmter ‘filho homem’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, 

quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

8. ituwahũm ‘filho que já seja pai’: Termo utilizado como vocativo por 

ambos os sexos. 
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9. ikrakà ‘filho/filha mais velho(a)’: Termo utilizado tanto em sentido de 

referência, quanto como vocativo por ambos os sexos.  

10. ikra apu nata ‘filho/filha do meio’: Termo utilizado em sentido de 

referência por ambos os sexos. 

11. ikra atô nata  ‘filho/filha mais novos’: Termo utilizado em sentido de 

referência por ambos os sexos. 

12. akaxwỳi ‘filha’: Termo utilizado em sentido de referência, por ambos os 

sexos. 

13. ituwamẽxi ‘filha ou sobrinha filha do irmão que seja mãe’. Termo 

utilizado como vocativo, por ambos os sexos. 

14. atõ ‘irmão’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, quanto como 

vocativo, por ambos os sexos. 

15. atõkà ‘irmão mais velho’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, 

quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

16. atõi ‘irmã’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, quanto como 

vocativo, por ambos os sexos. 

17. atõikà ‘irmã mais velha’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, 

quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

18. atõi apu nata ‘irmã do meio’: Termo utilizado em sentido de referência, 

por ambos os sexos. 

19. ihỳ ‘irmão mais velho do pai’. Termo utilizado tanto em sentido de 

referência, quanto como vocativo, somente pelo sexo masculino. 

20. hêire/hêjê ‘irmão mais novo do pai’: Termo utilizado tanto em sentido de 

referência, quanto como vocativo, somente pelo sexo masculino. 

21. kêti ‘avô paterno e materno / tio paterno e materno’: Termo utilizado 

tanto em sentido de referência, quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

22. katyi ‘avó paterna e materna / tia chamada pelos filhos dos irmãos’: 

Termo utilizado tanto em sentido de referência, quanto como vocativo, por ambos os 

sexos. 

23. anãti/re ‘tia chamada pelos filhos das irmãs’: Termo utilizado tanto em 

sentido de referência, quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

24. inxêkà ‘tia mais velha chamada pelos filhos das irmãs’: Termo utilizado 

tanto em sentido de referência, quanto como vocativo por ambos os sexos. 
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25. inxê kupry ‘tia materna solteira’: Termo utilizado em sentido de 

referência, por ambos os sexos. 

26. itwua ‘neto ou neta do lado paterno e materno / filho ou filha dos 

irmãos’: Termo utilizado tanto em sentido de referência, quanto como vocativo, por 

ambos os sexos 

27. atõti/re ‘primo do lado paterno e materno’: Termo utilizado tanto em 

sentido de referência, quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

28. atõiti/re ‘prima do lado paterno e materno’: Termo utilizado tanto em 

sentido de referência, quanto como vocativo, por ambos os sexos. 

 

Lista 2 - Terminologia de afinidade em Parkatêjê 

1. ipiê ‘marido’: Termo utilizado em sentido de referência pelo sexo 

feminino. 

2. ijêxi ‘esposa’: Termo utilizado em sentido de referência pelo sexo 

masculino. 

3. ipré ‘sogra’: Termo utilizado em sentido de referência pelo sexo 

feminino. 

4. ipãnãre ‘sogra’: Termo utilizado em sentido de referência pelo sexo 

masculino. 

5. iprekêt ‘sogro’: Termo utilizado em sentido de referência por ambos os 

sexos. 

6. ixwỳ ‘nora ou cunhada que ainda não sejam mães’: Termo utilizado em 

sentido de referência pelo sexo feminino. 

7. akaxwỳimẽhũm ‘pai da minha filha’: Termo utilizado em sentido de 

referência pelo sexo feminino. 

8. piajõ ‘genro ou cunhado que ainda não seja pai’: Termo utilizado em 

sentido de referência por ambos os sexos. 

9. aparmẽhũm ‘genro’: Termo utilizado em sentido de referência por ambos 

os sexos. 

10. ituwamẽxi ‘nora ou cunhada que seja mãe’: Termo utilizado como 

vocativo por ambos os sexos. 

11. ituwahũm ‘genro ou cunhado que já seja pai’: Termo utilizado como 

vocativo por ambos os sexos. 
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12. ijêxitõ ‘irmão da esposa’: Termo utilizado em sentido de referência pelo 

sexo masculino. 

13. ipiêntõ ‘irmão do marido’. Termo utilizado em sentido de referência pelo 

sexo feminino. 

14. atõjpiên ‘marido da irmã’: Termo utilizado em sentido de referência pelo 

sexo feminino. 

 

Lista 3 - Terminologia empregada para designar parentes mortos 

1. kũmxwỳ ‘pai ou padrasto falecidos’ 

2. ikra ‘filho ou filha falecido(a)’ 

3. ityrxwỳ ‘mãe falecida’ 

4. itamxwỳ  ‘neto ou sobrinhos falecido’ 

5. iwawy ‘genro ou cunhado falecido’ 

6. ixwỳixwỳ ‘nora falecida’ 

7. ipãnxwy ‘sogra falecida’ 

8. prewỳ ‘sogro falecido’ 

9. hõrêre ‘primo falecido’ 

10.  iprõ ou iprõkwỳi ‘esposa falecida’ 

11. ipijê ‘marido falecido’ 

12. ikranhum ‘sobrinho falecido’ 

13. ipiaxwỳ ‘irmã mais velha falecida’ 

14. ihỳrxwỳ ‘irmão mais velho falecido’ 

15. kexwỳ ‘tio ou avô falecido’ 

16. ipupxwỳ ‘tia ou avó falecidas’ 

17. iprewỳ ‘sogro ou cunhado falecidos’ 

 

As listas apresentadas revelam questões interessantes tanto para a antropologia, 

quanto para a linguística. O presento estudo, no entanto, foca-se somente nas 
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particularidades linguísticas, mais especificamente, morfológicas da terminologia de 

parentesco em questão. 

 

4. Aspectos morfológicos dos termos de parentesco em Parkatêjê 

O fenômeno da formação de palavras nas línguas humanas, embora comum a 

todas, apresenta peculiaridades que variam de língua para língua, em conformidade com 

os aspectos encontrados nelas. O falante de uma determinada língua cria, mesmo sem se 

dar conta, vocábulos de acordo com suas necessidades, uma vez que possui total 

domínio dos processos formadores de palavras possíveis em sua língua. Além disso, 

segundo Alves (2007), por ser a língua um patrimônio de toda uma comunidade, o 

direito de criatividade linguística é concedido a todos os membros dessa sociedade; 

entretanto, é preciso que qualquer nova unidade léxica seja aceita e decodificada pela 

comunidade falante para que assim se torne um elemento integrante e eficaz do léxico 

do idioma. 

Dessa forma, a área da linguística que se preocupa com os fenômenos de 

formação de palavras em línguas humanas denomina-se morfologia. Tal área é 

“frequentemente definida como a área da linguística que estuda a forma das palavras” 

Petter (2008, p. 60) e subdivide-se em dois campos de estudo: a morfologia flexional e a 

morfologia lexical. O primeiro domínio diz respeito à análise dos mecanismos 

morfológicos que apresentam informações gramaticais e propiciam os mecanismos de 

concordância, já o segundo se dedica aos mecanismos morfológicos por meios dos quais 

são formados novos itens lexicais.  

Na morfologia lexical, existem dois processos gerais para a formação de 

palavras: a derivação – o processo geralmente mais utilizado para formar novos itens 

lexicais, que pode ser sufixal ou prefixal – e a composição. 

Diante disso, sabe-se que, de modo geral, o processo de formação de palavras 

mais produtivo em Parkatêjê é a composição, caracterizada, segundo Basílio (1987, p. 

28), “pela junção de uma base a outra para a formação de uma palavra. Assim, dizemos 

que uma palavra é composta sempre que esta apresenta duas bases”. 

Apesar de a composição ser o principal meio de formação de palavras em 

Parkatêjê, há também termos formados pelo processo da derivação, uma vez que este é 

um processo bastante produtivo, o qual, de acordo com Basílio (1987, p. 28), “se 

caracteriza pela junção de um afixo (sufixo ou prefixo) a uma base para a formação de 

uma palavra. Assim, dizemos que uma palavra é derivada quando ela se constitui de 

uma base e um afixo”. 

A derivação, segundo a referida autora, pode se dar a partir de bases livres ou 

presas, as quais podem corresponder a morfemas lexicais e gramaticais. Bloomfield 

(1933, p. 160 apud CÂMARA JR., 2004, p. 68) define formas livres como formas que 
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“[...] constituem uma sequência que pode funcionar isoladamente como comunicação 

suficiente” e formas presas como formas “[...] que só funcionam ligadas a outras”.  

Além do mais, quando se trata de observar uma língua a partir de uma 

perspectiva morfológica, deve-se ter bem clara a definição básica de morfema, um dos 

principais objetos da morfologia, que, segundo Basílio (1987), são as menores unidades 

significativas de uma língua. Rosa (2006) diz ser o morfema a unidade básica da 

gramática e, consequentemente, a unidade básica da morfologia. A identificação de 

morfemas é primordial para que se faça qualquer análise morfológica de uma língua. 

Segundo Araújo (1989), a língua Parkatêjê possui uma morfologia simples, em 

que os nomes podem ser constituídos apenas por uma base nominal e de base(s) 

acrescida(s) ou não de afixos. Ainda sobre os nomes em Parkatêjê, Ferreira (2003) diz 

que essa classe pode ser dividida entre os que possuem elementos com características 

principalmente morfológicas e os que possuem principalmente características sintáticas. 

 

 5. Formação de termos de parentesco em Parkatêjê 

Os termos de parentesco da língua Parkatêjê pertencem à classe gramatical dos 

nomes. Dessa forma, optou-se por apresentar algumas características gerais da referida 

classe, nessa língua, antes de abordar a formação lexical dos termos de parentesco. 

 

6. Características dos nomes em Parkatêjê 

Segundo Ferreira (2003), os nomes em Parkatêjê podem ser identificados a partir 

da presença das seguintes características morfológicas ou sintáticas: 

- A categoria de posse nos nomes depende de sua natureza semântica, de modo 

que distinguem-se nomes possuíveis de nomes não-possuíveis. Os nomes possuíveis 

ainda podem ser divididos em nomes alienavelmente possuídos e inalienavelmente 

possuídos; 

- Há ocorrência dos sufixos derivacionais de tamanho -re e -ti, diminutivo e 

aumentativo, respectivamente; 

- O formativo mẽ, que indica plural, pode ocorrer em nomes cujo referente seja 

[+ humano]; 

- Os nomes não são flexionados para gênero. No entanto, o gênero em alguns 

nomes, dependendo da circunstância, pode ser indicado lexicalmente por termos 

genéricos que indicam homem/macho ou mulher/fêmea; 

- Os nomes são marcados pela categoria de caso; 
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- Raízes nominais podem ser derivadas a partir de itens de outras classes de 

palavras; 

- Raízes verbais podem ser nominalizadas por meio do acréscimo do formativo -

katê; 

- Os nomes ocorrem em posição de núcleo de uma locução nominal, ocorrendo 

como sujeitos, objetos de verbos e de posposições; 

- Os nomes podem ocorrer como predicado de orações não verbais; 

- Os nomes possuíveis ocorrem como núcleo em locuções genitivas ou 

possessivas; 

- Os nomes podem ser modificados por descritivos, quantificadores, 

demonstrativos e outros nomes. 

A classe dos nomes, de acordo com Ferreira (2003), em sua maioria, exprime 

conceitos referentes a elementos e fenômenos naturais; animais e plantas; nomes de 

pessoas; manufaturas e objetos da cultura material; relações pessoais e divide-se 

morfossintática e semanticamente em três subclasses que correspondem a: nomes não-

possuíveis, nomes alienavelmente possuídos e nomes inalienavelmente possuídos. 

No grupo de nomes não-possuíveis estão os elementos relacionados a nomes de 

pessoas, a nomes de plantas e fenômenos da natureza em geral. Os alienavelmente 

possuídos englobam, em sua maioria, objetos da cultura material. Já os 

inalienavelmente possuídos referem-se a partes do corpo, partes de um todo e aos 

termos de parentesco. 

 

7. Expressão de posse em termos de parentesco Parkatêjê 

Segundo Ferreira (2003, p. 51), os nomes inalienavelmente possuídos, classe da 

qual fazem parte os termos de parentesco, ocorrem “sempre precedidos do possuidor, 

que pode ser uma locução nominal ou pronome”. O esquema que explicita essa estrutura 

é o seguinte: 

                                                        LN 

Pro   [Rel-    LN] 

Os pronomes que podem codificar o possuidor nesta língua pertencem à classe 

dos dependentes, descritos e apresentados por Ferreira (2003) no quadro abaixo:  

Quadro 1 - Quadro de pronomes dependentes do Parkatêjê   

Fonte: Adaptado de Ferreira (2003, p. 54). 
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A mencionada autora afirma que em 

 

uma locução genitiva cujo núcleo é um nome inalienavelmente possuído, o 

possuidor (modificador) pode ocorrer imediatamente antes do nome núcleo 

(modificado), caso em que os prefixos relacionais da classe A, anexados ao núcleo, 

assinalam a relação sintagmática entre eles (FERREIRA, 2003, p. 51)  

 

Quando ocorrem situações em que o possuidor é conhecido pelo contexto, 

Ferreira (2003) afirma ser ele expresso por uma locução nominal deslocada ou a 

referência ao possuidor pode ser codificada junto ao nome núcleo, utilizando os prefixos 

relacionais de classe B. 

Abaixo segue o quadro de prefixos relacionais com os nomes indicado por 

Ferreira em sua tese: 

Quadro 2 - Quadro de prefixos relacionais com os nomes  

Fonte: Ferreira (2003, p. 54). 

Os dados de (1) a (5), abaixo apresentados, demonstram como a relação entre 

possuidor e possuído é expressa no parentesco: 

(1)  i  -     kra             

      1 - filho/filha  

‘meu filho’ 

 

(2)  i  -   tuwa            

1    neto ou sobrinho 

‘meu neto’ 

(3)  i  - kãmter      

1   filho homem  

‘meu filho’ 

 

(4)  i  -  piê            

1 -  marido 
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‘meu marido’ 

 

(5)  i  -  pre           

1  -  sogra     

‘minha sogra’ 

 

Semelhante ao descrito por Ferreira (2003) sobre os nomes inalienáveis em 

Parkatêjê, Castro Alves (2004, p. 47) descreveu para o Apãniekrá, em que o “possuidor 

é indicado por um nominal ou por prefixo pronominal, precedido ou não por um prefixo 

relacional.” Silva (2012, p. 66) afirma sobre os nomes inalienáveis em Pykobjê-Gavião 

que eles “sempre devem expressar em NP seu possuidor, que pode ser um pronome, um 

prefixo relacional ou um outro nome (acompanhado ou não de prefixo relacional).” 

As Listas 1 e 2 evidenciam a ocorrência do prefixo pronominal {a-}, que 

codifica a 2ª pessoa singular na língua, na composição de alguns termos para expressar 

a 1ª pessoa singular, como ressaltam os exemplos de (6) a (8): 

(6) a  - tõ            

   2 -  irmão            

  ‘meu irmão’ 

 

(7) a  - tõi          

   2  -  irmã 

  ‘minha irmã’ 

 

(8) a  -  kaxwỳi        

    2  - filha 

  ‘minha filha’ 

Há, também, a ocorrência de termos sem o prefixo pronominal, conforme 

apontam os exemplos (9) e (10): 

(9) ∅  - katyi          

       avó/ tia do lado paterno        
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    ‘minha avó/ minha tia’ 

 

(10) ∅   -  kêti          

       avô/ tio 

     ‘meu avô/ meu tio’ 

Uma mudança de elementos gramaticais para lexicais pode ser uma possível 

explicação para a ocorrência do pronome {a-} codificando a 1ª pessoa singular, no 

entanto, ainda precisa-se investigar com maior rigor esta possibilidade. Outra questão 

que deve ser aprofundada é a não marcação do possuidor em alguns termos, como 

evidenciam os exemplos (9) e (10).  

 

8. Composição 

No processo de composição ocorre “a junção de uma base a outra, com ou sem 

modificação de sua estrutura fônica” (PETTER, 2008, p. 72). Entre os termos de 

parentesco em Parkatêjê existem termos formados por este processo a partir da junção 

de sequências de raízes simples ou de outras categorias do léxico, os quais são 

observados nos exemplos (11) a (13), a seguir:  

(11)  a  tõj   piên                                      

         2 - irmã -  marido 

       ‘marido da minha irmã’ 

 

(12)  i  jêxi     tõ 

       1 - esposa - irmão        

      ‘irmão da minha esposa’ 

 

(13)  i - piên       tõ                                        

        1 -  marido - irmão                          

       ‘irmão do meu marido’ 
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Pode-se observar, nesses exemplos, que ocorre a junção de duas bases formando 

espécies de expressões descritivas as quais são usadas para complementar os termos de 

parentesco básicos e evitar a utilização do nome próprio, por exemplo. 

 

9. Derivação e flexão 

A morfologia derivacional e a morfologia flexional são consideradas, 

tradicionalmente, as duas grandes divisões da morfologia. A primeira produz novos 

itens lexicais a partir da combinação de bases e afixos que podem ser prefixos ou 

sufixos. A segunda agrega novas marcas gramaticais à palavra. Segundo Petter (2008, p. 

73), as categorias gramaticais frequentemente manifestadas pelos morfemas flexionais 

nas línguas do mundo são: gênero, número e caso, para os nomes, e aspecto, tempo, 

modo e pessoa, para os verbos. 

Na terminologia de parentesco em Parkatêjê, encontram-se casos de derivação 

sufixal, um processo bastante produtivo na língua, a partir da utilização dos sufixos de 

tamanho -ti e -re, que nos termos de parentesco irão operar com valor cronológico: -ti 

mais velho, -re mais novo ou também para expressar tamanho físico. (ARAÚJO, 1989). 

Há, ainda, a utilização do sufixo -kà, também operando com valor cronológico para 

indicar os primogênitos. Nos exemplos a seguir observam-se alguns casos de derivação 

sufixal nos termos de parentesco: 

(14)   i  kra        kà                 ikrakà 

        1 - filho/filha - primeiro 

        ‘meu filho/filha mais velhos, primeiro filho/filha’ 

 

(15)    a  tõ             kà                 atõkà 

         2 - irmão - primeiro 

         ‘meu irmão mais velho’ 

 

(16)   a  tõi            kà                   atõikà 

        2 - irmã  -  primeira 

        ‘minha irmã mais velha’ 

 

(17)  a  nã           ti                        anãti 
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         2 - tia - mais velha ou maior 

       ‘minha tia mais velha ou maior’  

 

(18)   a  nã           re                      anãre 

         2  - tia - mais nova ou menor  

         ‘minha tia mais nova ou menor’ 

Outro caso de sufixação bastante expressivo em Parkatêjê ocorre com a série de 

termos específicos para designar parentes mortos. Araújo (1989) considera como forma 

não marcada os termos relativos aos parentes vivos e defende que a marcação se dá de 

quatro diferentes maneiras: troca da base nominal; acréscimo de sufixo à base que 

designa o vivo, com perda, em um caso, e sem perda, em outro, de elementos fonéticos; 

troca da base nominal com acréscimo do sufixo. 

Os sufixos encontrados que desempenham a função de indicar os mortos são -

xwỳ ou -wỳ. 

A análise de Araújo (1989) se adequa ao observado Lista 3 apresentada neste 

trabalho, como se constata nos exemplos de (19) a (30): 

(19) hõhêre ‘primo falecido’ – Troca da base nominal. 

(20) ipijê  ‘marido falecido’ – Troca da base nominal. 

(21) ixwỳi -xwỳ  ‘nora falecida’ – Acréscimo de sufixo sem perda de elemento 

da base nominal. 

(22) ihỳr -xwỳ  ‘irmão mais velho falecido’ – Acréscimo de sufixo sem perda de 

elemento da base nominal. 

(23) ipãn -xwỳ  ‘sogra falecida’ – Acréscimo de sufixo com perda de elemento 

da base nominal. 

(24) ke -xwỳ  ‘tio ou avô falecidos’ – Acréscimo de sufixo com perda de 

elemento da base nominal. 

(25) pre -wỳ  ‘sogro falecido’ – Acréscimo de sufixo com perda de elemento da 

base nominal. 

(26) ityr -xwỳ  ‘mãe falecida’ – Troca da base nominal com acréscimo de sufixo.  

(27) iwa -wỳ  ‘genro ou cunhado falecidos’ – Troca da base nominal com 

acréscimo de sufixo. 
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(28) iprõk -wỳi  ‘esposa falecida’ – Troca da base nominal com acréscimo de 

sufixo. 

(29) ipia -xwỳ  ‘irmã mais velha falecida’ – Troca da base nominal com 

acréscimo de sufixo. 

(30) ipup -xwỳ  ‘tia ou avó falecidas’ – Troca da base nominal com acréscimo de 

sufixo. 

Verificam-se casos de flexão em poucos termos, como os apresentados abaixo: 

(31)   atõ                     atõi         (flexão de gênero) 

        ‘irmão’                ‘irmã’ 

  

(32)   mẽikra           (flexão de número) 

         ‘meus filhos’ 

 Apesar de ter sido exposto anteriormente, de acordo com Ferreira (2003), 

que os nomes em Parkatêjê não são flexionados para gênero, o item 31 foi tratado como 

uma flexão de gênero por se parecer muito com este caso. No entanto, isto ainda precisa 

ser mais bem investigado. 

 

10. Outras estruturas 

Nos dados coletados para o presente estudo, nota-se que alguns termos 

apresentam um comportamento particular, principalmente em se tratando da 

morfossintaxe da língua. Entre tais termos, estão os tecnônimos ‘ituwahũm’ e 

‘ituwamẽxi’, que também são espécies de expressões descritivas amplamente utilizadas. 

(33) i   tuwa     hũm  

1 - neto/sobrinho    -   macho/pai 

‘pai do meu neto/sobrinho’ 

O termo apresentado no exemplo (33) demonstra o comportamento de 

dependência da forma ‘hũm’, que nunca irá ocorrer isoladamente, ao contrário de 

‘ituwa’, termo comumente utilizado pelos índios para designar “parente’. De modo 

geral, ‘hũm’ indica gênero masculino, mas, nesse contexto da terminologia de 

parentesco, aparece muito mais com o sentido de ‘pai’. 

(34)    i     tuwa                  mẽ            xi         

          1 - neto/sobrinho - [+humano] - mãe         
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            ‘mãe do meu neto/sobrinho’ 

Em ‘ituwamẽxi’, observa-se, ainda, a ocorrência da partícula ‘mẽ’, que é uma 

marca de plural na língua Parkatêjê. Talvez a utilização dessa partícula se dê mancando 

o referente [+ humano], à semelhança ao que ocorre com o termo ‘akaxwỳimẽhũm’: 

(35)  a  kaxwỳi       mẽ           hũm     

         2 - filha – [+humano] - ‘macho/pai’ 

            ‘pai da minha filha’        

Outras estruturas são as ‘apu nata’ e ‘atô nata’, as quais aparecem combinadas a 

alguns termos, também indicando valor cronológico. A questão é que não se pode 

afirmar com toda certeza se se tratam de sufixos específicos, pois se obteve apenas o 

sentido global das expressões, como demonstrado nos exemplos a seguir: 

(36) ikra apu nata: Filho/filha do meio. 

(37) ikra atô nata: Filho/filha mais novos. 

(38) atõi apu nata: Irmã do meio. 

Ferreira (2003, p. 120) descreve a partícula ‘apu’ como um marcador de aspecto 

continuativo que no caso dos exemplos acima indica que ainda há outros ‘filhos/irmãos’ 

após, os quais seriam, nesse caso, os mais novos. Todavia, em se tratando de termos de 

parentesco, não parece que ‘apu’ se trata de aspecto, mas, de fato, de uma coincidência 

fonológica na forma dos itens. Quanto às partículas ‘atô’ e ‘nata’, ainda é preciso 

realizar novos testes quanto à sua significação. 

Há ainda o termos ‘patantuwa’ que ocorre combinado a alguns termos de 

parentesco como um indicador de nominação, como verifica-se nos exemplos a seguir: 

(39) inxê patantuwa 

     ‘afilhado da minha mãe’ 

(40) kêti patantuwa 

      ‘afilhado do meu avô’ 

Esses foram alguns aspectos referentes à composição dos termos de parentesco 

da língua Parkatêjê. Como se pôde observar, a análise apresentada neste estudo não é 

exaustiva, mas consegue demonstrar possibilidades da morfologia da língua Parkatêjê. 

Ademais, ainda há questões a serem aprofundadas em posteriores trabalhos. 
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Conclusão 

O objetivo do presente trabalho foi apresentar questões referentes à terminologia 

de parentesco da língua Parkatêjê. A partir de uma abordagem linguístico-antropológica, 

discutir os aspectos morfológicos da referida terminologia. 

Observa-se, com base nos subsídios teóricos específicos e no que foi constatado 

com o trabalho de campo realizado, que, de modo geral, as relações de parentesco são 

estabelecidas segundo dois princípios fundamentais: consanguinidade e afinidade. 

Desse modo, apresenta-se as listas de termos de parentesco da língua Parkatêjê para 

parentes consanguíneos e afins, bem como para os parentes já falecidos, delimitando 

suas especificidades.  

Sobre a morfologia dos termos de parentesco em Parkatêjê, questão foco deste 

estudo, verifica-se que, segundo Ferreira (2003), os termos de parentesco pertencem à 

classe de nomes inalienavelmente possuídos, os quais, de acordo com a autora, devem 

ocorrer sempre precedidos do possuidor, que pode ser uma locução nominal ou um 

pronome. 

Contudo, nos dados da língua, observam-se termos que apresentam marcação de 

posse, mas há ocorrências de termos sem o possuidor expresso, uma idiossincrasia da 

língua. Outro fato instigante é a verificação da ocorrência do pronome {a-}, marca de 

segunda pessoa na língua, codificando a 1ª pessoa do singular em diversos termos. A 

hipótese de um possível processo de lexicalização de elementos gramaticais nos termos 

foi levantada no quarto item. No entanto, esta possibilidade ainda precisa ser mais bem 

investigada.  

Os processos de formação de palavras observados na composição dos termos de 

parentesco em Parkatêjê foram: composição, derivação sufixal e flexão. Alguns termos, 

por apresentarem um comportamento particularmente ligado à morfossintaxe da língua, 

foram discutidos separadamente. 

A análise apresentada no presente estudo revela aspectos da composição 

morfológica da terminologia de parentesco da língua Parkatêjê. No entanto, reconhece-

se que ainda há muitas questões a serem investigadas sobre os referidos aspectos e 

aprofundadas em futuros estudos. Apesar disso, espera-se que a discussão apresentada 

contribua para pesquisas em línguas Jê, e também seja um material relevante para uma 

maior compreensão da língua e da cultura Parkatêjê. 
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O SPANGLISH NOS EUA 

Thábata Christina Gomes de Lima
278

 

 

 

RESUMO: Apesar de a língua inglesa ser a língua majoritária nos EUA, segundo o     

U. S. Census Bureau (2011), praticamente, 21% de toda a população norte-americana 

fala outro idioma “em casa”. O espanhol ocupa a posição de idioma “estrangeiro” mais 

falado naquele território. (RYAN, 2013) Foram diversos os fatores que incentivaram a 

presença da “língua de Cervantes” na “Terra do Tio Sam”, desde o Tratado de 

Guadalupe Hidalgo, em 1848, até as frequentes imigrações. Devido ao contato constante 

entre o inglês e o espanhol nas comunidades estadunidenses, novas configurações 

dialetais surgiram, culminando no surgimento e/ou crescimento de um fenômeno 

linguístico e cultural muito discutido e polemizado: o Spanglish. Será sobre este 

fenômeno e a importância que ele representa para a comunidade hispano-falante nos 

Estados Unidos, de um modo geral, que refletiremos ao longo desta comunicação. 

Levando-se em consideração que, através dos contatos entre pessoas, povos e culturas, 

as identidades são interligadas e realinhadas (RAJAGOPALAN, 2003), podemos 

acreditar que o uso do Spanglish nos EUA constitui-se em uma das maneiras de os 

hispanos (re)construírem suas identidades. Mediante a análise de textos de gêneros 

diversos, veiculados, principalmente, na Internet, discutiremos como os fenômenos de 

alternância e mistura de códigos estão relacionados ao uso e à própria definição de 

Spanglish. Com base nos estudos realizados, podemos perceber que o Spanglish vem 

marcando presença nas comunidades hispanas dos EUA, sendo frequente seu uso nos 

meios de comunicação, na música e na Literatura. Isso tudo vem demonstrando que este 

fenômeno está-se convertendo em algo mais que uma simples “mistura de línguas”: em 

um símbolo de identidade “mestiça” (BETTI, 2009), em que os costumes, a língua e a 

cultura, de modo geral, relacionam-se inextricavelmente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Spanglish. Contato Linguístico. EUA. 

 

 

2 Introdução 

 

De acordo com Bagno (2011:385), “falar de uma língua é sempre mover-se no 

terreno pantanoso das crenças, das representações e das superstições linguísticas”. Ao 

falarmos de uma língua e/ou de uma variedade, portanto, estaremos sempre aludindo às 

crenças, superstições, ideologias e representações relacionadas a ela(s).  

Como atividade social, as línguas são construídas e reconstruídas em sociedade. 

Por isso, todas as mudanças e evoluções enfrentadas pelos diferentes grupos sociais 
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atingem, diretamente, o crivo da língua. Compreendendo que, na verdade, “são os 

falantes que fazem as línguas”, podemos relacionar as distintas inovações linguísticas às 

necessidades de uma determinada comunidade de fala. Assim, se surgem novos 

instrumentos e/ou produtos na sociedade, torna-se necessário “encontrar” palavras para 

nomeá-los. Da mesma maneira, se duas ou mais línguas estão em contato constante, 

novas configurações e/ou modalidades de fala podem ser criadas com o intuito de 

“aprimorar” a comunicação entre os diversos falantes. 

Do mesmo modo que a sociedade e, consequentemente, os indivíduos estão em 

constante transformação, as línguas também se vão modificando ao longo dos anos. São 

vários os fatores que podem provocar uma variação e/ou uma mudança linguística, 

sendo o contato linguístico um de seus principais representantes.  

Para que isso aconteça, entretanto, não é estritamente necessário que as pessoas 

e/ou as suas línguas estejam, de fato, estabelecendo um contato físico. Em um mundo 

globalizado, as línguas e/ou as diversas variedades linguísticas estão frequentemente 

interligadas, através dos diversos meios de comunicação, como a televisão, o jornal, a 

Internet, entre outros. 

Porém, se este tipo de “contato linguístico” provoca diversas (re)ações, como, 

por exemplo, o desejo de “aprender” determinada língua, o que dizer quando duas ou 

mais línguas são faladas simultaneamente, por determinadas comunidades de fala, como 

acontece nos Estados Unidos da América? 

Apesar de a língua inglesa ser a língua majoritária nos EUA, segundo o U. S. 

Census Bureau (2011), praticamente, 21% de toda a população norte-americana fala 

outra língua “em casa”. Das principais línguas “minoritárias”, o espanhol ocupa a 

posição de idioma “estrangeiro” mais falado naquele território. (RYAN, 2013, p. 2) 

Foram diversos os fatores que “incentivaram” a presença da “língua de 

Cervantes” na “Terra do Tio Sam”, desde o Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848, 

até as frequentes imigrações.  

Devido ao contato constante entre o inglês e o espanhol nas comunidades 

estadunidenses, novas configurações dialetais surgiram, culminando no surgimento e/ou 

crescimento de um fenômeno linguístico e cultural muito discutido e polemizado: o 

Spanglish. 

Para Betti (2009:110-113), o Spanglish pode representar um dos instrumentos no 

qual os hispanos percebem seu “mundo” e constroem a sua identidade “mestiça”. Este 

fenômeno, então, seria uma maneira de alguns hispano-falantes reconhecerem que estão 
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em um “espaço intermediário”: não se classificam apenas como “hispanos”, mas nunca 

serão totalmente “norte-americanos”. 

Considerando que as identidades não são imutáveis, fixas ou homogêneas, 

podemos acreditar que o uso do Spanglish nos EUA constitui-se em uma das maneiras 

de os hispanos (re)construírem suas identidades. Mediante a relação com dois “mundos” 

distintos, muitos hispanos encontraram nesse fenômeno uma oportunidade para 

reafirmar e manifestar suas identidades mestiças.  

Será sobre este fenômeno e a importância que representa na (re)construção das 

identidades de muitos hispano-falantes nos EUA que refletiremos ao longo deste 

artigo
279

.  

 

2 O Spanglish nos EUA 

 

De acordo com Lipski (2003a:1117, tradução nossa), “o espanhol […] não é 

produto apenas de sua herança europeia e da evolução interna, mas também de uma 

variedade de contatos com línguas autóctones, de imigração forçada […] e de imigração 

voluntária”. Para chegar ao que hoje conhecemos como língua espanhola, foram 

necessários muitos anos de evolução linguística, resultante de contatos com outras 

línguas e com outros povos, alguns desses voluntários, outros não. 

Como resultado desses contatos entre línguas, surgiram várias mudanças no 

idioma e, em alguns casos, “os deslocamentos demográficos internos produziram novas 

configurações bilíngues, algumas das quais resultaram em inovações dialetais”. 

(LIPSKI, 2003a, p. 1117, tradução nossa)   

Uma destas inovações dialetais é o Spanglish, considerado, popularmente, como 

uma mistura da língua espanhola com a língua inglesa que ocorre, principalmente, na 

região fronteiriça entre México e Estados Unidos da América. 
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 O corpus desta pesquisa foi constituído de textos de gêneros diversos, disponíveis, em sua maioria, na 

Internet. Assim, inicialmente, foram analisados notícias, artigos de opinião, entrevistas, fóruns de 

discussões, debates, páginas webs, chats, blogs, entre outros, de datas, locais de origem e públicos 

distintos, e documentos e/ou informes divulgados em sites de associações culturais hispanas nos EUA e 

do governo norte-americano, que estivessem relacionados ao Spanglish. Escolhemos analisar, 

principalmente, periódicos online por serem de grande circulação e expressarem, de certa forma, a 

maneira como determinado grupo (de editores, de autores, de leitores) compreendia o fenômeno em 

questão. Tentamos observar tanto periódicos destinados especificamente aos “Hispanos” nos Estados 

Unidos como outros provenientes de distintas partes do mundo e sem um “público-alvo” definido. 

Buscamos, como objetivo principal, compreender como os falantes conceituam este fenômeno linguístico 

e como se posicionam diante dele, além das principais ideias que podem estimular ou inibir seu uso. 
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Antes, porém, de tratarmos deste fenômeno, torna-se necessário abordar um 

pouco da história do espanhol nos EUA e de suas características principais.  

 

2.1 O espanhol nos EUA 

 

A “entrada” da língua espanhola nos Estados Unidos ocorreu de diversas 

maneiras, tendo os motivos históricos grande relevância. Com a colonização espanhola 

do século XVI, inicia-se uma expansão às terras norte-americanas. Antes mesmo da 

formação do que hoje conhecemos como EUA, a língua espanhola adentrou-se por 

aqueles territórios. 

Antonio Torres Torres (2010:406, tradução nossa) relata que, em 1845, os 

Estados Unidos anexam a República de Texas e, com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, 

em 1848, cerca de 80.000 cidadãos mexicanos “entraram na órbita anglo-saxônica, em 

um contexto de relação forçada e às vezes incômoda com um emaranhado de 

instituições legais e políticas que não entendiam. Converteram-se em ‘imigrantes na sua 

própria terra’”. Através deste Tratado, a nação norte-americana conseguiu tomar posse 

de uma grande parcela do território mexicano. Partes dos estados que hoje conhecemos 

como Texas, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Colorado, pertenciam 

aos domínios mexicanos e foram “vendidos” aos EUA, mediante este “acordo”. 

Dessa maneira, houve um choque cultural muito grande, em que a população, de 

um momento para outro, foi obrigada a apreender o inglês como idioma “oficial”
 280

 e 

proibida, em determinadas situações, como em órgãos governamentais, por exemplo, de 

utilizar sua língua materna.  (SILVA-CORVALÁN, 2000, p. 1)  

Mas não foi apenas o Tratado de Guadalupe Hidalgo que influenciou a expansão 

da língua espanhola nos EUA. Silva-Corvalán (2000) reconhece que: 

 

 

Durante o século XX as Terras Fronteiriças Espanholas foram 

rehispanizadas devido à imigração e o espanhol colonial está 

dando passo às variedades traídas pelos imigrantes. O 

persistente empobrecimento econômico seguiu enviando 

milhões de cidadãos mexicanos principalmente de áreas rurais 

através da fronteira norte. Eles constituem o grupo mais 

numeroso entre os imigrantes de origem hispânica nos Estados 
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Unidos. Assim mesmo, milhares de indivíduos da América 

Central e do Sul e da Espanha, motivados por fatores de tipo 

político e econômico, emigraram aos Estados Unidos. 

Califórnia, Los Angeles em particular, foi eleita como o destino 

preferido dos refugiados políticos procedentes da América 

Central. Estes imigrantes trouxeram consigo muitos dialetos 

diferentes do espanhol, mas as variedades dominantes seguem 

sendo sem dúvida as mexicanas, que representam formas 

variadas de falar o espanhol que abarcam desde o rural ao 

urbano, do norte de México a lugares tão ao sul da fronteira 

como Puebla e Oaxaca, e de dialetos não padrões a padrões.  

(SILVA-CORVALÁN, 2000, p. 3, tradução nossa) 

 

 

Logo, com o aumento da imigração, novas variedades de língua espanhola 

começaram a propagar-se em solo norte-americano. Provenientes de distintos países e 

difundindo diversas modalidades de fala, os imigrantes passaram a conviver tanto com 

as diferentes variedades de língua espanhola, quanto com as variedades de língua 

inglesa. E isto trouxe consequências para ambos os idiomas. 

Torres Torres (2006:301) relata que há dois extremos linguísticos dentro da 

população “hispânica”: de um lado, aqueles que só falam espanhol e, de outro, aqueles 

que só falam inglês. No meio disso, há os bilíngues, que vão do espanhol ao inglês, com 

distintos níveis de domínio das línguas em questão.  

Isso tem muita relação com o tempo em que esses falantes residem nos Estados 

Unidos. Os falantes de primeira geração, em geral, possuem o espanhol como língua 

materna, e o utilizam constantemente, salvo em situações em que o inglês é estritamente 

necessário. Os de segunda geração, frequentemente, se utilizam de ambas as línguas, 

sendo que o espanhol é considerado a “língua do lar, da família”, enquanto o inglês é 

visto como “língua dos negócios, dos estudos”. Já os falantes de terceira geração são 

tomados por aqueles indivíduos que, apesar de terem ascendência “hispânica”, são 

alfabetizados em inglês e o utilizam como língua materna. O espanhol só é usado para 

conversarem com algum familiar, em raras situações. 

Lipski (2003a:1119-1120) reconhece que é possível distinguir três grupos entre a 

influência do inglês sobre o espanhol em terras norte-americanas: 

 

1º – Formado por aqueles indivíduos que conseguem falar espanhol sem que se 

detectem influências do inglês. Em geral, é composto por hispano-falantes, nascidos ou 

criados em locais em que a língua espanhola é usada constantemente. 
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2º – Formado por aqueles indivíduos capazes de utilizar ambas as línguas em 

questão e de realizar o fenômeno conhecido como “mudança de código”. É composto, 

praticamente, pelos hispanos bilíngues, nascidos nos EUA, em que o inglês é 

considerado a língua nativa (ou quase nativa) e o espanhol, a língua do lar. 

3º – Formado, geralmente, por aqueles indivíduos que possuem o inglês como 

língua materna e que utilizam o espanhol para falar com um restrito número de pessoas. 

São chamados de falantes “vestigiais” ou de “transição”. 

 

 Assim, pouco a pouco o inglês vem conquistando espaço entre os hispano-

americanos. Seja na escola, no trabalho ou na rua, a necessidade de usar o idioma 

“oficial” norte-americano tem feito as gerações mais novas a priorizarem, de certa 

forma, esta língua, ao invés de a língua de seus “antepassados”. 

Além disso, com o objetivo de adaptarem-se melhor e mais facilmente, muitas 

pessoas recorrem à aprendizagem da língua inglesa. Isso é ainda mais comum em 

relação aos filhos de imigrantes. Só que esta imersão em culturas e em uma ou mais 

línguas “desconhecidas” pode trazer como resultado profundas interferências no uso da 

língua materna. Assim, surgem fenômenos conhecidos como “mudança/alternância de 

códigos”, “mistura de códigos”, “interferência linguística”, em que o inglês e o espanhol 

são utilizados simultaneamente. Muitas vezes, em uma mesma frase, há a presença de 

palavras e/ou estruturas de ambos os idiomas. 

Betti (2009:13) afirma que, como resultado disso, as gerações seguintes de 

méxico-americanos (chicanos) começaram a utilizar palavras inglesas com a pronúncia 

ou a fonética espanhola. Esta “mistura” de ambas as línguas tornou-se conhecida como 

Spanglish, um fenômeno linguístico e cultural que vem avançando nos Estados Unidos 

e trazendo consigo diversas polêmicas. 

 

2.2 Um “choque” de culturas denominado Spanglish 

 

De acordo com Garrido (2008:27), é muito frequente mencionar o Spanglish ao 

se falar em espanhol nos Estados Unidos. Defini-lo, entretanto, não é uma tarefa fácil. 

Há quem o considere como uma simples adaptação e evolução das línguas em contato. 

Outros o veem como uma tentativa falha de os “chicanos” utilizarem o inglês como 

segunda língua. 
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A verdade é que ainda há uma grande discussão sobre o que vem a ser este 

fenômeno: nova língua, gíria, língua crioula, dialeto, interlíngua e outros mais. Devido à 

diversidade de situações que o envolvem e às variadas perspectivas de análise, fica 

praticamente impossível atribuir-lhe uma única definição. 

Garrido (2008) explica que: 

O modo preciso de definir este conjunto de fenômenos é o de 

bilinguismo adaptativo. O fenômeno de contatos entre línguas 

que se dá nos Estados Unidos é um caso de bilinguismo em 

diversos graus, quer dizer, de conhecimento e uso das duas 

línguas. Não há spanglish se não se fala inglês ademais do 

espanhol, se não se fala espanhol ademais do inglês. No caso 

dos imigrantes hispano-falantes, é um fenômeno de adaptação 

social e cultural (incluso política) à sociedade de língua inglesa. 

(GARRIDO, 2008, p.28, tradução nossa) 

 

 

Este autor argumenta que este fenômeno é o resultado do contato natural entre as 

línguas inglesa e espanhola, pois não há como ele existir sem o uso de ambas. Também 

distingue dois tipos de bilinguismo adaptativo: o bilinguismo adaptativo 

“hispanoinglés”, característico dos falantes em posição de imigrantes, e o bilinguismo 

adaptativo “angloespañol”, considerado uma questão de estilo, de pertencimento, de 

aproximação à cultura hispana. 

Já Bernal e Torada (1997:14) acreditam que o Spanglish é, realmente, uma 

mistura entre os idiomas inglês e espanhol, surgida, em parte, nas comunidades porto-

riquenhas, e que esta denominação está relacionada ao intercâmbio de códigos entre as 

duas línguas.  

Para Lipski (2007): 

 

Ainda que seja provável que o conceito do spanglish tenha 

surgido  espontaneamente em vários lugares e em distintos 

momentos, parece que esta palavra surge por primeira vez em 

forma escrita na década de 1950, quando o jornalista e ensaísta 

porto-riquenho Salvador Tío oferece una acérrima crítica do 

suposto bilinguismo de seu país. (LIPSKI, 2007, p.328, grifo do 

autor/tradução nossa) 

 

 

Salvador Tío não via o Spanglish como algo natural e sim como um problema 

capaz de provocar a degeneração do espanhol. Lipski (2003a:1122) acredita que, ao 
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pensarmos neste fenômeno, podemos referir-nos, dependendo das circunstâncias, pelo 

menos, às seguintes manifestações linguísticas: 

 

1- Ao uso de empréstimos integrados ou não do inglês no espanhol; 

2- Ao uso de decalques sintáticos ingleses em espanhol; 

3- Às alternâncias de códigos frequentes – às vezes na mesma oração; 

4- Aos desvios do “espanhol gramatical” entre falantes “vestigiais” de 

espanhol; 

5- A algumas características, em alguns casos, do espanhol falado e escrito 

como segunda língua por milhares de estadunidenses que não descendem 

de famílias hispanas, mas que utilizam algo deste idioma em sua vida 

pessoal e/ou profissional. 

6- Ao uso “cômico”, pejorativo e desrespeitoso de palavras “pseudo-

espanholas” ou derivadas de um espanhol conhecido como “junk Spanish” 

e/ou “español de basura”.  

Lipski (2003b) também reconhece que alguns dos exemplos recolhidos das 

comunidades bilíngues dos EUA são: 

Allá en el parque there’s a little place called Sonny’s.  

Va a haber un benefit at the Starlight Ballroom. 

 Mucha gente no sabe where Manchester is.  

...todas las palomillas that work at American Hospital Supply. 

 Escucharon a Lisa López’s latest album, una canción titulada ...  

Mezcal va a tocar this coming Friday.  

Corrí twelve miles for a marathon.  

Not only en el estado de Texas pero en todo Aztlán.  

I’m a Jiménez, todos los demás son Torres. (LIPSKI, 2003b, p. 

242, grifo do autor)  

 

 

Podemos perceber que dentro do que conhecemos por Spanglish são inseridas 

diversas manifestações da língua, desde “simples” empréstimos linguísticos até 

fenômenos como a “interferência” e a “mudança e/ou mistura de códigos”. Nos 

exemplos acima, encontramos claramente o fenômeno da mistura de códigos, o qual é 

considerado uma das principais características do Spanglish. 

Sobre a relação estabelecida entre o Spanglish e os fenômenos da mistura e da 

alternância de códigos, Parada (2011) esclarece que: 
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Os usuários desta linguagem baseada na interação de dois 

códigos linguísticos, o inglês e o espanhol, são capazes de 

mudar de forma rápida entre as duas línguas sem vacilações. 

Esta alternância de códigos se manifesta alterando orações, 

incorporando no discurso palavras isoladas na outra língua, 

enlaçando frases de uma língua com a outra, etc., e se dão tanto 

a nível intra-oracional como interoracional. (PARADA, 2011, p. 

70, tradução nossa) 

 

 

Assim, os falantes que se utilizam da alternância e da mistura de códigos, nos 

Estados Unidos, de um modo geral, são capazes de mesclar, em suas práticas orais 

cotidianas, as línguas inglesa e espanhola sem “vacilações”. Essas “intercalações” 

linguísticas podem ocorrer, principalmente, de duas formas: alternando e/ou mudando 

as línguas de uma frase a outra (code-switching) e inserindo palavras e/ou estruturas de 

uma língua em outra, na mesma frase (code-mixing). 

Por muito tempo acreditou-se que apenas os falantes que não possuíam pleno 

domínio das duas línguas utilizavam-se destes fenômenos. Entretanto, como os estudos 

linguísticos vêm demonstrando, a situação é bem diferente. 

 Parada (2011) esclarece que: 

O que mais surpreende deste fenômeno é que, ainda que o code-

switching se associe inicialmente a pessoas que careçam de um 

domínio adequado da língua do país onde se assentam e que se 

vejam obrigadas a mudar de uma língua a outra para compensar 

estas deficiências linguísticas, hoje em dia se dá também em 

falantes totalmente bilíngues que escolhem expressar-se 

conscientemente em uma ou outra língua. De fato, atualmente a 

maior parte dos falantes de spanglish, principalmente jovens e 

adolescentes, são falantes bilíngues que possuem o mesmo 

conhecimento em ambas as línguas, o que demonstra que, desde 

logo, não são analfabetos como se afirmava em um princípio. 

(PARADA, 2011, p.73-74, grifo da autora/tradução nossa) 

 

 

Logo, o “code-switching” é utilizado aqui não apenas como um auxílio para 

aqueles que não “dominam” suficientemente uma das línguas envolvidas, mas também 

por falantes bilíngues que “conhecem” ambas as línguas.  

Fernández-Ulloa (2004), em sua pesquisa sobre o “Espanglish y el cambio de 

código en el Valle de San Joaquín, California”, explicita alguns tipos de mudança e/ou 

alternância de códigos, nos quais podemos encontrar: 
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1- Empréstimo: “É o uso de uma palavra de outra língua, com sua adequação 

morfológica/fonológica à língua na qual está inserida: Tengo que mapiar el 

piso”. (FERNÁNDEZ-ULLOA, 2004, p. 85, grifo nosso/tradução nossa) 

 

2- Calco: “Tradução literal de uma expressão de outra língua (Te llamo p. atrás). A 

segunda língua pode contribuir com a ordem sintática (Mi favorito color es el 

rojo)”. (FERNÁNDEZ-ULLOA, 2004, p. 85, grifo nosso/tradução nossa) 

 

3- Mudança intersentencial: “Dizer uma frase em uma língua e outra frase em outra 

língua. A mudança pode servir para dar ênfase, assinalar uma mudança dos 

participantes na conversação, indicar a quem se dirige a frase, prover uma 

citação direta, etc. [...] No vas a decir nada... sigues... you are not gonna... no 

vas a hablar. Cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco. I moved you any ways like any 

ways.” (FERNÁNDEZ-ULLOA, 2004, p. 85, grifo nosso/tradução nossa) 

 

4- Mudança intrasentencial: “A mudança se realiza dentro da mesma cláusula”. 

(FERNÁNDEZ-ULLOA, 2004, p. 85, tradução nossa) Este seria o mais difícil 

de realizar, pois requereria do falante o controle dos dois sistemas linguísticos de 

maneira simultânea. (FERNÁNDEZ-ULLOA, 2004, p. 85) Poderíamos ter como 

exemplo dessa situação linguística a seguinte frase: “Vi una butterfly”. Esse tipo 

de mudança também pode ser considerado, por alguns autores, como “mistura de 

códigos” (code-mixing). (PANDO SOLÍS, 2005, p.63) 

 

Assim, há várias situações linguísticas relacionadas aos fenômenos de mudança 

e alternância de códigos quando pensamos no Spanglish. Vimos que para que o code-

mixing e o code-switching se façam presentes é necessário que o falante tenha 

conhecimento dos dois idiomas envolvidos: inglês e espanhol. Por isso, não há como 

considerar todo falante de Spanglish como um “desconhecedor” das línguas em questão, 

e sim como alguém que, por motivos diversos, opta pelas práticas de contato. 

 

2.2.1 Algumas características do Spanglish 

Assim como são diversas as denominações dadas a este fenômeno linguístico, 

são diversas também as situações e as regiões em que ele é utilizado. O Spanglish pode 

ocorrer tanto em situações fronteiriças, como México – EUA, como em cidades repletas 
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de imigrantes, como Los Angeles, ou por anglofalantes que acham atrativa esta ideia de 

comunicar-se por meio da mistura e/ou alternância de códigos. 

Segundo Guerra Avalos (2001): 

 

 

Geralmente, há dois enfoques do spanglish com incontáveis 

variações. Pode consistir na combinação de palavras corretas 

seja em espanhol ou em inglês: dos idiomas se unen and they 

both win something […]. O segundo enfoque foi criado pelos 

imigrantes para sobreviverem e consiste em que as palavras em 

inglês se “tomem emprestadas” para mudá-las e pronunciá-las 

em uma forma de espanhol: to hang out a hanguear. Desta 

maneira se fazem palavras debaixo das regras de ortografia do 

espanhol, mas não precisamente de maneira correta. (GUERRA 

AVALOS, página web, 2001, grifo da autora/tradução nossa) 

 

 

Podemos perceber, então, que ele pode ocorrer, principalmente, de duas formas: 

uma, através da alternância e/ou mistura de códigos, em que são utilizadas palavras 

“gramaticalmente” aceitas, em línguas distintas; e, por meio de “empréstimos 

linguísticos”, em que palavras “inglesas” são “espanholizadas” gráfica e foneticamente.  

Este segundo enfoque é atribuído aos imigrantes hispanos e tem recebido conotação 

depreciativa. 

Além disso, o Spanglish também apresenta algumas peculiaridades em comum. 

Mesmo sabendo que não existe apenas um Spanglish, mas distintas variedades, 

dependendo das regiões em que ocorrem, podemos analisar algumas características 

gerais deste fenômeno linguístico, que nos permitem agrupá-lo, de uma forma geral.  

Deste modo, este fenômeno não é totalmente “livre” ou “desregrado”, como 

creem alguns, mas, segundo Lipski (2003b: 240-241), possui certas restrições 

gramaticais, sendo “inaceitáveis” mudar e/ou alternar o código nas seguintes 

circunstâncias: 

 

1- Entre o sujeito e o predicado: “*Él is coming tomorrow. / *He viene mañana”. 

2- Entre um clítico pronominal e o verbo: “*Juan lo said / *Juan quiere decir it. / 

*John wants to say lo”. 

3- Entre um interrogativo (início de frase) e o restante da oração: “*¿Cuándo will 

you come? / *¿When vas a hacerlo?”. 
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4- Entre o verbo auxiliar (especialmente haver) e o verbo principal: “*María ha 

finished the job. / *We had acabado de comer”. 

 

Ademais, os advérbios de negação devem estar na mesma língua dos verbos que 

modificam: “*El médico no wants that. / *The doctor does not quiere eso”. (LIPSKI, 

2003b, p.241) 

Assim, não podemos tomar ao Spanglish como uma desorganização total, pois, 

como vimos acima, há estruturas próprias e outras que, de um modo geral, não são 

“permitidas”, pois tornariam a sentença agramatical para os falantes.  

Em (1) podemos perceber que não é “aceitável” iniciar uma frase com o sujeito 

em espanhol e continuá-la com o predicado em inglês, ou vice-versa. Em (2) 

percebemos que deve haver uma relação entre o verbo e o clítico pronominal, de modo 

que ambos estejam na mesma língua. Já em (3) o foco está no interrogativo iniciando a 

oração, o qual deve estar na mesma língua do restante da frase. A ligação entre o verbo 

auxiliar e o verbo principal é descrita em (4), pois não se deve colocar o primeiro em 

uma língua e o segundo em outra. E, por último, vemos a importância de os advérbios 

de negação estarem na mesma língua dos verbos que modificam.  

Fernández-Ulloa (2004:83) alega que o Spanglish não acontece de uma maneira 

desordenada, mas que parece seguir um padrão linguístico. Afirma que existem vários 

tipos de adaptações em Spanglish, que ele tem uma lógica de ser e uma origem 

explicável e compreensível. 

 

3 O Spanglish como fator de identidade cultural 

 

Betti (2009:110, tradução nossa) esclarece que “a identidade sociocultural se 

desenvolve em relação com os outros. Aos hispanos poderem comunicar-se em inglês e 

em espanhol lhes permite ter contato com duas culturas e dois mundos diferentes […]”.  

É na relação com o Outro que se pode definir a própria identidade, o próprio Eu.  

A identidade dos hispanos nos EUA é construída mediante a relação que se 

estabelece entre esses dois mundos diferentes. É no contraste, na oposição, que se pode 

identificar aquilo que torna os indivíduos semelhantes a ponto de formarem parte de um 

coletivo (comunidade) com identidade própria.  

De acordo com Rovira (2008): 
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[...] a identidade cultural abrange tudo o que se relaciona à 

pessoa, a seu sentido de pertença, a seu sistema de crenças, a 

seus sentimentos de valor pessoal. É a soma total dos modos de 

vida forjados por um grupo de seres humanos e transmitidos de 

geração em geração. A identidade cultural sou eu, e tenho o 

direito de conhecê-la e entendê-la. E, ao dar-me conta de quem 

sou, é provável que minha conduta manifeste traços positivos de 

identidade. (ROVIRA, 2008, p.3) 

 

 

A identidade cultural estaria interligada a tudo que se relaciona ao(s) 

indivíduo(s) em questão: valores, crenças, sentimentos, ideologias. Ao mesmo tempo 

em que se define por seu caráter “individual”, remete ao coletivo, ao grupo envolvido, 

pois esses valores e sentimentos, assim como essas crenças e ideologias, são 

transmitidos de geração em geração, constituindo espécies de “traços identitários 

compartilhados”. 

Rajagopalan (2003) acrescenta que: 

 

[...] acredita-se em larga escala, que as identidades estão, todas 

elas, em permanente estado de transformação, de ebulição. Elas 

estão sendo constantemente reconstruídas. Em qualquer 

momento dado, as identidades estão sendo adaptadas e 

adequadas às novas circunstâncias que vão surgindo. A única 

forma de definir uma identidade é em oposição a outras 

identidades em jogo. Ou seja, as identidades são definidas 

estruturalmente. Não se pode falar em identidade fora das 

relações estruturais que imperam em um momento dado. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p.71, grifo nosso) 

 

 

As identidades são redefinidas de acordo com a situação em que os indivíduos se 

encontram. De acordo com o passar dos anos, os grupos hispanos nos EUA começaram 

a se “adaptar” e a se “adequar” às novas circunstâncias sociocomunicativas. Muitos 

resolveram se “anglicizar” enquanto uma considerável parcela decidiu lutar por seus 

direitos e por expressar sua “verdadeira” identidade.  

Logo, podemos acreditar que haja um desejo, por parte de alguns hispano-

falantes, de manifestar sua realidade mista, ou seja, manifestar a sua identidade híbrida. 

E o uso do Spanglish pode ser um dos meios de eles alcançarem estes objetivos: 

 

“[…] yo insisto que los que hablamos Spanglish hemos revalorado la etiqueta 

con orgullo, porque constituye una aportación que refleja nuestra participacón y 
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membresía en dos mundos, y es una manera de hablar ENTRE NOSOTR@S más que 

nada, que sigue reglas gramaticales que prueban nuestras destrezas lingüísticas”. 

            (Extraído de LYNCH, Ñ Clarín, 2013, grifo 

nosso) 

 

Através dos contatos entre pessoas, povos e culturas, as identidades vão-se 

interligando e se realinhando. Mediante o contato com diferentes línguas os indivíduos 

vão modificando suas identidades e, com isso, acabam produzindo “identidades mistas”. 

 O Spanglish seria, portanto, um dos resultados deste contato linguístico e 

cultural, resultando na formação de identidades híbridas, em que os costumes, a língua e 

a cultura, de modo geral, relacionam-se inextricavelmente: 

 

“‘[…] el espanglish es solo una manera típica de comunicarse los bilingües 

entre sí y de expresar su identidad dual, resultado de su pertenencia a dos idiomas y a 

dos culturas’, subraya”.  

                                                               (Extraído de REY, El Tiempo, 2012, 

grifo nosso) 

 

Fernández-Ulloa (2004:72, tradução nossa) reforça que “[...] para seus falantes 

se converteu em algo mais que uma forma de falar já que representa de alguma maneira 

essa dupla identidade e cultura que lhes rodea, reforçando sua autonomia como 

indivíduos de una sociedade multiétnica”: 

 

“A pesar de la discriminación que han sufrido los hispano-hablantes en este 

país, nuestro idioma sigue muy vivo aquí. Y las inevitables mutaciones que acompañan 

la diversidad y el sincretismo cultural no diluye, sino aumenta nuestro sentido de 

identidad. 

En Nueva York, los latinos preferimos ‘comprar una Metrocard para el 

subway’, ‘llevar los niños al daycare’ o arreglarnos el cabello en ‘el beauty’. Entre 

todo esto, seguimos siendo fielmente latinos”. 

                               (Extraído de ORGULLOSOS del Spanglish, La Opinión, 

2012, grifo nosso) 

 

Este fenômeno é visto como uma marca de identidade híbrida, em que as “duas” 

culturas são imbricadas e envolvidas indistintamente: 

 

Figura 1- O Spanglish na fachada de um salão de beleza 
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              Fonte: Koloffon, 2007. 

 

 

Na figura acima, podemos observar a expressão dessa identidade híbrida. Na 

fachada do salão encontramos uma construção tipicamente relacionada ao Spanglish: 

“parking atras”. Aqui fica evidente a utilização do(s) fenômeno(s) da alternância e/ou 

mistura de códigos (code-switching/code-mixing), em que há a inserção de palavras de 

uma língua em outra: parking – inglês/atras – espanhol.  O Spanglish torna-se, então, 

um “símbolo” de pertencimento a uma identidade “mesclada”. 

Betti (2009:109) reconhece que este termo traz uma ideia do que vem a ser o 

comportamento linguístico que caracteriza muitas comunidades hispanas residentes nos 

EUA. E acrescenta que: 

 

 

O spanglish chega a ser, então, não somente um meio 

comunicacional eficaz em determinados contextos, senão um 

signo de hibridação, de uma nova identidade in-between, 

mestiça, ademais de um modo de vida bem definido, que facilita 

a compreensão entre hispanos que não falam inglês e norte-

americanos que não falam espanhol. (BETTI, 2009, p.113, grifo 

da autora/tradução nossa) 

 

 

Logo, este fenômeno é tido como uma marca de identidade cultural híbrida. E, 

mais que isso: como um modo de vida característico de muitos grupos chicanos.  

 

“[…]. El fenomeno del Spanglish es muy nuevo (si bien se habla espanol en 

los Estados Unidos desde hace mucho tiempo), y refleja precisamente la cohabitacion 

entre el espanol, y esa otra complejisima, flexible y pujante lengua que es el ingles. 

Yo, como mexicano que vive en EU, a veces soy reprendido por mis compatriotas no 
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por el uso del Spaniglish, sino porque a veces mi estructura linguistica refleja ya ese 

mestizaje con la cultura americana. El Spanglish no es solo decir "vacumear", o 

"yarda" o "beismen", es una expresion de la incorporacion de dos culturas en la vida 

diaria […].” 

(Extraído de PEREDA, El País, 2010, grifo nosso) 

 

Como vimos anteriormente, Betti (2009:110) reconhece que a identidade 

cultural é desenvolvida em relação com os outros. O fato de os hispanos poderem 

comunicar-se em inglês e em espanhol lhes permite ter contato com duas culturas e com 

duas “realidades” diferentes. Ao utilizarem o Spanglish, muitos chicanos estão 

demonstrando que possuem uma identidade mestiça, na qual duas línguas e culturas 

estão cada vez mais interligadas. 

Assim: 

 

O spanglish revela um terceiro espaço, uma forma de viver, uma 

estratégia viva, expressiva, capaz de comover ou indignar, de 

veicular sentimentos e rebeliões, e sobretudo reflete um estilo de 

vida, os valores, as atitudes, a visão do mundo de muitos 

hispanos que assim se expressam e vivem. (BETTI, 2009, p.116, 

grifo da autora/tradução nossa) 

 

 

Revela um terceiro espaço, uma forma de vida, cujos valores e atitudes mestiços 

são entrelaçados. 

 

4 Conclusão 

 

Ao longo deste artigo, pudemos constatar que o fenômeno linguístico e cultural 

conhecido como Spanglish vem demonstrando, a cada dia, que não se trata apenas de 

uma “mistura de línguas”. Independentemente do que venha a ser considerado, este 

fenômeno tem sido utilizado, por muitos hispano-falantes, como um modo de 

manifestarem essa “identidade híbrida” que possuem.  

Ainda que seu uso possa estar associado a alguns indivíduos que, de fato, não 

possuam “pleno domínio” das línguas inglesa e espanhola, e que o utilizem como 

estratégia para facilitar a comunicação, de acordo com a pesquisa realizada, pudemos 

perceber que a presença do Spanglish tem aumentado entre os falantes considerados 

“cultos” e que poderiam expressar-se em qualquer uma das línguas envolvidas. A 
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escolha pelo Spanglish, portanto, demonstra uma opção política, ideológica e 

identitária. 

Além disso, o Spanglish tem sido associado constantemente a uma forma de os 

hispano-falantes reconhecerem seu “pertencimento” a dois mundos diferentes. Através 

dele, o hispano-falante pode reconhecer sua(s) identidade(s) mestiça(s) e manifestar seu 

orgulho em pertencer a uma “população” que não é apenas “hispana”, mas que nunca 

será verdadeiramente norte-americana.  

Assim, o Spanglish vem transmitindo características de um grupo que, em meio 

ao contato com diferentes comunidades de fala, acaba por produzir uma peculiar 

maneira de falar, de expressar-se, de viver. 
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RESUMO: O presente trabalho é um recorte de nossa dissertação de mestrado, que tem 

por objeto de pesquisa o currículo de língua portuguesa na perspectiva dos gêneros 

textuais e da gramática dos usos, elementos linguísticos essenciais à interação 

comunicativa. Neste contexto, apresentamos algumas concepções gramaticais 

(gramática normativa, descritiva e dos usos) e procuramos descrevê-las como elas 

encontram-se imbricadas no fazer pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental. 

A ideia é refletir a respeito da  relevância desses estudos já nos primeiros níveis de 

escolarização. O objetivo consiste em analisar o lugar da gramática na escola, em 

especial nos anos iniciais, que tem como característica principal a alfabetização das 

crianças. Em vista das mudanças propostas pelos documentos oficiais (PCN) e também 

de teorias linguísticas que propõe o texto como objeto de ensino, muitos educadores e 

estudiosos da área da linguagem se questionam se é viável alfabetizar pela gramática ou 

pelo texto. Este estudo aborda teorias da Gramática e da Linguística Aplicada, 

principalmente quando aponta para a necessidade de uma articulação entre essas duas 

áreas na formação de sujeitos competentes na língua materna. (ANTUNES, 2003; 2007, 

TRAVAGLIA, 2005, BORTONI-RICARDO et al, 2014). De caráter bibliográfico e 

qualitativo, a pesquisa  investigará a concepção de gramática privilegiada   pelas 

matrizes de referência curricular voltada para os anos iniciais e adotada por uma escola 

pública de Araguaína-TO, bem como, analisará como são transpostos didaticamente os 

conteúdos gramaticais ao nível da alfabetização e as contribuições desses estudos para o 

desenvolvimento de competências de escrita e leitura nessa fase escolar. A relevância 

desse trabalho reside em reflexões sobre os processos de aprendizagem em sala de aula, 

apontando a existência de outras abordagens gramaticais que podem ser aplicadas nos 

anos iniciais, servindo para tornar o estudo da língua materna mais reflexivo, embasado 

numa perspectiva interacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gramática. Ensino de língua. Anos Iniciais.  
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1. INTRODUÇÃO 

As relações humanas, de modo geral, são realizadas por meio da linguagem, que, 

por sua vez, seguem regras de uso específicas responsáveis por organizar a 

comunicação. Os usuários, na maioria dos casos, da língua nem observam essa 

capacidade que lhes é inata.  O fato é que o homem é dotado naturalmente de uma 

gramática interna que se formará naturalmente a partir das constantes interações com 

outros usuários.  

Segundo Franchi (2006, p. 24), “qualquer criança, tendo acesso à linguagem 

domina rapidamente, logo nos primeiros anos de vida, todo um sistema de princípios e 

regras que lhes permite ativar ou construir inteiramente a gramática da sua língua”. Em 

outras palavras, todo indivíduo, sem deficiência grave, “chega à escola com 

conhecimentos sólidos do português vernacular  falado, o português do dia a dia, falado 

em situações que não exigem maiores formalidades” (SILVA e ALVES, 2014, p. 45), 

sabendo se comunicar no seu idioma de origem, independente de processos de 

escolarização. 

Considerando esse fato, observa-se que a escola encara os estudantes como 

sujeitos indiferentes à linguagem, reproduzindo metodologias de ensino que já fazem 

parte dos contextos de fala dos alunos.  Nessa visão, a gramática passa a ser vista como 

única atividade linguística capaz de alavancar as habilidades de leitura, escrita e 

oralidade, um dos equívocos reproduzidos em sala de aula. 

Em vista disso, circula no meio acadêmico, em pesquisas recentes e até mesmo 

nas formações presenciais de professores duras críticas ao ensino de gramática. 

Referimo-nos aqui a nomeada por Travaglia (2005) como gramática pedagógica: “o  

conjunto de elementos  da descrição da língua existentes na pesquisa linguística que  o 

professor considera como objeto de atividades em sala de aula (p. 10). O fato é que as 

críticas   geram um certo incômodo aos educadores , mas  na prática, a mudança ainda 

se dá a passos bem lentos. 

Muitos professores estão desnorteados com essas novas abordagens para o 

trabalho com a língua portuguesa na escola, e a gramática tem sido um dos pontos mais 

conflitantes. Na verdade, seria importante que os pedagogos, responsáveis pela 

alfabetização das crianças nos anos iniciais, tivessem uma boa formação voltada para as 



 

 

 
3291 

novas perspectivas relacionadas ao ensino de língua, o que auxiliaria o professor no 

trabalho com a gramática. Mas é pra ensinar gramática? 

Essa é uma pergunta que divide opiniões, e na falta de teorias consistentes na 

formação de muitos desses profissionais, prevalece um ensino desregrado da gramática 

em sala de aula. Assim, já nos primeiros anos de escolarização da criança até o ensino 

médio, há um trabalho mecânico com a gramática, sem pouca ou quase nenhuma 

progressão dessas estruturas, deixando de lado várias temáticas que poderiam contribuir 

com a formação de usuários da língua para as diversas formas de comunicação. 

Diante desse empasse, tentaremos elucidar alguns pontos sobre a gramática na 

escola, enfocando sua abordagem apenas nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao 

longo desse trabalho, apresentaremos os tipos de gramáticas existentes e quais delas são 

contempladas pela escola campo de nossas investigações, analisando inclusive os 

impactos dessa escolha sobre a aprendizagem os estudantes. Com isso, nossa intenção é 

apontar possibilidades de trabalho com a gramática em sala de aula, ao buscar explicitar 

seu foco no que tange ao desenvolvimento das competências linguísticas pelos alunos.  

 

2.  Proposições sobre o ensino de gramática  

 

A gramática tem sua origem no segundo século antes de Cristo, sendo uma 

herança dos gregos. Sua finalidade maior, nesse período, não estava relacionada em 

consolidar uma única variedade de prestigio, como é comum nas escolas de hoje, mas 

organizar princípios que facilitassem a leitura de textos, modificados com a mudança 

corrente da língua. Com isso, podemos afirmar que houve um tempo em que se 

empregava a língua mesmo sem haver uma gramática para consulta. 

Ao longo dos séculos, elas foram sendo construídas, seguindo o mesmo 

princípio deixado pelos gregos, ou seja, o do registro, servindo como uma importante 

memória dessa língua. Várias delas, mesmo as que estão em desuso, como o latim, por 

exemplo, podem ser analisadas e estudadas hoje graças ao trabalho de registo realizado 

pelas gramáticas. Mas, o que é mesmo gramática?  

Na verdade, esse conceito parece bastante polissêmico para os estudiosos, sendo 

definido de maneiras variadas. Antunes (2007) elenca alguns significados que podem 

ser relacionados à gramática. Segundo a autora, o termo pode se referir às regras de 

funcionamento da língua e de uma norma, a uma perspectiva de estudo, a uma disciplina 

escolar ou mesmo a um livro. Essa diversidade de referências ao termo o torna  bastante 
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controvertido, tanto que professores, alunos e outros profissionais empregam essas 

noções sem se dar conta de sua polissemia. 

Possenti (1996) define gramática como conjunto de regras; para o autor essa 

expressão também apresenta mais de uma proposição, sendo entendida como “1) 

conjunto de regras que devem ser seguidas; 2) conjunto de regras que são seguidas; 3) 

conjunto de regras que o falante da língua domina” ( p. 64)  Desses significados  surgem  

diferentes tipos de gramática e  é sobre elas que abordaremos agora. 

A primeira definição da expressão “conjunto de regras que devem ser seguidas” 

já expressa a característica normativa dessa gramática, por  ser ela quem “apresenta e 

dita normas de bem falar e escrever, normas para a correta utilização oral e escrita do 

idioma” (TRAVAGLIA, 2005, grifos do autor). Franchi (2006) ainda complementa ao 

dizer que essas normas “são estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da 

língua consagrado pelos escritores” (p. 16, grifos do autor.) 

De fato, tal gramática se parece muito com a dos gregos, que tinha um caráter de 

preservar a língua “contra as possíveis ameaças de desaparecimento ou até mesmo de 

declínio, seja pela ação de invasores, seja pela ação dos próprios membros da 

comunidade de falantes” (ANTUNES 2007, p. 36) Essa postura é reforçada pela 

gramática normativa, quando condena o erro e menospreza as  outras variantes da língua 

em detrimento de uma  chamada norma culta, considerada padrão por motivos elitistas, 

políticos, estéticos, comunicacionais e históricos. (TRAVAGLIA, 2005) 

É fato que a escola trabalha na perspectiva da abordagem gramatical nas aulas de 

língua materna,  e aqui se instaura o equívoco, quando muitos professores passam a 

achar que esse conhecimento é o maior responsável pelo desenvolvimento de 

habilidades de leitura e principalmente de escrita. Além disso, há também outra ideia 

equivocada, a de que estudar língua se reduz a estudar as regras gramaticais. Evidente 

que uma gramática não dará conta de contemplar todos os aspectos envolvidos na 

construção de uma língua, a saber, seu léxico, recursos de textualização e normas 

sociais voltadas para a interação (ANTUNES, 2007).  

Voltando ainda às outras definições de gramática, temos aquela que a concebe 

como “conjunto de regras que são seguidas”. Tal concepção revela um aspecto 

descritivo da língua. “Nesse tipo de trabalho, a preocupação central é tornar conhecidas, 

de forma explícita, as regras de fato utilizadas pelos falantes” (POSSENTI, 1996, p. 65). 

Para tanto, explicitando esse processo, é necessário a análise de estruturas de uma 

língua, a organização das mesmas segundo suas classificações, a verificação das 
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relações estabelecidas entre as unidades agrupadas, a definição dos papeis 

desempenhados nas relações observadas até chegar de fato à observação referente à 

empregabilidade dos usos da língua.  (FRANCHI, 2006, p.) 

Por um instante, pode parecer que essas gramáticas são uma só, haja vista que 

tanto uma como a outra contém descrições de estruturas da língua. Mas Possenti (2005) 

esclarece o caso ao dizer que “as passagens descritivas da gramática normativa referem-

se sempre às formas corretas” (p. 68), de modo que os preconceitos linguísticos de uma 

são justificados pela outra.  

Comentando agora a concepção de gramática a partir da definição “conjunto de 

regras que o falante domina”, destacamos que ela se refere a uma abordagem que 

considera a linguagem sendo parte de uma capacidade inata de todo indivíduo. Assim, 

essa visão de gramática “corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua 

desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética humana 

em condições apropriadas de natureza social e antropológica.” (FRANCHI, 2006, p. 

25). 

Todo usuário da língua emprega essa gramática porque conhece 

inconscientemente a sua estrutura, através de constantes interações durante a fala. Isso 

significa que um aluno, quando chega à escola, já conhece grande parte dos fenômenos 

linguísticos do seu idioma nativo, não sendo necessária a insistência por atividades 

linguísticas que os alunos já dominam.   Sendo assim, surgem alguns questionamentos: 

é preciso ensinar gramática para nativos da língua?  Para que a ensinamos? Qual é o 

foco dela na escola, em especial nos anos iniciais?   

Em relação à primeira pergunta, recorremos a Bagno (2012), o qual assinala que: 

“A resposta é sim, ou não, dependendo da concepção de gramática que se tem em 

mente” ( p. 31). Após analisarmos aqui os tipos de gramática a partir de sua concepção, 

é preciso compreender que cada uma delas repercute diferentes atividades linguísticas, 

inclusive com objetivos diversos. Quando se parte de um trabalho com a gramática 

normativa, focando em regras e baseando-se na dicotomia  certo e errado para o uso da 

língua, a escola opta por um ensino prescritivo, que “objetiva levar o aluno a substituir 

seus próprios padrões de atividade linguística considerados errados/intocáveis por 

outros considerados corretos/aceitáveis” (TRAVAGLIA, 2005, p. 38). Desse modo, o 

seu foco de estudo  é direcionado para consolidar uma única variedade de prestígio. 

Paralelo a esse tipo de ensino prescritivo, há também aqueles que buscam 

realizar um trabalho de descrição da língua, sem necessariamente querer modificá-la, 
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num esforço de refletir sobre os diversos vernáculos linguísticos existentes numa 

determinada área.  O ensino descritivo torna-se relevante nesse ponto por considerar que 

“o falante precisa saber algo da instituição linguística de que se utiliza, do mesmo modo 

que precisa saber de outras instituições sociais, para melhor atuar em sociedade”.                                                       

(TRAVAGLIA, 2005, p. 39), corroborando para a consciência crítica desses usuários da 

língua acerca dos fatos envolvidos na linguagem. 

Essa perspectiva de ensino é pertinente, mas ainda assim os estudiosos da área 

da linguagem e até os documentos oficiais (Brasil, 1997) destacam outra de maior 

relevância: o ensino produtivo. Ele visa ajudar o aluno “a aumentar os recursos que 

possui e fazer isso de modo tal que a tenham a seu dispor, para o                                              

uso adequado, a maior escala possível de potencialidades da sua língua”.                                

(TRAVAGLIA, 2005, p. 40). Tendo  isso em vista, sua finalidade não se reduz apenas a 

modificar a língua do usuário, mas apresentá-lo a novas habilidades linguísticas que 

serão úteis para o desenvolvimento de sua competência comunicativa.   

Em outras palavras, um ensino produtivo, seria o mesmo que Bagno (2002) 

denomina aquele que favorece uma educação linguística, tendo como elementos 

constitutivos. 

(i) “O desenvolvimento ininterrupto das habilidades de ler, 

escrever, falar e escutar; 

(ii) O conhecimento e reconhecimento da realidade 

intrinsicamente múltipla, variável e heterogênea da língua, 

realidade sujeita aos influxos das ideologias e dos juízos de 

valor; 

(iii) A constituição de um conhecimento sistemático sobre a 

língua, tomada como objeto de análise, reflexão e investigação”. 

(p. 18) 

 

Com base nisso, o estudo da gramática passa a ser coerente, funcionando como 

instrumento de reflexões sobre a linguagem e trazendo impactos positivos sobre a 

formação dos indivíduos, os quais terão condições de usar a língua em diversas 

situações de interação social. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao mencionar o trabalho com a 

gramática, traz a atenção para o desenvolvimento da chamada análise linguística na 

escola, pontuando que o seu foco deve “centrar-se na atividade epilinguísitica
283

, na 
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 Por atividade epilinguística entende-se aquela que é produto de uma “reflexão sobre os elementos da 

língua e de seu uso relacionada ao seu processo de interação comunicativa” (TRAVAGLIA, 2005, p. 34) 
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reflexão sobre a língua em situação de produção e interpretação, como caminho para 

tomar consciência e aprimorar o controle sobre a própria produção linguística” 

(BRASIL, 1997, p. 31), ou seja, contempla um ensino produtivo para o aprendizado do 

português brasileiro. 

 A Análise Linguística citada pelos documentos oficiais refere-se a atividades 

“que tomam determinadas características da linguagem como objeto de reflexão” 

(BRASIL 1997, p. 53) sendo que a mesma compõe os eixos básicos de estruturação dos 

conteúdos de Língua Portuguesa, que é integrada também pelos usos da língua oral e 

escrita.  

Nessa visão, oposta ao que de fato ocorre em sala de aula, o aprendiz formula e 

verifica hipótese sobre o funcionamento da língua, por meio de comparação, e 

observação em textos orais e escritos, ensino mais coerente à formação do aluno, 

levando em conta que ele é nativo na língua, que sabe utilizá-la; cabe, então, à escola 

ajudá-lo a compreender o funcionamento da linguagem por meio de atividades 

explícitas das descrições das regras gramaticais, mostrando ao aprendiz como elas 

podem ser utilizadas nos variados textos que circulam socialmente. 

Tendo em vista essas considerações, o professor pode explorar gramática em 

sala de aula, mas o foco desse ensino requer um trabalho com as regras do uso da 

língua, para que os falantes consigam empregá-la em diversos contextos reais.  “O 

professor deve encorajar e promover a produção e análise de textos, o mais 

frequentemente possível (diariamente!), levando o aluno a confrontar-se com 

circunstâncias de aplicação das regularidades estudadas” (ANTUNES, 2003, p. 97). 

Quando essa metodologia é aplicada, especialmente nos anos iniciais, há uma 

apropriação maior das questões  textuais, tendo impactos positivos em habilidades de 

leitura e escrita, que é a base da alfabetização nessa etapa escolar. 

Do quadro ora descrito, abordaremos mais aspectos relacionados à gramática nos 

anos iniciais, destacando a organização dessa etapa de escolarização, suas finalidades, 

tomando como base os referenciais curriculares locais, responsáveis por orientar as 

escolas. 

 

3. A gramática nos referenciais curriculares: enfoques e perspectivas 

                                                                                                                                                                          
Ao relacionar o trabalho de Análise Linguística com atividades epilinguísticas,  os PCN sugerem um 

modelo de ensino no qual o aluno passa  a  refletir  sobre  os fenômenos  da linguagem. 
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A educação brasileira passou por algumas reformas estruturais nos últimos anos, 

como a oferta ao ensino integral, a formação do professor, a inclusão digital dos alunos 

etc. Essa preocupação é, sobretudo, relacionada com os direitos de aprendizagem dos 

estudantes, como pode ser já  observado em documentos oficiais do MEC, sendo a 

mesma uma temática de novas diretrizes ainda em elaboração. 

 Como forma de assegurar esse direito, hoje entendido não somente como um acesso 

à escola, o governo tem implantado algumas medidas que trouxeram grandes desafios às 

escolas brasileiras, sendo a ampliação do ensino fundamental para nove anos a maior 

delas, uma forma de iniciar o processo de alfabetização já aos 6 anos de idade. Nesse 

quadro, a organização estrutural da escola está dividida em: Educação Infantil (crianças 

dos 5 aos 6 anos); Anos Iniciais (1° ao 5° ano); Anos Finais (6° ao 9° ano); Ensino 

Médio (1ª a 3ª série). 

Enfocando os Anos Iniciais nesse trabalho, destacamos que essa etapa da 

escolarização tem por compromisso, com respeito à língua portuguesa, mostrar como 

funciona a linguagem, “quais os usos que tem, e como os alunos devem fazer para 

estenderem ao máximo, ou abrangendo metas específicas, esses usos nas suas 

modalidades escrita e oral, em diferentes situações da vida” (CAGLIARI, 2009, p. 24).  

Sob essa perspectiva, o ensino de língua portuguesa tem sido dividido em diferentes 

eixos didáticos, que apesar de apresentarem especificidades distintas, devem ser 

trabalhados integralmente em sala de aula. São eles: a leitura, a produção de textos 

escritos, a oralidade e a análise linguística, sendo esse último responsável pelas questões 

gramaticais mais amplas, contudo, a partir de outra abordagem.  Como podemos 

observar:  

“devemos, sim, ensinar gramática na escola, desde que 

procedamos... a uma revisão do conceito de gramática. Não se 

trata de normas de bem falar e escrever, de regras absolutas e 

um sistema imutável, mas de uma lógica  que toda língua 

histórica segue, de um conjunto de fenômenos  produtivos da 

linguagem, os quais são passíveis de descrição, reflexão e uso 

por parte dos usuários”   ( SUASSUNA,2012,p.20) ( grifos da 

autora) 

 

 

De acordo com essa visão, o trabalho com a análise linguística pode incluir 

todos os tipos de gramática supracitadas nesse texto, mas num paradigma que leve em 

conta os usos da linguagem (ou a gramática dos usos), partindo  em muitos casos 
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daquilo que os alunos já sabem para  daí ensinar o que se deve, dando atenção às 

atividades epilinguísticas. 

 Considerando tal abordagem, a análise linguística tem sua finalidade na escola, 

assim como também os outros eixos, que precisam ser enfocados. A leitura e a escrita 

nessa fase de escolarização ganham uma dimensão primordial, pois são elas que vão 

garantir a reflexão sobre a língua, podendo ser mais enfocadas em sala de aula 

Reforçando essa ideia, Bagno (2002) pontua: “é preciso falar, ler e escrever bem para 

estudar gramática” (p.48).  

 Como é possível contrapor, na prática essas orientações ainda não são aplicadas 

em sala de aula, sendo enfocado atividades  puramente metalinguísticas
284

 e que tornam 

o ensino de língua portuguesa distante das atividades de leituras e escrita. A escola 

justifica  a  insistência com essa abordagem  gramatical tendo como base o mito de que 

só assim é possível aprender a ler e a escrever. 

Analisando tais aspectos, observa-se que grande parte das descrições e normas 

descontextualizadas  e ensinadas  dia a dia na sala de aula não estão  relacionadas às  

atividades de leitura e  interpretação dos textos bem como as de  produção escrita,  

tornando  o estudo de gramática  sempre muito complexo para os estudantes, que não 

assimilam a função dos recursos gramaticais pelo uso. Pensando nisso, que orientações 

legais, a nível local, são dadas a essas escolas, como forma de alterar essa realidade? 

 A resposta se encontra no Referencial Pedagógico disponibilizado pelo 

município de Araguaína às escolas. Esse é um documento norteador que foi elaborado 

de forma coletiva com professores e profissionais da secretaria de educação, tendo 

como principal objetivo “a produção de um instrumento que atenda às particularidades e 

pluralidade do estudante araguainense, subsidiando a prática pedagógica e contribuindo 

com a melhoria da prática do processo de ensino e aprendizagem”. (ARAGUAÍNA, 

2014, p.1)
285

 A partir de um estudo desse documento, investigaremos os tipos de 

gramática  adotados  para os anos iniciais, analisando  sua aplicação pelos professores 

                                                           
284

 Por atividades metalinguísticas entende-se “aquelas em que se usa a língua  para analisar a própria 

língua, construindo então o que se chama de metalinguagem, isto é, um conjunto de elementos 

linguísticos próprios e apropriados para se falar sobre a língua.” ( TRAVAGLIA, 2005, p.34-35) 
285 Esse Referencial Pedagógico  organiza as habilidades e  competências  por  conteúdos temáticos das 

áreas obrigatórias  dos anos iniciais: língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências ,artes, 

religião, educação física. Aqui é analisado apenas o de Língua Portuguesa. 
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de uma escola municipal de forma a refletir sobre o foco desse ensino na etapa de 

escolarização referida. 

Nesse contexto, começamos por mencionar que a concepção de linguagem 

interativa  é  a mais defendida na introdução  presente no Referencial Pedagógico  aqui 

analisado, como   está explícito  nesse trecho: 

 

 Tendo como foco de ensino, o uso da língua e sendo essa 

materializada por meio de textos (orais, escritos e não verbais), 

conclui-se que a unidade de trabalho no ensino de língua 

portuguesa deve ser o texto. Não se fala aqui de textos escolares 

(que só servem para ‘ensinar a ler e escrever’), mas daqueles 

que circulam fora do ambiente escolar e que se realizam por 

meio de gêneros.                                (ARAGUAÌNA, 2014, p. 

7) 

 

   Partindo dessa visão, o Referencial Pedagógico de Araguaína adota a mesma 

ideia discutida pelos Parâmetros  Curriculares Nacionais ( 1997) , que desde  o final do 

século passado  vem   defendendo  uma ruptura com  o ensino tradicional de gramática, 

tornando o texto e os gêneros textuais como objeto de ensino das atividades de língua 

portuguesa. Nessa perspectiva, o documento municipal subdivide campos para o ensino, 

denominando os estudos gramaticais como conhecimentos linguísticos, que por sua vez 

divide espaço com outros saberes, como o da literatura, da leitura, da oralidade e  da 

produção textual.  

Nessa seção, denominada conhecimentos linguísticos, há menção ao trabalho 

com a ortografia, com a pontuação, com o léxico, com a morfossintaxe e apesar de não 

haver orientações ao professor acerca de um tipo de gramática a ser trabalhada, fica 

implícita aquela voltada para o uso, com ênfase na reflexão sobre a língua. “O ensino da 

gramática passa a ser um instrumento para a construção de um texto coerente, por meio 

do acesso ao processo de estruturação da língua e do conhecimento de seus mecanismos 

de funcionamento”. (ARAGUAÍNA, 2014, p.14) 

Todas essas orientações compõe a introdução da disciplina de língua portuguesa 

no documento, que além dessa parte, apresenta outra contendo os conteúdos, as 

competências e habilidades do 1° ao 5° ano, mês após mês ao longo de um ano letivo. 

Essa seção está organizada de acordo com os eixos didáticos para a língua portuguesa, a 

saber oralidade, leitura, análise linguística e produção escrita, cada qual com os 

conteúdos a serem trabalhados. 
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Figura 1: Conteúdos gramaticais com maior ênfase no Referencial Pedagógico do 1° ao 5° Ano 

Fonte: ARAGUAÍNA, 2014, p. 15-84 

Na seção de análise linguística, os elementos gramaticais são elencados por 

bimestre seguindo a mesma ordem que os livros didáticos e os manuais de gramática 

apresentam: começa pelos temas relacionados à fonética, passa pela morfologia até 

chegar à sintaxe, tendo os conteúdos de ortografia paralelos a todos esses outros. No 

esquema baixo, estão elencados os conteúdos gramaticais mais enfocados do 1° ao 5° 

ano pelo documento. 

 

 

Os conteúdos dispostos na primeira coluna são comuns a todas as turmas dos 

anos iniciais, juntamente com as temáticas sobre os substantivos, a acentuação e os 

adjetivos. Os demais aparecem com maior frequência do 3° ano em diante.  Já as sílabas 

simples e complexas vem listadas como sugestões de trabalho com a ortografia ao logo 

dos 5 anos  de escolarização dessa etapa. Diante desse quadro, que gramática é adotada 

pelas escolas que seguem esse Referencial?  E como são transpostos didaticamente 

esses conteúdos gramaticais em sala de aula, tendo em vista o processo de alfabetização 

dos alunos dessa fase escolar. Situaremos a escola campo de nossas investigações e 

enfoque dessa pesquisa, e em seguida, analisaremos essas questões a partir do 

Referencial Pedagógico. 

4. Metodologia 

 

O presente artigo foi embasado em pesquisas bibliográficas realizadas a partir de 

teóricos da área da linguagem, no intuito de refletir sobre as concepções de gramática 

orientadas pelo Referencial Pedagógico de Araguaína-TO, um documento que  
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direciona os conteúdos e suas respectivas habilidades para  as turmas dos anos iniciais. 

Essa investigação é fruto também de nossas próprias práticas enquanto professor da rede 

pública de ensino, que tendo que aplicar as diretrizes do documento oficial em estudo, 

observava algumas incongruências sobre as  perspectivas nele contidas.  

 Essa pesquisa bibliográfica foi desenvolvida numa unidade da Rede Municipal 

de Ensino de Araguaína – TO, que atende ao público de Educação Infantil, anos iniciais 

do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - EJA, primeiro e segundo 

segmentos, estando localizada em um bairro periférico da cidade. 

É uma pesquisa qualitativa, uma vez que requer a interpretação e atribuição de 

significados no processo de pesquisa, não requerendo o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. Já em relação aos instrumentos de coleta de dados, analisamos o Referencial 

Pedagógico ( 2014) e outros documentos oficiais ( BRASIL,1997) que são  

disponibilizados às escolas, bem como de entrevistas com as professoras e também 

atividades educativas envolvendo o estudo de gramática.   

O propósito dessas entrevistas e atividades era o de investigar como os 

professores compreendem as diretrizes do documento oficial, enfocando a abordagem 

de gramática entendida pelos docentes a partir dessas orientações. Além disso, 

analisaremos as próprias concepções dos docentes sobre metodologias voltadas para a 

análise linguística. 

 

5. Ensino de Gramática para os anos iniciais: termos novos para velhas 

práticas 

A introdução do Referencial Pedagógico ( 2014) aqui discutido traz um discurso 

bastante inovador quando se refere ao estudo de língua portuguesa na escola.  Ressalta 

cinco campos em que essa disciplina escolar precisa enfocar, como a leitura, a literatura, 

a oralidade, a produção escrita e os conhecimentos linguísticos, sendo esse último a 

gramática em si.  

Na introdução do documento aqui analisado, em alguns trechos há um rebate ao 

ensino tradicional, dando ênfase à leitura e a produção escrita. Em relação à gramática, 

essa é vista como um instrumento de reflexão sobre a língua, que tem por finalidade 

colaborar com a produção escrita dos estudantes. Na própria seção que lista os 

conteúdos há uma referência à gramática contextualizada, entendida como aquela 
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Figura 8:  Seção do Referencial Pedagógico  voltado para o estudo de gramática: conteúdos e habilidades do 4° 

ano 

Fonte: ARAGUAÍNA, 2014, p. 60 

ancorada “em textos situados em práticas sócio-históricas de uso da língua”. (LIMA, et 

al 2012, p.34). 

Com base nisso, inicialmente podemos achar que há o direcionamento para  uma 

análise linguística  pautada no uso e  na reflexão,  mas  não é bem assim que acontece. 

O documento  não apresenta  muitos detalhes acerca dos novos termos, como análise 

linguística, gramática contextualizada. O fato é que, depois de uma minuciosa 

observação nas listas com as habilidades pretendidas dos diversos conteúdos 

gramaticais, notamos que o predomínio é para uma abordagem tradicional no ensino de 

língua portuguesa. 

 

 

No recorte do Referencial Pedagógico (2014) acima, observamos que os verbos 

empregados para se referir às habilidades pretendidas com o estudo da gramática 

contextualizada se relacionam claramente ao ensino prescritivo/descritivo
286

, no qual o 

aluno precisa classificar, reconhecer, empregar corretamente, instruções que só 

incentivam o trabalho com a metalinguagem gramatical, insistindo para a decoreba da 

gramática normativa/descritiva.  

As figuras 3 e 4 ainda mostram outras orientações para uma turma de quarto ano, 

cada uma voltada para habilidades distintas. O que chama a atenção no quadro da leitura 

e da produção de texto é que não há nenhuma referência aos recursos gramaticais 

sugeridos na seção Análise Linguística (substantivo, adjetivo e advérbio), algo que torna 

praticamente os eixos estanques dentro currículo escolar. 

                                                           
286

  Outros verbos utilizados para compor as habilidades do Referencial Pedagógico são: Diferenciar, 

reconhecer, separar, conceituar, acentuar, ordenar, completar. 
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Figura 4: Seção do Referencial Pedagógico voltado para a produção escrita: conteúdos e habilidades do quarto ano 

Fonte: ARAGUAÍNA, 2014, p. 61  

Figura 3: Seção do Referencial Pedagógico voltado para a leitura: conteúdos e habilidades do 4° ano 

Fonte: ARAGUAÍNA, 2014, p.59 

Pela perspectiva interacionista da língua, é por meio do texto que se chega à 

gramática (BAGNO, 2002, GERALDI, 1996, IRANDÉ, 2003). “Somente com a prática 

de produção de texto é possível desenvolver o uso efetivo e concreto da linguagem”          

(SILVA e ALVES, 2014, p. 67). Assim, o texto é o objeto de estudo da língua 

portuguesa, sendo então, durante a leitura e a principalmente durante a 

produção/reescrita de textos que os aspectos gramaticais devem ser considerados 

habilidades de reflexão sobre a linguagem, algo que o Referencial Pedagógico em 

estudo omite. 

 

 

 

  

Além do mais, fica evidente uma profusão de conteúdos gramaticais que torna 

impossível para o professor segui-los na sua totalidade, a menos que faça isso de forma 
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atropelada, como geralmente se dá, por pressão das escolas, que requerem o 

cumprimento total do documento. Vale destacar também que em muitos casos, os 

conteúdos gramaticais não dialogam com as necessidades dos gêneros citados, levando 

o professor a trabalhar a gramática, segundo “a perspectiva reducionista do estudo da 

palavra e da frase descontextualizada” (ANTUNES,2003, p.19). (ver o exemplo da 

figura 5). 

  Nas entrevistas realizadas com os docentes dos anos iniciais, a predileção por 

um modelo de ensino de língua com enfoque metalinguístico é notório, como pode ser 

observado no comentário da professora abaixo, ao ser questionada sobre como pratica 

gramática contextualizada. Essa pergunta foi elaborada tendo em vista que no 

Referencial Pedagógico utilizado pelos professores há uma relação entre esse termo 

com a Análise Linguística. Não sabendo explicar o significado da expressão gramática 

contextualizada, ela descreve como trabalha com a língua em sala  

 

“Enquanto professora, trabalho um texto e dentro daquele texto 

eu vou trabalhar a gramática. Eu vou pra interpretação textual, 

depois eu pego uma frase, que tem aquele exemplo, ai peço pro 

aluno DESTACAR  os sujeitos, o predicado, a concordância 

verbal que tem naquela frase, se tá correta, se tem de substituir o 

pronome pelo nome” ( grifo  da entrevistada) 

(Comentário de uma professora do 4° ano) 

 

 Quando perguntados ainda sobre o que achavam de ensinar gramática nos anos 

iniciais, todos os professores entrevistados concordaram categoricamente ser 

indispensável esse ensino para as crianças, e as alegações desses profissionais estão 

rodeadas de crenças que se encontram embutidas nas escolas, mesmo depois da 

divulgação das pesquisas mais atualizadas  na área da linguagem ao longo de décadas. 

 

“A gente tá vendo que dentro dos concursos é o que mais cai; 

quando a gente passa ‘ah não, isso é coisinha boba!’  ai a gente 

vai deixando de mão, ‘não senhor!’, por que ai é onde o aluno  

tem a prioridade de aprender aquele determinado  conteúdo  lá 

pra frente. Por  exemplo a crase, tem muito gente que acha  

bobagem mas quantos concursos não cai  crase e você não 

lembra ou não viu... então  é de suma importância  buscar a 

fundo  o artigo, o adjetivo, essas coisinhas básicas  da gramática. 

(Comentário de uma professora do 5° ano) 

 

“Tudo no português a base é a gramática. Cê vai fazer um 

concurso, você vai fazer uma prova, você vai estudar tudo tem 
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uma gramática... Tudo é dentro da gramática: cê lê um texto, um 

livro, tá a gramática, você ler uma reportagem, tá a gramática, 

você tá ouvindo uma reportagem auditiva, tem a gramática, 

então por que não ensinar gramática nos anos iniciais? 

(Comentário de uma professora do 4° ano) 

 

 Nessas duas falas percebe-se que o foco de estudo da gramática em sala de aula 

é voltado para a ideia de preparar o aluno para os concursos públicos e provas, mesmo 

esses alunos estando ainda em processo de alfabetização. Isso justifica o trabalho com o 

reconhecimento de classes de palavras e atividades mecânicas envolvendo a gramática.  

Mencionando o Referencial Pedagógico (2014) que os direciona, alguns 

professores não veem problemas nele, já outros criticam a grande quantidade de 

conteúdos sugeridos, reclamando que não dá pra fazer um trabalho mais consistente  

com a língua. Além disso, há  falta de autonomia em aplicá-lo segundo a necessidade da 

turma,  já que  em muitos casos, as escolas preferem segui-lo na ordem, visto que a 

secretaria  municipal acompanha o  seu cumprimento.
287

  

  Como exemplos de atividades propostas com a gramática nos anos 

iniciais, ilustramos um exercício voltado para o 5° ano, em que  a professora trabalha 

com  preposição. Citando essa temática em sala de aula, ela justifica a escolha do tema  

por ser um  encaminhamento  do Referencial Pedagógico  para o mês. (Ver figura 5) 

Analisando a atividade em estudo, constatamos que são seguidas as habilidades 

orientadas no documento municipal, que é o de identificar, reconhecer classes de 

palavras; não há um trabalho com o texto, ressaltando as relações semânticas das 

preposições na produção de efeitos de sentidos. Não há desdobramento da temática 

envolvendo uma produção escrita, o que lhe permitiria explorar as diversas 

possibilidades combinatórias dessas palavras, mas a insistência é para uma decoreba das 

classes, para uma artificialidade no estudo da língua. 
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 Em trechos do documento há uma citação afirmando que ele é apenas “ norteador”, contudo,  alguns 

professores relatam certa  pressão em cumpri-lo. 
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Figura 5: Exemplo de atividade com a gramática voltada para uma turma dos anos iniciais. 

 

 

  

 Nessa perspectiva  é que o documento oficial poderia contribuir com a prática 

pedagógica, alertando ao professor para tal possibilidade com a gramática. Sabemos que 

vários fatores estão envolvidos para a permanência desse ensino como a formação do 

professor, o livro didático, a carga horária de trabalho e até as inúmeras atividades 

pedagógicas burocráticas a que lhe submetem. 

Sabendo disso, já que as escolas precisam seguir  um programa de ensino, então 

que  ele reflita os novos paradigmas voltados para o ensino de língua, marcado pela  

interação entre os gêneros textuais e a gramática, cumprindo sua função social, trazendo   

impactos na competência comunicativa das crianças. 

  

6. Considerações Finais 

Neste estudo, levantamos alguns pontos de discussão sobre o papel da gramática 

em sala de sala, enfocando os anos iniciais, que é uma etapa escolar marcada pela 

apropriação da  leitura  e da escrita. Situando os tipos de gramática existente, apontamos  

que já, nessa fase de escolarização, o ensino prescritivo descritivo tem um enfoque   

bem centralizado, apesar de haver o trabalho com o texto, que se dá muitas vezes de 

modo descontextualizado da gramática. 

Nossa intenção era propor reflexões sobre o foco da gramática nos anos iniciais, 

tomando como objeto de investigação as diretrizes locais que direcionam  os conteúdos 

e habilidades a serem trabalhados  pelos professores. À medida que apontávamos alguns 

tipos de gramática, incluindo as  que são contempladas pelo Referencial Pedagógico, 

discutimos sobre o foco dessa temática nos anos iniciais. 
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Em nossas conclusões, vimos que as diretrizes elencadas em cada eixo não 

favorecem a articulação entre a gramática e os gêneros textuais, algo que tem relegado o 

ensino  de português  à aulas puramente de reconhecimento e classificação de 

nomenclatura, às vezes com o texto, grande parte das vezes sem ele mesmo. 

Nesse documento também constatamos uma grande quantidade de conteúdos a 

serem seguidos bimestralmente pelo professor, em muitos casos alinhados numa ordem 

em que foge da real necessidade do aluno em contexto de leitura e produção, situação 

que torna o ensino de língua obsoleto e tremendamente burocrático. Em muitos casos, o 

professor acaba “jogando” os conteúdos, para cumprir o cronograma recomendado pelo 

Referencial, deixando de considerar aspectos elementares da língua, como as 

habilidades de ler e escrever. 

 Na contramão dessa proposta, ressaltamos a importância de se trabalhar com a 

língua em uso, em que a gramática, sendo constitutiva do texto, estaria sempre à 

disposição para reflexões sobre a organização da linguagem. De fato, o foco para os 

anos iniciais deveria oferecer “à criança condições, instrumentos e atividades que a 

façam ter aceso às formas linguísticas diferenciadas e operar sobre elas” ressaltando 

“uma ênfase especial em diferentes atividades linguísticas ( orais, escritas, de produção 

e leitura de textos, ou mesmo outros exercícios que a imaginação construa)”                            

( FRANCHI 2006, p. 29-30) 

 Nessa perspectiva, seria mais proveitoso o trabalho com a apropriação da escrita 

e da leitura nos dois primeiros anos dessa fase de ensino, explorando desde já  uma 

variedade de gêneros que os auxilie a perceber a funcionalidade da linguagem. Nos 

demais anos  dessa etapa, a escola deveria se preocupar em formar leitores e produtores 

de texto, explorando essas habilidades  ao ensinar o aluno a argumentar, desenvolver 

suas ideias por escrito, ampliando seu vocabulário  por meio da consideração de obras 

da literatura, construindo um reportório linguístico que ajudaria o aluno a refletir sobre 

as estruturas gramaticais mais à frente, na etapa seguinte de escolarização. 

 Portanto, consideramos  lamentável o tratamento dado ao ensino de língua 

portuguesa nos anos iniciais quando privilegiam uma abordagem gramatical artificial e 

sem contextualização com os gêneros textuais. Nossas expectativas é que haja uma 

reorientação desse quadro com as políticas públicas voltadas a esse período escolar, que 

inclusive, tem  avançado razoavelmente. Contudo, é necessário esperar, pois exige 

tempo para que todas essas perspectivas sejam implementadas na escola. 
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LETRAMENTO ESCOLAR E COTIDIANO: REFLEXÃO SOBRE PRÁTICAS 

DE LETRAMENTO À LUZ DOS ESTUDOS CULTURAIS 

Úrsula Cunha Anecleto
288

 

 

RESUMO: A partir da concepção dos multiletramentos, enriquecida pelos pressupostos 

dos Estudos Culturais, esta comunicação tem por objetivo refletir sobre práticas de 

leitura e de escrita de adolescentes, alunos da 7ª série da Escola Estadual Régis 

Bittencourt e de famílias que residem em bairros periféricos, na cidade de Feira de 

Santana, Bahia, tendo como finalidade compreender como os alunos dessa escola 

conseguem interligar as atividades escolares às próprias atividades de leitura e de escrita 

que necessitam exercer cotidianamente em suas comunidades. Nesse sentido, foi 

importante investigar os conflitos existentes na relação entre o letramento escolar e as 

práticas cotidianas de estudantes em suas experiências culturais e nas suas lutas diárias 

pela sobrevivência, elaboração de formas de poder e luta pela cidadania. Do ponto de 

vista teórico, a pesquisa apóia-se nos estudos sobre letramento, segundo David Barton e 

Mary Hamilton (2000), Angela Kleiman (2005, 2006, 2008), Roxane Rojo (2009), 

Magda Soares (1996); sobre identidade e alteridade, segundo Stuart Hall (2003, 2006); 

e Estudos Culturais e multirreferencialidade, de acordo com Sérgio da Costa Borba 

(1998), Richard Johson e Ana Carolina Escosteguy (1999), Roberto Henrique Seidel 

(2007) e Maria Elisa Cevasco (2008). Como característica dos Estudos Culturais, os 

próprios sujeitos investigados puderam refletir sobre suas práticas de letramento, tanto 

na agência escolar quanto em suas comunidades, deixando claro como se torna difícil o 

diálogo entre essas ações. Além disso, ao travar um diálogo com a família, comunidade 

desses alunos, foi possível perceber que as práticas de leitura e de escrita que são 

comuns em alguns bairros periféricos da cidade e nas relações sociais entre seus 

moradores / famílias não são didatizadas nas práticas escolares, o que gera, para essas 

pessoas, uma visão de que seus eventos de letramento diários não são “verdadeiros”, 

deslocando-os, assim, a um “entre-lugar” discursivo.  

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Leitura e escrita. Identidade discursiva. 
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1 Considerações iniciais 

 

Esta pesquisa surgiu com o intuito de investigar práticas de leitura e de escrita 

que fazem parte do cotidiano da Escola Estadual Régis Bittencourt, em Feira de Santana 

(Bahia), principalmente os gêneros textuais trabalhados na disciplina de Língua 

Portuguesa na 7ª série do Ensino Fundamental II – carta pessoal, carta do leitor, carta 

argumentativa, poesia, memorial, blog, torpedos e emails -- e como essas práticas 

dialogam com a vida dos alunos em situação de interação social, tendo como principal 

foco estudantes que moram no sub-bairro Três Riachos e que vivem em lares em que 

seus membros, na maioria das vezes, são analfabetos ou estão cursando o Ensino 

Fundamental I, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Também foram investigados os conflitos existentes na relação entre o 

letramento escolar e as práticas cotidianas de estudantes ou de alunos em suas 

experiências culturais e nas suas lutas diárias pela sobrevivência, elaboração de formas 

de poder e de luta pela cidadania. Na investigação, aqui proposta, esses conflitos entre a 

perspectiva autônoma do letramento e da escolarização e as demandas local e 

culturalmente situadas são, portanto, de grande relevância para a análise dos dados e das 

concepções das atividades de leitura e de escrita que são propostas na agência escolar e 

as que são realizadas constantemente na localidade. 

Três Riachos é um dos bairros periféricos da cidade de Feira de Santana, 

localizado na avenida Rio de Janeiro, início da BR 116 – Sul e fica a cerca de 10 

quilômetros do centro da cidade, sendo, por isso, considerado pertencente à zona 

urbana. Apesar de existir certa proximidade da região central da cidade, principalmente 

do centro econômico e comercial feirense, essa localidade (considerada invasão pelas 

autoridades locais, conforme informam os moradores, mas, de acordo com a divisão 

oficial setorial de Feira de Santana, que consta no site da prefeitura municipal, um sub-

bairro) ainda conserva fortes características da zona rural, principalmente em relação à 

fonte de economia local: agricultura (plantio de terras, comercialização de produtos 

hortifrutigranjeiros), assim como na locomoção de muitos moradores no próprio bairro. 

O município de Feira de Santana possui 556.642 habitantes, de acordo com o 

Censo 2010
289

, sendo a segunda cidade em população e em área do estado. De acordo 

com a lei complementar nº 018 de 18 de julho de 2004, que define o perímetro urbano e 
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delimita os bairros, Feira de Santana possui 44 bairros e 62 sub-bairros, entre eles os 

Três Riachos.  

 

2 Um olhar sobre a concepção de letramento 

 

“A escola é importante, pró, pra gente ser gente”. Essa afirmação do aluno 

Nélson
290

, 7ª série, da Escola Estadual Régis Bittencourt, reflete um dos papéis 

atribuídos à escola por quem a vivencia e vê nessa agência a possibilidade de 

concretização de seus anseios pessoais, profissionais e de inserção em um mundo que 

cada vez mais valoriza o conhecimento e a informação. No entanto, nem sempre essa 

expectativa gerada em torno dessa instituição de ensino pode (e deve) ser ratificada, 

pois é possível notar que o olhar de outros atores que atuam nesse universo (alguns 

docentes, gestores, funcionários da instituição) não percebe, nem atribui, a mesma 

significação à escola e às suas práticas cotidianas. 

Um desses atores, Nélson, aluno morador do bairro Três Riachos, na periferia de 

Feira de Santana, às margens do rio Jacuípe (BR 116 – Sul), é o único em sua família 

que está próximo de concluir o Ensino Fundamental II; sua mãe, Coaraci, abandonou os 

estudos no Ensino Fundamental I e alega que não tem mais condições de voltar à escola, 

pois, segundo ela, “tem muito trabalho e falta de tempo para aprender a ler de verdade”. 

Para ele, as práticas escolares são garantia de uma melhor profissionalização no futuro, 

embora reconheça que na atualidade os assuntos estudados na escola nem sempre 

contribuem efetivamente no seu dia-a-dia. 

Muitos moradores dessa localidade que fretam a escola, apesar de envolverem-se 

constantemente em diversas práticas letradas em seu cotidiano -- desde o registro do 

tipo e da quantidade de peixes pescados no dia a receitas que costumam escrever ao 

assistir televisão ou folhear revista – afirmam não saber ler nem escrever “direito” e não 

percebem como essas atividades cotidianas que realizam podem aproximar-se das 

práticas da escola e dos eventos de letramento que as constituem. Por isso, apesar de 

acreditar na escola como uma ferramenta que tem o potencial de “transformá-los em 

gente” conforme disse Nélson, ou seja, constituir-se em elementos que proporcionem 

um empoderamento de suas atividades discursivas e sociais, acreditam que não possuem  

o conhecimento necessário para continuar frequentando essa agência. 
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Nesse sentido, para Kleiman (2005, p. 6), “letramento surge como uma forma 

de explicar o impacto da escrita em todas as esferas de atividades e não somente nas 

atividades escolares.” Essa ideia deixa claro que, nas sociedades industrializadas, a 

escrita faz parte de diversas situações do cotidiano da maioria das pessoas, não apenas 

em momento escolar. O letramento representa um processo de aprendizagem social e 

histórica da leitura e da escrita não apenas em contextos formais (a exemplo de 

contextos escolares), como informais e para fins utilitários. 

Ser letrado, nessa perspectiva, “é participar de um conjunto de práticas sociais 

nas quais significados e sentidos de certos conteúdos codificados culturalmente 

(tradicionalmente, mas não exclusivamente, textos escritos) são gerados, disputados, 

negociados e transformados” (BUZATO, 2010, p. 53). Dessa forma, a unidade escolar, 

como agência de letramentos e de multirreferencialidades, não terá apenas o papel de 

ensinar o indivíduo a ler e a escrever, mas implementar um conjunto de práticas de 

leitura e de escrita com função social, sendo essas valorizadas ou não, locais ou globais, 

abrangendo contextos sociais diversos, numa perspectiva sócio-cultural.  

O letramento apresenta consequências sociais e culturais que são coletivas e 

“abrange o processo de desenvolvimento e o uso do sistema da escrita nas sociedades, 

ou seja, o desenvolvimento histórico da escrita refletindo outras mudanças sociais e 

tecnológicas” (KLEIMAN, 2005, p. 21). Dessa forma, inserir a agência escolar em um 

contexto coletivo de práticas de letramento (conjunto de atividades que envolve a língua 

escrita para alcançar um determinado objetivo numa determinada situação) seria 

promover pela escola a valorização de outras agências e eventos de letramentos 

cotidianos dos sujeitos (a exemplo do letramento familiar, religioso, comunitário, 

tecnológico etc), que afetam além das questões sociais e culturais, a memória coletiva, a 

autoimagem, a participação político-econômica e o repertório cultural. 

 

3 Letramento escolar e letramento cotidiano: um intercâmbio necessário 

 

Conforme destaca Kleiman (2005), as práticas de letramento em diversas 

esferas extra-escolares têm objetivos sociais relevantes para os participantes da situação, 

mesmo que esses, muitas vezes, não as percebam como eventos de uma cultura letrada. 

Entretanto, as práticas de letramento escolar visam “ao desenvolvimento de habilidades 

e competências no aluno e isso pode, ou não, ser relevante para o estudante” 

(KLEIMAN, 2005, p. 33). Assim, é possível pensar que muitas atividades escolares 
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partem da ideia de um sujeito abstrato, atemporal, com realizações de escrita individual, 

que tem como finalidade a metalinguagem. 

O fato de a escola, muitas vezes, separar as suas práticas letradas das de outras 

instituições em que os moradores dos Três Riachos vivenciam diariamente – religiosas, 

profissionais, lúdicas etc --, tratando de forma descontextualizada e uniforme os textos 

que nelas são produzidos ou reproduzidos, independente do lugar de fala de cada 

sujeito, não significa que as práticas escolares não sejam situadas. “Elas são situadas na 

escola, a mais importante agência de letramento da sociedade, que favorece as práticas 

de análise de elementos como sílabas, palavras, frases e até textos” (KLEIMAN, 2005, 

p. 38). 

Mediante essas abordagens, fica evidente que o papel da escola, na atualidade, 

é refletir o dialogismo, não isento de conflitos, polifonias em relação aos enunciados, 

textos, discursos das diversas culturas locais com as culturas valorizadas por essa 

agência, para que a escola possa formar cidadãos democráticos e protagonistas, que 

sejam multiculturais em sua cultura e discursivamente eficientes.  Partindo do lugar de 

fala dos Estudos Culturais, não existe uma única cultura social universalmente aceita e 

posta em prática e, por isso, exclusiva a ser transmitida dentro da comunidade escolar. 

Conforme destaca Sousa (2004, p. 15) “a escola não pode (...) silenciar as vozes que lhe 

pareçam dissonantes do discurso culturalmente padronizado, uma vez que não opera no 

vazio.” Os sujeitos que se envolvem em relações dialógicas não são entes autônomos e 

pré-sociais, mas indivíduos “que se permitem compreender, por meio da linguagem em 

uso, as relações identitárias que se constituem e as disputas que estão em jogo na 

interação – já que a linguagem sempre pressupõe o outro” (SITO, 2010, p. 15).  

Na atualidade, é possível notar que muitas práticas escolares não levam em 

conta essas mudanças provocadas nos sujeitos que frequentam a agência, muitas vezes, 

devido a seus atores (principalmente os professores) não se sentirem preparados para 

desenvolver outras ações de letramento, pois “esses sistemas letrados são meios de fazer 

coisas para influenciar outros que são, de alguma maneira, ligados ou devedores desses 

sistemas letrados” (BAZERMAN, 2007, p. 33), e a alguns pais até reforçarem a atuação 

da escola como legitimação de práticas elitistas.  

A leitura e a escrita, então, passam a ser procedimentos que têm como modelo 

as instâncias escolares, que não conseguem promover um intercâmbio com diversos 

eventos de letramento que ocorrem na vida diária de qualquer pessoa, considerados 

pelos próprios sujeitos como letramentos menores ou não autorizados. Isso significa, 
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conforme observam Barton e Hamilton (2000), que muitas práticas de letramento são 

modeladas por instituições sociais e relações de poder e alguns letramentos são mais 

dominantes, visíveis, legitimados, influenciáveis que outros. 

Há diferenças nas maneiras como diferentes sociedades e culturas usam o 

letramento, e os tipos de organizações e ações que se constroem através da interação 

discursiva em uma cultura letrada dependem da especificidade e intenção comunicativa 

de que se servem os sujeitos em suas práticas diárias (BAZERMAN, 2007; BARTON e 

HAMILTON, 2000). Apesar de o fator interação social ser um afluente relevante para 

as questões de legitimação de práticas letradas, algumas comunidades ainda creem que 

há tipos de letramento que são legítimos (geralmente os ligados às esferas mais altas da 

sociedade e às atividades que circulam no âmbito escolar) e aqueles que não são 

verdadeiros ou importantes. 

 

4 Os alunos e seus textos: o que os alunos revelam sobre suas leituras e seus 

escritos 

 

A escrita, na atualidade, tornou-se uma das principais atividades que permeiam 

as práticas escolares, sendo essa, na visão de muitos docentes e de discentes da Escola 

Estadual Régis Bittencourt, a fundamental competência a se atingir para se obter o 

sucesso acadêmico, profissional e uma possível interação com o mundo. No entanto, 

essa ideologia sustentada na agência escolar revela um fosso social entre os que 

escrevem e aqueles que não possuem essa habilidade, pelo menos dentro dos moldes 

apresentados na escola. 

 Para Almeida (2006, p. 12), “usa-se a escrita como forma de discriminação, 

como forma de construção de status social e, principalmente, como explicação para 

problemas e particularidades que sequer fazem parte ou estão relacionadas diretamente 

a ela.” Dessa forma, pode-se inferir que o número de inclusos e exclusos em diversas 

esferas sociais é diariamente relacionado aos números dos que escrevem ou não. 

 Apesar de a sociedade atribuir tal importância à escrita, na agência escolar é 

possível perceber que muitos alunos apresentam uma grande resistência para realizar 

atividades que são eminentemente de escrituração e, não raro, dizem não “saber 

expressarem-se claramente” por essa metodologia. A presença da escrita dentro dos 

espaços de educação formal, na visão dos alunos, muitas vezes representa uma forma de 
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opressão, pois esses apresentam dificuldade em adaptarem-se a um único código 

linguístico ou gêneros textuais que, muitas vezes, não partem de suas realidades locais. 

 No entanto, conforme destaca Almeida (2006, p. 14),  

 

é imprescindível que o profissional possa ter condição de alargar 

o uso da escrita estendendo-a para o uso social dela, 

compreendido entre aquilo que é possível garantir, para efeitos 

de socialização e interação com os outros, e aquilo que se busca, 

a partir do então elaborado. 

 

 Dessa forma, pensa-se o letramento como uma prática social relacionado não 

apenas à leitura de textos, mas, fundamentalmente, à escrita, que pode ser considerada 

uma manifestação formal dos diversos tipos de letramento, sendo a escrituração mais do 

que uma tecnologia. Assim, para Street (1995 apud Almeida 2006, p. 15), “ela se tornou 

um bem social indispensável para enfrentar o dia-a-dia, seja nos centros urbanos ou na 

zona rural.” Mas, para isso, esse elemento deve constituir-se uma forma de interação 

com o mundo, não uma ferramenta de manobra ou de exclusão social. 

Ao investigar os hábitos de leitura e de escrita dos alunos pesquisados, ficou 

evidente que cerca de 80% têm hábito de leitura constante. Os alunos adolescentes liam, 

principalmente, revistas em quadrinho e periódicas (principalmente relacionadas ao 

automobilismo e à moda), poemas, textos escolares, livro didático, cardápio de 

lanchonete, agenda escolar,  sendo que alguns desses textos são lidos a partir das telas 

de 

computadores.  

É possível perceber que os gêneros textuais lidos por esses atores e suas famílias 

são bem definidos e, para essa estruturação, alguns elementos são visíveis, a exemplo da 

faixa etária dos sujeitos: os adolescentes e jovens leem mais HQ, tarefas escolares, livro 

didático, cardápio de lanchonete, textos veiculados em telas de computadores, celulares  

Gêneros mais lidos pelos alunos da 7ª série 

HQ Livro Didático
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e de vídeo game, a exemplo de sms, instruções de jogos etc,  independente do gênero 

(masculino ou feminino). 

Por necessidade de comunicação e/ou interação, também escrevem textos 

constantemente, a exemplo de relatório de vendas, tarefas escolares, poemas, receitas 

culinárias, transcrevem versículos bíblicos, bilhetes, formulário de venda de revistas 

(AVON, NATURA), notas promissórias, sms (torpedos via celular) e alguns escrevem 

email e mensagens no Orkut e no Facebook, entre outros gêneros.  

Entretanto, todo esse potencial de leitura e de escrita de textos dos alunos e de 

suas famílias nem sempre é aproveitado pela escola que, na maioria das vezes, 

considera esses sujeitos como os “sem textos” e essas atividades discursivas como 

práticas menores ou não pertencentes ao contexto escolar. Assim, essa agência impõe 

um tipo de escrituração muitas vezes distanciada da vivência desses indivíduos que não 

conseguem realizar essas práticas eminentemente escolares, ao ver dos docentes, de 

forma competente.  

 Nesse sentido, para Assis (2007, p. 236), deve-se   

tomar como objeto de ensino e de trabalho textos que 

efetivamente componham o universo das práticas discursivas, o 

que demanda, por conseguinte, no caso da escrita, a adoção de 

expedientes menos artificiais na tarefa de produção textual. 

 

Dessa forma, a escrita e a leitura devem ser necessidades criadas pelo professor 

na sala de aula, pela escola na vida social do educando e pela família nos 

relacionamentos cotidianos, pois essas representam um modo de produção textual 

discursivo para fins comunicativos com certas especificidades materiais e constituição 

gráfica (MARCUSHI apud ALMEIDA, 2006, p. 16), que fazem parte não apenas das 

atividades escolares, mas que estão presentes na paisagem das cidades, dos bairros, das 

escolas, das instituições públicas, das igrejas, dos ambientes de lazer, das casas, das ruas 

etc tanto na periferia quanto nos bairros mais centrais. 

 

5 Considerações finais 

 

 Os alunos e suas famílias, apesar de participarem de práticas letradas 

constantemente, não reconhecessem realizações diárias do mundo do trabalho, de 

atividades de lazer, da vida em como atividades do mundo letrado, pelo menos que se 

assemelhem as que são realizadas na agência escolar. 
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 Dessa forma, esses indivíduos vivem em um constante trânsito entre aqueles que 

são considerados em seus bairros e na escola de os “sem leitura”, apesar de apresentar 

modos de leitura competente em seus contextos de vida, o que nem sempre é valorizado 

pela agência escolar, o que suscita, em alguns momentos, a negação de identidades de 

meninos e meninas que vivem em locais à margem das necessidades de leitura e de 

escrita da escola e de diversas outras instituições do mundo letrado. 

 Assim, “o letramento emerge novamente como um fator importante para a 

preservação da heterogeneidade e da diferença cultural” (KLEIMAN, 2002006, p. 269). 

Fica claro então que as práticas de letramento locais ou regionais, por outro lado, seriam 

uma resposta às necessidades sociais e às preocupações de uma determinada 

comunidade, merecendo ser preservadas tanto pelos valores culturais que elas 

representam, como por seu papel na sustentação de identidades de seus usuários, isto é, 

das identidades locais e regionais. 
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A EMERGÊNCIA DA NASALIDADE DA VOGAL ( i )  NO INÍCIO DE 

PALAVRAS NO EXTREMO SUL DA BAHIA 

 

Valdete da Macena Pardinho
291

 

Josinéa Amparo Rocha Cristal
292

 

 

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta dados coletados no corpus Houaiss 

(dicionário), no corpus do e-Labore/UFMG
293

 e entrevistados, alunos da EJA dos 8ºs e 

9ºs anos do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento, da 

cidade de Teixeira de Freitas, Ba, com o objetivo principal de analisar o fenômeno da 

variação e seus motivadores. O estudo envolve palavras iniciadas pela vogal ( i ) em 

sílabas abertas e sua variação ( in ), centrado na análise das ocorrências de nasalidade  

num determinado contexto: início da palavra seja ela iniciada pelo radical i- ou pelo 

prefixo i- como igreja (ingreja) ou irresponsável (inresponsável) e alguns topônimos 

-metodológica da teoria da 

variação, da fonética e da fonologia, nos detemos em quantificar as ocorrências desta 

variação tanto na escrita quanto na fala,  observar os contextos de uso e buscar seus 

motivadores, o que nos  apontam para alguns fatores que podem corroborar para a 

compreensão do fenômeno em questão, por exemplo, o corpus Houaiss registra 6.378 

palavras iniciadas por  i, dentre elas 3.478 começam com in- ou im-, no corpus do 

Elabore a proporção é bem próxima à  encontrada no Houaiss o que indica que ( in ) é 

mais frequente, portanto determina a produtividade; nos dados dos investigados  o ( in )  

é favorecido em início de palavras prefixadas (62%), não prefixadas (45%) e em 

topônimos (5%). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nasalidade. Variação. Fonética. Fonologia. 

 

THE OCCURENCY OF  NASALITY OF THE ( i ) VOWEL IN THE 

BEGINNING OF WORD IN THE SOUTH EXTREME OF THE BAHIA STATE 

 

ABSTRACT: This paper reports data collected in the Houaiss corpus and in the e-

Labore/UFMG corpus and interviews data from EJA’ students of the 8º and 9º grades of 

the basic education of Gessé Inácio do Nascimento school, located in Teixeira de Freitas 

-Bahia, with the main objective to analyze the variation phenomenon and its 

motivadors. The study approaches words that begin with the vowel (i), in open syllables 

and its variation (in). It concentrates in the analysis of the nasality occurrence in a 

determined context:  words that begin either with radical or prefix  ( i ), such as  igreja 

(ingreja) or irresponsável (inresponsável) and even  some names of cities that begin 
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with this vowel.  Supported by theory and methodological perspective of variation, of 

Phonetics and Phonology, we aim to quantify the occurrences of this variation, in 

written and speech forms, to note the contexts of use and search its triggers, in order to 

find some factors that can help us  understand the phenomenon in question, e.g, the 

Houaiss corpus entry  6.378 words that begin with the ( i ) vowel, among them 3.478 

begin with in- or im-; in the Elabore/UFMG corpus the proporcion is aproximate in 

relation to Houaiss corpus. This means that the vowel ( in ) is more frequent, then it 

determines the productivity. The findings show that the vowel ( in ) is  most used as a 

prefixed (62%),  folowed by non-prefixed (45%) and only used  (5%) as names of cities.  

 

 

KEY WORDS: Nasality; Variation; Phonetic; Phonology. 

 

1. Apresentação 

 

Este artigo surge de observações sobre o alto grau de nasalidade das vogais átonas 

pretônicas em torno da região do Extremo Sul da Bahia, especialmente, na cidade de 

Teixeira de Freitas e suas circunvizinhas litorâneas, entre pessoas escolarizadas ou não 

escolarizadas. Chamou-nos atenção, especialmente, a nasalidade do ( i ) no início de 

palavras, portanto nossa análise se volta exclusivamente para tal contexto fonético: 

palavras iniciadas por vogal pretônica ( i )  em sílabas abertas, em contraste com a 

escrita e fala convencionais.  Nossa pauta está centrada, então, na nasalidade de palavras 

sejam elas iniciadas pelo radical i- ou pelo prefixo i- como igreja 

  

[i 

esta vogal, com o objetivo principal de analisar o fenômeno da variação e seus 

motivadores. Pautado sob a perspectiva teórico-metodológica da teoria da variação, da 

fonética e da fonologia, nos detemos em quantificar as ocorrências desta variação tanto 

na escrita quanto na fala, observar os contextos de uso e buscar seus motivadores. 

Muitos pesquisadores têm estudado o fenômeno da nasalidade em todo país, no entanto, 

não encontramos, embora possa haver, em nenhum suporte impresso ou virtual, algum 

estudo que destacasse o fenômeno em questão. Neste trabalho, contudo, não 

objetivamos explorá-lo com minúcias até porque não temos intenção de dar um 

tratamento teórico neste momento, o que deixaremos para um futuro bem próximo os 

desdobramentos, além do mais não temos um quantitativo de dados que o qualifique 

suficientemente. Compreendemos que a análise da nasalidade requer uma boa 

experiência na área e uso de softwares sofisticados para melhor precisão acústica, 
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percepção e audição. Neste sentido, limitamos nosso estudo na captação da fala dos 

entrevistados através de um gravador Olympus Digital Voice Recorder DM-620 – 3 

microphones, e o software Audacity para seleção das palavras da amostra, permitindo 

melhor audição dos dados. Mas, procuraremos, mesmo na superficialidade, interagir 

teoria e dados.  

Propomos, inicialmente, respaldar nossos argumentos, em torno do fenômeno em 

questão, na perspectiva de correntes fonológicas, da fonética e da variação em  Labov 

(2008), Câmara Júnior (1976, 1984), Cagliari (1981), Bisol (2010), Mollica; 

Braga.(orgs.), (2013), entre outros. 

 

2. A nasalidade vocálica  

 

Segundo Câmara Jr. (1970), nas línguas do mundo, a nasalidade vocálica apresenta duas 

formas estruturais: primeiro é a “nasalidade pura da vogal” onde [bõ], bon, opõe-se a 

[bn] bonne, caso da língua francesa. No caso do Português a nasalidade se faz com o 

contato de uma vogal junto a uma consoante nasal adjacente. Neste caso ainda temos 

dois pontos a considerar: o primeiro refere-se à nasalidade transmitida por uma 

consoante nasal numa mesma sílaba, gerando distinção, portanto unidade fonológica; no 

segundo, temos uma vogal que pode ou não assimilar a articulação de uma consoante 

nasal da sílaba seguinte, não constitui distinção, sendo apenas um caso de variação.  

Bisol (2010, p. 171) apresenta outras ideias de nasalidade presentes em Lopes (1979) e 

Wetzels (1988, 1997) entre elas, nos interessa compartilhar neste trabalho à ideia do 

processo de assimilação e a dos padrões nasais. Lopes admite que a consoante nasal 

pós-vocálica sofre um processo assimilatório; mas, diferente de Câmara Jr., faz a 

seguinte observação: se o segmento seguinte for [-contínuo] (banco, manta), uma nasal 

homorgânica à consoante vizinha pode ser detectada; se for [+ contínuo] (convite, 

franja), uma consoante transicional pode ocorrer, mas não consistentemente. A vogal 

nasalizada em ambos os casos é o produto de um processo de assimilação. Quanto aos 

padrões nasais, Welzels, assim como Câmara Jr., compreende que eles são derivados de 

uma sequência VN subjacente, em que N não está plenamente especificado. Segundo 

esses autores, as diferentes manifestações de superfície de nasalidade antes de 

consoantes orais, no português brasileiro, devem-se ao fato de as consoantes nasais 

serem segmentos incompletos em posição de coda final. 
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3. A variação no espaço fônico 

 

É sabido que a língua como um sistema heterogêneo, sistemático e complexo se 

organiza alternando-se em seus elementos fônicos e acústicos, sem contudo, perder sua 

equivalência semântica, possibilidade que parece ser da natureza da linguagem humana, 

segundo, Labov (2008). Seguindo seus argumentos, há diversas realizações fonéticas 

para um mesmo fonema, num mesmo contexto, dentro ou fora de uma comunidade, por 

exemplo, no dialeto do Extremo Sul da Bahia, é comum ouvirmos: a palavra “igual” 



distinção entre um grupo mais escolarizado e o da EJA. 

 

4. Dados 

 

Como ponto de referência, a princípio, selecionamos palavras do sistema ortográfico 

padrão, daí tomarmos o corpus do dicionário Houaiss e do e-Labore/UFMG.   

Observadas as condições sócio-econômicas dos agentes da pesquisa, alunos da EJA dos 

8º e 9º anos do Ensino Fundamental, deu-se a seleção do corpo lexical a ser analisado: 

36 (trinta e seis) palavras utilizadas em seu cotidiano. Para tanto, elaboramos textos não 

verbais com 34 (trinta e quatro) figuras variadas (entre palavras iniciadas com i e outras 

iniciadas por outra vogal ou por consoante) e um segundo texto, totalmente em 

linguagem verbal, o qual  consistia em preenchimento de 32 lacunas cujas palavras, em 

sua maioria, eram derivadas prefixais (prefixos indicadores de negação i-, in-, a-,  de- ou 

des-). Dentre todas as 66, validamos 36 (trinta e seis) palavras que configurou nossa 

amostra: 13 palavras (linguagem não verbal), 11 (derivadas prefixais em linguagem 

verbal), 5 ( topônimos, linguagem verbal) e 7  (palavras cujo radical inicia pela vogal i 

também em linguagem verbal)  

 

 

 

 

Tabela 01 - Corpus selecionado para análise. 
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Ord

. 

 

Palavras 

representadas 

por figuras = A 

Palavras cujo 

radical 

inicia-se pela vogal 

i- 

 = B 

Palavras 

derivadas 

prefixais = C 

Topônimos = 

D 

1 igreja ignorante ilegal Ibirapoã 

2 ilustrador iluminada irresponsável Itamaraju 

3 isopor idioma irreal Itanhém 

4 identidade ironia ilícito Itabatã 

5 isolado idiotas irreverente Itabela 

6 ipê (h)ipócritas irracional  

7 iguana idade irregular  

8 idosos  ilimitado  

9 ídolo  ilógico  

10 igual  irreconhecível  

11 (h)igiênico  irreversível  

12 Ivete    

13 Isolante     

Subtotal                        13                                        7 11 5 

Total                               36  

palavras 

 

5. Metodologia: os agentes da pesquisa  

 

O presente trabalho orientou-se por um estudo descritivo estatisticamente fundamentado 

em um fenômeno variável: a nasalidade vocálica (prioritariamente a vogal i inicial) de 

teixeirenses: alunos da EJA (8º e 9º anos do Ensino Fundamental), objetivando analisar, 

apreender e sistematizar variantes linguísticas usadas pela comunidade de fala acima 

citada. Para tanto, calculamos a influência que cada fator, interno (as variáveis 

dependentes) ou externo ao sistema linguístico (variáveis independentes), buscando 

estabelecer a relação entre o processo de variação e os dados observados.  

 

Variáveis e fatores considerados para a constituição do corporea investigado. 

 

a) Variáveis dependentes 

 formas que estão em competição: a presença ou a ausência da nasalidade 

da vogal ( i) em início de palavras; 

 grupo de palavras que apresentam maior grau de variação; 

 contextos fonéticos em que o i- oral se manifesta  oralmente como [ i ] 

 ou na escrita como in- ou im-  [ i ]. 
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b) Variáveis independentes 

 nível sócio-econômico; escolaridade dos pais, idade e gênero. 

 

Tabela 2 - Características dos sujeitos da pesquisa. 

 

  Alunos da EJA - 8º e 9º anos (n = 30)   

    N %   

  Faixa etária       

  15 - 25 24 80,0   

  26 - 36 2 6,7   

  37 - 49 4 13,3   

  Grau de Instrução dos pais 30 casais     

  Não alfabetizado 16 26,7   

  1ª grau incompleto (E.F.) 27 45,0   

  1ª grau completo (E.F.) 3 5,0   

  2ª grau completo (E.M.) 10 16,7   

  Ensino Superior Completo 4 6,7   

  Situação sócio-econômica –Renda familiar       

  1 a 2 salários mínimos 27 90,0   

  3 a 4 salários mínimos  2 6,7   

  4 a 5 salários mínimos 1 3,3   

 

6. Resultados  

 

Nesse trabalho, consideramos a formulação de regras de distribuição dos fonemas e da 

realização de seus alofones, para tanto, levamos em conta não apenas os sons 

segmentais, mas também os fenômenos supra-segmentais, morfonológicos, 

sociolinguísticos e pragmáticos. 

 

Variações 

 

A questão que nos põe à prova nesta etapa da pesquisa é buscar os motivadores do 

fenômeno em questão, daí que Mollica (2003, p. 10) postula que "parte do pressuposto 

de que toda variação é motivada, isto é, controlada por fatores de maneira tal que a 

heterogeneidade se delineia sistemática e previsível". 

 

Fatores diastráticos 
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Nesse contexto, pouco pudemos constatar entre as variáveis independentes, fenômenos 

que merecessem destaque, visto a similaridade dos fatores sócio-econômicos e faixa 

etária entre os investigados. Como registra a tabela 2, 80% dos investigados têm idade 

aproximada, 71,7 % dos pais estão entre não alfabetizados e primeiro grau do EF 

incompleto e 90 % encontram-se em situação econômica desfavorável, diante desses 

dados acrescentamos mais um que nos parece bem relevante para o fenômeno em 

investigação: o gênero (sexo). 17 (dezessete) pertencem ao gênero masculino e 13 

(treze), feminino. Nesta variável pudemos constatar um diferencial significativo: a 

variação em estudo está mais presente nos homens do que nas mulheres, tanto nos dados 

da escrita, quanto na oralidade. 

 

Figura 01: Gráfico de distribuição da incidência de registro escrito da nasalidade da 

vogal pretônica( in-) entre homens e mulheres investigados. 

 
 

Figura 02: gráfico de distribuição da incidência na oralidade de nasalidade da vogal 

pretônica i- entre homens e mulheres investigados. 
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- Variáveis dependentes 

 

Figura 03: A presença e ausência da nasalidade da vogal pretônica ( i ) em início de 

palavras, no grupo A. 

 

 
 

Tabela 03 - Análise do corpus –  grupo A. 

 

or

d 

Grupo 

(A) 

Transcriçã

o 

fonológica 

Variante 

em estudo 

(negrito) 

Contexto Outras variáveis 

consideradas 

1 igreja 

 



 

 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

A altura da vogal 

seguinte parece 

favorecer a 
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consoante 

vozeada  

nasalidade da vogal 

i pretônica inicial. 

 

2 ilustrado

r 

/iluStado

R/           

[ i 

lust

 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada 

A altura da vogal 

seguinte parece 

favorecer a 

nasalidade da vogal 

i pretônica inicial. 

 

3 isopor 

 



 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada 

A altura da vogal 

seguinte parece 

favorecer a 

nasalidade da vogal 

i pretônica inicial. 

 

4 identidad

e  

[ i 

de

 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada 

Assimilação da 

nasalidade da sílaba 

tônica adjacente. 

5 isolado 

 

[ i 

 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

 

6 ilustraçã

o 

/ilust

 

[i 

lust

ãw] 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

A altura da vogal 

seguinte favorece a 

nasalidade da vogal 

i pretônica inicial. 

 

7 iguana 

 

[i 

n

] 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

Assimilação da 

nasalidade da sílaba 

adjacente. 

8 idosos 

S/                        ] 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

a qualidade da 

vogal tônica –  

baixa – favoreceu a 

não nasalidade da 

pretônica [i] 

9 isolante /

Nte  /                  

[ 



 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

 

10 igual 

/                          

[ 

] 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

A velaridade da 

consoante adjacente 

pode favorecer a 

nasalidade do i 

(inicial) 
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11 (h)igiêni

co o/                   

[ i 

n

 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

 

12 Ivete / 

  

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

a qualidade da 

vogal tônica –  

baixa – favoreceu a 

não nasalidade da 

pretônica [i] 

13 Isolante / 

 

[ i 



 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

 

 

Análise: O contexto identificado acima não é suficiente para explicar a nasalidade da 

vogal pretônica inicial nas lexias do corpus do grupo A, visto que nos itens 8 e 12, a 

vogal inicial não foi nasalizada por nenhum falante, embora seja seguida de consoante 

vozeada. O mesmo aconteceu com o item 7, do grupo B. 

Devemos então considerar outras variáveis que possam indicar possíveis explicações 

para a variação ou não variação: constatamos, então, um comportamento variável de 

acordo com a qualidade da vogal da sílaba seguinte à vogal (i), nelas a qualidade 

vocálica – baixas – poderia favorecer a não nasalidade da vogal pretônica inicial (i). 

 

Figura 04: A presença e ausência da nasalidade da vogal pretônica ( i ) em início de 

palavras, no grupo B. 
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Tabela 04 - Análise do corpus –  grupo B. 

 

 

or

d 

 

Grupo 

(B) 

Transcriç

ão 

fonológica   

Variante em 

estudo 

Contexto Outras 

variáveis 

consideradas 

1 ignorante 



 

 



 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

 

2 iluminada 

 



   

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

A altura da vogal 

seguinte parece 

favorecer a 

nasalidade da 

vogal i pretônica 

inicial. 

 

3 idioma 

 



   

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

A altura da vogal 

seguinte parece 

favorecer a 

nasalidade da 

vogal i pretônica 

inicial. 

 

4 ironia 

 

 

   

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

A altura da vogal 

seguinte parece 

favorecer a 

nasalidade da 

vogal i pretônica 

inicial. 

 

5 idiotas 

 

[i 



 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

A altura da vogal 

seguinte parece 

favorecer a 

nasalidade da 

vogal i pretônica 

inicial. 

 

6 (h)ipócrita

s  S/          

[ 

 s] 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

desvozeada  

 

7 idade 

 

 

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

vozeada  

A qualidade da 

vogal tônica –  

baixa – 

favoreceu a não 

nasalidade da 
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pretônica [i] 

 

Figura 05: Grupo de palavras que apresentam maior grau de variação - grupo C. 

 

 
 

Tabela 05 - Análise do corpus –  grupo C. 

 

 

Ord. 

 
(C) 

Transcrição 

fonológica 

Variante em 

estudo (negrito) 

Outras variáveis 

consideradas 

1 ilegal 

 



 

 

2 irresponsáv

el  

[ i 



 

 

A frequência produziu a 

produtividade [ i ]. 

 

 (dicionário Houaiss) O in 

/iN/ representa 54,5 das 

palavras iniciadas pela vogal 

i-. 

 

(e-Labore) o in /iN/ 

representa 64,5 % das 

palavras iniciadas pela vogal 

i-.  

3 irreal  [ i 

 

4 ilícito 

 

[ i 

 

5 irreverente 

  

[i 

 

 

6 irracional 

 

[ 

 

7 irregular [i 
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8 ilimitado 

 

[ 



 

9 ilógico 

 

[ 



 

10 irreconhecív

el 

/iReko

 

[ 



 

11 irreversível 

 

[ 



 

 

Análise: Neste caso o contexto fonético não se apresenta como condicionante para a 

variação ou a não variação. Neste corpus de palavras derivadas prefixais, trata-se de 

uma possível padronização. O corpus Houaiss registra 6.378 palavras iniciadas por  i, 

dentre elas 3.478 começam com in- ou im-; no corpus do e-Labore/UFMG, registram-se 

4700 palavras iniciadas por in- ou im- enquanto que com i- são aproximadamente 2.584 

palavras. Tal resultado nos induz a concluir que criou-se um padrão de nasalidade para 

palavras iniciadas por i-, o que determina, então, a produtividade do [ i ]. 

 

Figura 06: A presença e ausência da nasalidade da vogal pretônica ( i ) em início de 

palavras, no grupo D. 
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Tabela 06 - Análise do corpus –  grupo D. 

 

 

or

d 

 

Grupo 

(D) 

Transcriç

ão 

fonológica   

Variante 

em estudo 

Contexto Outras 

variáveis 

consideradas 

1 Ibirapoã /ibi

 





  

vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante vozeada 

 

2 Itamaraju /itamaa

 

 vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

desvozeada  

 

3 Itanhém 

N/ 

 vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

desvozeada  

Assimilação da 

nasalidade da 

sílaba seguinte 

adjacente. 

4 Itabatã / 

 

 vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

desvozeada  

 

5 Itabela / 

 

 vogal pretônica 

média alta (i) 

seguida de 

consoante 

desvozeada  
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Argumentações finais 

 

Fazer uma análise de contextos favoráveis e desfavoráveis é demasiadamente difícil 

tanto para quem os analisa e interpreta quanto para quem os aprecia.  

Muitos fatores devem ser considerados: a perspectiva da teoria que os respalda, o 

método na coleta de dados, o uso ou não de softwares inteligentes para a análise e 

interpretação dos dados; a experiência do pesquisador e sobretudo as variáveis em 

investigação. Como falamos no início deste trabalho nossa ideia não é dar um 

tratamento teórico aos dados encontrados, mas de trazer à tona um tipo de variação 

pouco encontrada na literatura e que anseia futuros desdobramentos.  

Muitos pesquisadores têm apresentado relatos dos mais diversos sobre variações 

dialetais, e se focarmos numa análise comparativa entre esses dados, poderemos 

constatar o quanto eles podem se complementar ou contradizer. 

Neste trabalho, enquanto pesquisamos, analisamos dados e argumentos sobre a 

nasalidade vocálica, especialmente, da vogal alta, anterior, i-; surpreende-nos a riqueza 

das informações que vão surgindo, ainda que não compartilha com as nossas. Jesus 

(2002, p. 217 e 218) argumenta que as vogais baixas são mais facilmente nasalizáveis 

que as altas e que tal informação já foi atestada em Krakow (1993). Continua sua 

argumentação afirmando que a vogal nasalizada /i/ mostrou-se mais próxima à vogal 

oral, não sendo frequente sua nasalização o que foi comprovado tanto auditivamente 

quanto pelos correlatos acústicos; os formantes nasais foram encontrados nessas vogais 

em proporção bem menor do que a encontrada nas vogais nasais, uma vez que em 75% 

das vogais nasais e 20% das nasalizadas constatou-se Fn, o que não significa que não 

houve nenhuma nasalização da vogal i antes de consoante nasal, mas que o índice foi 

insignificante, conclui a pesquisadora. 

No entanto, estamos neste trabalho, mostrando exatamente o contrário, o grande índice 

de nasalidade da vogal i, mesmo quando esta nasalização não seja motivada por 

consoantes nasais adjacentes, no entanto na subjacência a nasalidade seja fato. 

 

Análise ponderada na perspectiva do corpórea: Houaiss, e-Labore e dados dos 

investigados 

 

Tabela 07 - Análise do corpus: base contextual.  
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Vogal [ i ] 

Contexto (a) Favorece Desfavorece  

Vogal i (inicial) seguida de consoante vozeada; 78% --- 

Contexto (b)    

Vogal i (inicial) seguida de consoante desvozeada; --- 58% 

Contexto (c)    

Vogal inicial (i) de natureza prefixal;  62% --- 

Contexto (d)    

Assimilação da nasalidade da vogal pretônica 

medial e/ou da vogal tônica. 

59% --- 
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COGNIÇÃO, REFERENCIAÇÃO E LEITURA: RECONSTRUINDO A 

ARGUMENTAÇÃO NO GÊNERO CAPA DE REVISTA 

 

 

RESUMO: Com base na concepção sociocognitiva de leitura, o gênero capa de revista 

torna-se objeto de investigação deste trabalho, através da qual se objetiva observar 

como o texto adquire significação, contribui para a categorização da revista e 

impulsiona o leitor a adquiri-la. Para tanto, no primeiro momento, descreve-se a capa de 

revista como um gênero textual, tendo como base a perspectiva dialógica de linguagem 

proposta por Bakhtin (2003). No segundo momento, à luz dos estudos realizados por 

Koch (2009, 2014), Cavalcante (2011, 2013) e Cavalcante e Lima (2013), apresenta-se a 

referenciação como um importante fenômeno para a construção do(s) sentido(s) do 

texto. Após estas abordagens, parte-se para a análise do gênero capa de revista, cujo 

corpus é composto por revistas de circulação nacional – Veja, Isto É e Época – 

publicadas em mesmo período e com temáticas similares, nas quais se analisa, 

considerando a composição verbal e visual do gênero, os referentes utilizados e de que 

forma eles concorrem para a construção do plano argumentativo do texto. Por fim, por 

pressupor que um texto só se completa com a participação do leitor, apresenta-se o 

resultado de pesquisa realizada com leitores, cujo perfil condiz ao idealizado pelas 

referidas revistas. Ao final do estudo, constatou-se que o apelo visual é mais forte que o 

verbal no momento em que o leitor decide adquirir a revista. Os referentes utilizados 

não visam a representar fielmente o objeto do discurso, mas criar representações 

capazes de ativar a memória do leitor, um consumidor a ser seduzido.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Sociocognição. Capa de revista. Referenciação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

São muitos os estudos voltados para as estratégias de compreensão em leitura e 

neste âmbito as análises já abarcaram muitos gêneros textuais. Interligando os achados, 

pode-se hoje ter uma visão bem mais ampliada do processo de leitura e de compreensão. 

Foram esses estudos que possibilitaram a compreensão de que o leitor e o texto são 

rodeados por contextos físicos e sociocognitivos, dos quais emerge a significação.  

Assim, compreende-se que o autor, o texto e leitor não podem ser concebidos como 

sujeitos cartesianos, mas como sujeitos sociais. “O leitor sozinho é uma impossibilidade 

teórica. O texto sozinho não tem sentido” (LEFFA, 2012, p. 255).  

Ao falar em contexto e em contexto sociocognitivo, aporta-se no pressuposto de 

que autor e leitor, para conferir significação ao texto, valem-se de seus vários tipos de 

conhecimentos. Para tanto, recorrem às pistas deixadas na materialidade do texto, ou 
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seja, o autor utiliza-se dos referentes para dizer e o leitor para compreender. Nesta 

relação, apresenta-se a referenciação como fator que favorece a compreensão dos textos.  

Com base neste aporte teórico, este trabalho objetiva analisar como a capa de 

revista adquire significação, contribui para a categorização da revista e impulsiona o 

leitor a adquiri-la. Para tanto, no primeiro momento, descreve-se a capa de revista como 

um gênero textual, tendo como base a perspectiva dialógica de linguagem proposta por 

Bakhtin (2003).  

No segundo momento, à luz dos estudos realizados por Koch (2013, 2014), 

Cavalcante (2011, 2013) e Cavalcante e Lima (2013), apresenta-se a referenciação 

como um importante fenômeno para a construção do(s) sentido(s) do texto.  

Após estas abordagens, parte-se para a análise do gênero capa de revista, cujo 

corpus é composto por revistas de circulação nacional – Veja, Isto É e Época – 

publicadas em mesmo período e com temáticas similares, nas quais se analisa, 

considerando a composição verbal e visual do gênero, os referentes utilizados e de que 

forma eles concorrem para a construção do plano argumentativo do texto.  

Por fim, por pressupor que um texto só se completa com a participação do leitor, 

apresenta-se o resultado de pesquisa realizada com leitores, cujo perfil condiz ao 

idealizado pelas referidas revistas. 

Trata-se de uma abordagem bem sucinta, uma vez que traz a tona questões de 

estrema complexidade – o estudo dos gêneros textuais, da compreensão em leitura e da 

referenciação.  

Ao tratar sobre a referenciação, ousa-se ampliar o conceito para além da palavra, 

ou seja, apresenta-se o não verbal como elemento utilizado para referir, remeter, 

retomar e aludir. O desafio está posto. Ao leitor fica o convite para a sociointeração, 

pois do contrário, tudo que aqui está escrito não chegará ao estatuto de um texto. 

 

2. Leitura, sociocognição, estudos do gênero e referenciação: elos na construção 

do sentido 

A leitura começa com os olhos. "O mais agudo dos nossos sentidos é a visão", 

escreveu Cícero, observando que quando vemos um texto lembramo-nos melhor dele do 

que quando apenas o ouvimos. Santo Agostinho louvou (e depois condenou) os olhos 

com o ponto de entrada do mundo, e santo Tomás de Aquino chamou a visão de "o 

maior dos sentidos pelo qual adquirimos conhecimento". Até aqui está óbvio para 

qualquer leitor: as letras são apreendidas pela visão. Mas por meio de qual alquimia 

essas letras se tornam palavras inteligíveis? O que acontece dentro de nós quando nos 

defrontamos com um texto? De que forma as coisas vistas, as "substâncias" que chegam 

através dos olhos ao nosso laboratório interno, as cores e formas dos objetos e das letras 
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se tornam legíveis? O que é, na verdade, o ato que chamamos de ler? (MANGUEL, 

2004, p. 18).  

O trecho citado foi extraído do livro Uma história da leitura de Alberto Manguel, 

no qual o autor de forma bem livre e descontraída, literária pode-se assim dizer, narra 

sua história de leitor, incrementando-a com informações relevantes acerca das 

concepções filosóficas e das dúvidas existentes sobre o ato de ler. Trata-se de uma 

leitura bem interessante, que cativa ao mesmo tempo em que instrui. Porém, neste 

momento, o trecho citado não visa a discorrer sobre a obra e seu autor, mas encadear 

uma discussão sobre leitura, tomando com referência os questionamentos apresentados. 

Para tanto, buscar-se-á as respostas em dois paradigmas – o cognitivo e o 

sociocognitivo. 

O cognitivismo surgiu a partir dos estudos desenvolvidos por Jean Piaget, 

epistemólogo e psicólogo suíço, de cuja obra nasceram muitos estudos relacionados, 

principalmente, à educação. Para Piaget, o conhecimento é fruto da experiência com o 

meio. O ser humano passa, assim, por quatro estágios: o sensório-motor (zero a dezoito 

meses), pré-operatórios (dois a sete anos), operações concretas (7 aos 12 anos) e 

operações formais (após os 12). Assim, em cada fase da vida humana, o processo 

cognitivo é ampliado. A linguagem, embora não tenha sido o foco dos estudos 

piagetianos, é considerada uma porta para a cognição. 

Os estudos da cognição, ao definirem como objeto de estudos a mente e o 

conhecimento, trouxeram consigo a concepção de que o texto resulta de operações 

mentais. A compreensão é um processo de ativação de saberes acumulados na memória, 

ficando ao leitor a função de recuperar o sentido pretendido pelo autor do texto. “Para o 

cognitivismo interessa explicar como os conhecimentos que o indivíduo possui estão 

estruturados em sua mente e como eles são acionados para resolver problemas postos 

pelo ambiente” (KOCH, 2009, p. 29).  

Nesta linha de raciocínio, estão os modelos de leitura propostos por Gough 

(1976), segundo o qual o leitor realiza a leitura de forma linear, iniciando o processo 

pelas menores unidades (grafema, sílaba, morfema, palavra, frase, etc.). E por Goodman 

(1976) para quem a leitura é “uma atividade de interação entre o pensamento e a 

linguagem” (KLEIMAN, 2011, p. 29). Neste modelo, o leitor realiza o processo inverso 

ao proposto por Gough, isto é, parte das estruturas maiores, não se prende ao processo 

linear e utiliza de deduções durante a leitura. No primeiro, tem-se o modelo de 

processamento ascendente (bottom-up) e no segundo, processamento descendente (top-

down). 

Da união desses modelos, nasce um terceiro: o modelo interativo. Nele, defende-

se que durante a leitura os conhecimentos do leitor interagem, para chegar a construção 

do sentido. Nesse processo então inseridos os conhecimentos linguísticos, enciclopédico 

ou de mundo e interacional, no qual estão englobados três outros conhecimentos: 
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conhecimento ilocucional, que permite reconhecer os objetivos ou propósitos 

que um falante, em dada situação de interação, pretende atingir. [...] o conhecimento 

comunicacional é aquele que diz respeito, por exemplo, a normas comunicativas gerais 

[...] à quantidade de informação necessárias numa situação concreta para que o parceiro 

seja capaz de reconstruir o objetivo do produtor do texto; à seleção da variante 

linguística adequada à cada situação de interação e à adequação dos tipos de texto às 

situações comunicativas. O conhecimento metacognitivo [...] trata-se do conhecimento 

sobre os vários tipos de ações linguísticas que, de certa forma, permitem ao locutor 

assegurar a compreensão do texto e conseguir a aceitação, pelo parceiro, dos objetivos 

com que é produzido [...]. o conhecimento sobre estruturas ou modelos textuais globais 

é aquele que permite aos falantes reconhecer textos como exemplares de determinado 

gênero ou tipo (KOCH, 2009, p. 24)  

É importante considerar que a interação entre todos esses conhecimentos, 

segundo a perspectiva cognitiva, ocorre na mente do leitor; Ler é, portanto, uma ação 

individual; um processo estratégico de processamento da informação que não estabelece 

relação com os fatores externos ao texto.  

Os questionamentos formulados por Manguel no trecho que inicia essa seção 

seriam, no paradigma cognitivista, respondidos da seguinte forma: o ser humano 

aprende a ler, pela experiência; no convívio com a linguagem verbal escrita, ele se 

apropria do código e dos mecanismos de junção que propiciam a leitura das unidades. 

Ler é o resultado de um trabalho de processamento. Do olhar, as palavras chegam à 

mente onde são processadas através da memória. Ler é, nessa perspectiva, refazer o 

percurso de construção trilhado pelo autor do texto, desvendando o sentido por ele 

proposto.  

Em oposição às ideias defendidas pelo cognitivismo, os estudos 

sociocognitivistas procuram compreender como a cognição se constitui na interação. 

Para tanto, não abdicam completamente dos postulados cognitivos, mas questionam a 

separação entre os fenômenos mentais e socais, defendendo que 

a cognição é um fenômeno situado. Ou seja, não é simplesmente traçar o ponto 

exato em que a cognição está dentro ou fora das mentes, pois o que existe aí é uma 

inter-relação complexa. [...] os eventos linguísticos não são a reunião de vários atos 

individuais e independentes. São, ao contrário, uma atividade que se faz com os outros, 

conjuntamente (KOCH, 2009, p. 31).  

Sob esse olhar, compreender o texto requer concebê-lo como ação conjunta, uma 

vez que ao produzi-lo o seu autor pressupõe seu interlocutor, bem como os 

conhecimentos e experiências que este possui para participar do evento comunicativo. 

Quanto a isso é importante ressaltar que nem o leitor/ouvinte pressuposto e nem seus 

conhecimentos estão isolados, mas sim inseridos em contextos sociais, em situações 

concretas de interação com outros sujeitos, também detentores de saberes. Koch e Lima 

(2004, p.282), citando Clark (1992), explicam que 
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os conhecimentos partilhados têm três origens principais: (i) a comunidade da 

qual os interactantes fazem parte; (ii) os conhecimentos que se supõem partilhados, por 

serem tidos como conhecimentos comuns a uma certa comunidade; (iii) os laços em 

comum construídos pelos membros da comunidade e as experiências compartilhadas.  

Nessa perspectiva, observa-se que o conjunto de conhecimentos (linguístico, 

enciclopédico e interacional) deixa de ser concebido como uma propriedade exclusiva 

de um ser individual, cartesiano, pois a ação pela linguagem não é individual e sim 

conjunta. Conforme defende Bakhtin (2014), em toda ação de linguagem se pressupõe a 

existência do outro. Além disso, autor, texto e leitor são partes integrantes de um 

contexto maior, o social e este também precisa ser considerado. Assume-se, na 

perspectiva sociocognitiva, o texto como produto da interação entre autor, texto e leitor.  

A leitura é atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que 

se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície 

textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto 

de saberes no interior do evento comunicativo” (KOCH & ELIAS, 2013, p. 11) .  

A compreensão e a interpretação não são atividades que ocorrem apenas dentro 

da mente, mas na interação, pressupõe e implica negociação em todas as suas etapas. O 

contexto também passa a ser percebido numa perspectiva mais ampla e deixa de ser 

compreendido apenas como o conjunto de todos os fatores externos que acompanham o 

texto. Na perspectiva sociocognitiva, o contexto engloba todos os conhecimentos e 

experiências partilhados pelos interlocutores, uma vez que: 

 

para que duas ou mais pessoas possam compreender-se mutuamente, é preciso 

que seus contextos sociocognitivos sejam, pelo menos, parcialmente semelhantes. [...] 

seus conhecimentos (enciclopédico, sociointeracional, procedural, textual, etc.) devem 

ser, ao menos em parte, compartilhados [...] Ao entrar em uma interação, cada um dos 

parceiros traz consigo sua bagagem cognitiva, ou seja, já é, por si mesmo, um contexto. 

A cada momento da interação, esse contexto é alterado, ampliado, e os parceiros se 

veem obrigados a ajustar-se aos novos contextos que se vão originando sucessivamente 

(KOCH & ELIAS 2013, p. 61).   

 

Retomando os questionamentos formulados por Manguel no trecho que inicia 

essa seção, tendo como base a concepção sociocognitivista, ter-se-iam como respostas: 

o ser humano aprende a ler pela experiência, através da qual adquire um conjunto de 

conhecimentos, dentre os quais está o linguístico; os conhecimentos são partilhados no 

momento da leitura; Ler é resultado de uma ação conjunta entre os sujeitos, integrantes 

de um dado contexto sociocognitivo.  

2.1 O gênero textual capa de revista 
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Na concepção sociocognitiva de leitura, um dos conhecimentos que precisam ser 

partilhados pelos interlocutores, no momento da interação, seja face a face, seja na 

relação à distância via texto escrito, é o conhecimento superestrutural ou conhecimento 

sobre gêneros textuais. Para Koch & Elias (2013), este conhecimento insere-se dentro 

de um conhecimento maior, o ilocucional, aquele que nos “permite reconhecer os 

objetivos pretendidos pelo produtor do texto, em uma dada situação interacional” 

(KOCH & ELIAS, 2013, p. 46). 

Perceber os “objetivos pretendidos pelo produtor do texto” requer 

necessariamente o conhecimento sobre os gêneros, pois é este que regulará a postura do 

leitor/ouvinte frente ao texto. Segundo Bakhtin (2003, p. 265), “A língua passa a 

integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através 

de enunciados concretos que a vida entra na língua”. Nessa perspectiva, são os gêneros 

textuais que organizam, regulamentam e orientam os interlocutores no momento da 

interação.  

Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se 

tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de construir 

livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação discursiva seria quase 

impossível (BAKHTIN, 2003, p. 283) 

Assim, o enunciador, ao projetar um dizer, possui um interlocutor, explícito ou 

pressuposto, o assunto a ser posto em diálogo, a forma e o modo para organizar o dizer. 

Da relação entre esses três fatores – forma, conteúdo e estilo – os gêneros são 

constituídos.  

Ao analisar capas de revistas, considerando essa tríade proposta por Bakhtin 

para caracterização do gênero, pôde-se observar que há nestes textos uma forma 

composicional muito recorrente: imagem central relacionada ao conteúdo de destaque 

na revista, nome da revista, o número da edição, a data da publicação, chamadas de 

alguns conteúdos veiculados e a logomarca da empresa responsável pela publicação. 

Trata-se de um gênero inserido em um gênero maior – a revista. Pode ser 

considerado um hipertexto, pois sintetiza o conteúdo de vários outros textos, além de 

mobilizar o leitor para a compra. Numa perspectiva sociocognitiva, este gênero passa 

pelo seguinte esquema de composição: o autor, aqui representado por um coletivo de 

profissionais que pensa, esquematiza e elabora o texto, aciona seu sistema de 

conhecimentos, pressupõe o leitor, e só assim produz texto. O leitor faz o mesmo 

processo de ativação de conhecimentos para compreender o texto. Assim, autor e leitor 

devem compartilhar conhecimentos, estando inseridos em um contexto sociocognitivo. 

A leitura pressupõe, assim, a existência de uma relação dialógica entre autor, texto e o 

leitor.   

 

2.2 A leitura e o processo de construção de sentido 
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Na concepção de gênero textual proposta por Bakhtin (2003) e também na 

concepção sociocognitiva de leitura, a relação entre texto e sujeitos do discurso é 

dialógica e interacional. É neste encontro que o texto significa. Partindo dessa tríade – 

autor, texto e leitor – a análise do gênero capa de revista focalizará o leitor, no que tange 

a construção de sentido, ou seja, nos fatores que favorecem para que o leitor reconstrua 

o texto e seja capaz de uma “atitude responsiva” – ação que concretiza a interação 

segundo a concepção bakhtiniana. 

Nesse processo, conforme já citado, os conhecimentos partilhados entre os 

interlocutores bem como o contexto histórico-social são partes fundamentais para a 

construção do sentido. Todavia, ao deparar-se com a materialidade do texto, o leitor 

precisa de elementos significativos para que sua memória discursiva seja ativada, ou 

seja, para que ocorra a formação de esquemas cognitivos e a ativação de conhecimentos, 

o leitor precisa ter a percepção de um referente, “objeto, uma entidade, uma 

representação construída a partir do texto” (MAGALHÃES, 2013, p. 98). 

Vários estudiosos ocupam-se em compreender esse fenômeno, dos quais se pode 

citar Magalhães (2013), Cavalcante e Lima (2013), Roncarati (2010) Koch (2003, 2005, 

2009) e Koch e Elias (2013). Para Cavalcante (2013, p. 95) “a referenciação é um 

fenômeno textual-discursivo dos mais relevantes para a produção/compreensão de 

sentidos”. Para Koch (2005, p. 106), as expressões referenciais “contribuem para 

elaborar o sentido, indicando pontos de vista, assinalando direções argumentativas”. 

Seguindo a linha teórica proposta neste trabalho, entende-se a referência como o 

caminho para chegar a significação, uma vez que é a partir dela que os esquemas 

sociocognitivos são ativados. “As entidades designadas são vistas como objetos-de-

discurso e não como objetos de mundo” (KOCH, 2009, p. 57).  

Na perspectiva sociointerativa, o referente não pressupõe uma existência 

extralinguística fora da atividade cognitiva e interativa: o referente é construído no 

interior do e através do próprio discurso, recortado pela dimensão perceptivo-cognitiva 

e subjetiva que criamos no universo textual (RONCARATI, 2010, p. 44). 

Dentre as formas de estabelecer referenciação, em função da amplitude deste 

assunto, esta análise se concentrará, a partir deste ponto, a observar como os referentes 

se apresentam e concorrem para a construção do sentido no gênero capa de revista, 

despertando a atenção do leitor para a leitura. É importante, porém, antes de apresentar 

os textos selecionados para análise, enfatizar que não há aqui nenhuma pretensão em 

dialogar sobre o conteúdo das revistas, no que tange ao seu aspecto político-social. 

Assim, tendo como foco os estudos da linguagem, os textos escolhidos para análise 

foram capas das Revistas Época, Isto È e Veja publicadas no mesmo período – agosto e 

setembro de 2014 – e abordando a mesma temática.  

Com um intuito de tentar construir uma linha de raciocínio sobre a referência, 

considerando o pouco espaço que possui este artigo, convém iniciar a análise com um 

conceito de referir que, segundo Kock (2009, p. 59), “é uma atividade de designação 
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realizável por meio da língua sem implicar uma relação especular língua-mundo”. Para 

tanto, veja-se o texto: 

 

Ao observar esta capa da Isto É percebe-se o elo referencial entre o verbal e não 

verbal. No plano verbal, por exemplo, o termo Petrobras, escrito em caixa alta, em cor 

branca, é retomado, na segunda parte do texto, pela expressão a estatal. Nesse sentido, a 

referenciação atua como processo de coesão textual, concorrendo para a progressão 

temática e para a construção do sentido do texto. É importante considerar que esta 

referência não é meramente linguística, pois através dela aciona-se a memória 

discursiva do leitor para o que o termo representa – empresa que pertence ao governo. A 

escolha lexical para formação do referente assume aqui um efeito de sentido para a além 

da materialidade do texto, indo em direção à construção de argumentos. 

Ampliando o conceito de referência, observa-se a imagem – uma gota de 

petróleo caindo lentamente. Ela mantém com o termo Petrobras uma relação por 

associação: a empresa e o produto por ela comercializado. Assim, considerando esta 

relação numa perspectiva semântica e sociocognitiva, pode-se deduzir que a imagem é 

também uma forma de referenciar. Neste caso, por remissão – “atividade indexical na 

contextualidade” (KOCH, 2009, p. 60). O vermelho colocado como plano de fundo na 

capa de revista traz à memória do leitor a cor do partido da atual presidente da república 

e explicita outro fenômeno de referenciação: a alusão, 

 

atividade que envolve algum tipo de associação ou extensão referencial, de 

modo vago e indireto; não apresenta antecedente contextual e subentende remissão a um 

elemento do conhecimento socialmente compartilhado, ativando um objeto de discurso 

com sentidos implícitos, vagamente sugeridos (RONCARATI, 2010, p. 55). 

 

A capa da Revista Época traz a mesma temática e utiliza referentes similares. O 

termo Petrobras também é referenciado pela imagem. Observa-se novamente a ideia de 

escape simbolizada pelo pequeno vazamento no barril. A alusão nesta capa é percebida 

pelo formato do mapa do Brasil construído a partir do vazamento. Essa afirmação se 

comprova tanto pelo formato do mapa, quanto pelo símbolo BR, colocado na frente do 

barril. Num plano linguístico, a expressão dois esquemas retoma os termos em destaque 

na revista, a Petrobras e o mensalão. A argumentatividade é percebida nesta referência: 

a Petrobras não é um esquema, mas nela (na empresa) existe um esquema. Ao fazer esta 

afirmação, tem-se como base o conceito proposto por Koch (2009, p. 60): “retomar é 

uma atividade de continuidade de um núcleo referencial, seja numa relação de 

identidade ou não”. 

A terceira capa analisada foi a da Revista Veja. A matéria de capa é a mesma, 

todavia diferente das demais, as imagens apresentadas fazem referência direta à pessoas. 
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A revista cita o termo Petrobras, todavia o foco não é a empresa, mas o que está 

ocorrendo dentro da empresa. Neste caso, o termo Petrobras é utilizado para acionar a 

memória discursiva do leitor, contribuindo para que a remissão às imagens: as 

fotografias de Graça Foster e Nestor Cerveró, retomados no texto pela expressão os 

investigados, favoreçam para unidade semântica do texto.  O leitor só será capaz de 

perceber este jogo de construção de sentido se possuir em seus conhecimentos a 

informação de que Graça Foster é atualmente a presidente da Petrobras e Nestor 

Cerveró é ex-diretor da Petrobras.  

Nos três casos, a leitura e, consequentemente, a compreensão, só é possível 

quando autor – que no caso da revista adquire caráter de autor coletivo – e o leitor 

compartilham de um mesmo esquema de conhecimentos e os ativam no momento da 

produção e da leitura do texto. O que Koch & Elias (2013) chamam de contexto 

sociocognitivo. Nos três exemplos, todos os elementos citados concorrem para a 

construção da argumentação em defesa do ponto de vista defendido pela revista que, 

embora se declare um enunciador neutro, deixa no texto rastro em seu discurso. “A 

interação social por intermédio da língua caracteriza-se fundamentalmente, pela 

argumentatividade. [...] o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de 

determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental” (KOCH, 2004, p. 17).    

 

2.3 O texto e o leitor 

Por ser o gênero capa de revista portador de duas funcionalidades básicas – a 

apresentar sumariamente o conteúdo da revista e mobilizar no leitor o interesse para a 

compra – os três textos analisados tornaram-se objeto de pesquisa, através da qual se 

busca perceber como os referentes utilizados favorecem a compreensão do leitor e o 

mobilizam para adquirir a revista.  

Um questionário foi o suporte desta ação. Os sujeitos participantes foram 

leitores, cujo perfil enquadra-se no de leitor pressuposto pelas três revistas: pessoas com 

bom nível de escolaridade, leitores assíduos e/ou assinantes das referidas revistas e que 

costumam dialogar sobre os conteúdos por elas veiculados.  

O primeiro questionamento feito aos entrevistados visou observar se capa da 

revista consiste em motivação para leitura. Ao analisar os resultados, vinte e três dos 

trinta entrevistados declararam que sim, a capa da revista traz motivação para a leitura e 

que já adquiriram revistas em bancas, atraídos pela capa. Com esta informação, pode-se 

perceber que a intenção do enunciador (autor coletivo, representado pela revista) ao 

projetar o texto, tendo como base as particularidades do leitor, gera o que Bakhtin 

(2003) denomina de “atitude responsiva”. 

Um segundo ponto da pesquisa buscou observar a percepção do leitor em 

relação ao conteúdo abordado na matéria de capa. Para tanto, manteve-se apenas a 

imagem e o nome da revista, acompanhado das perguntas: Com base na imagem e nome 
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da revista, é possível deduzir qual o assunto principal veiculado nestas revistas? O que 

contribuiu para essa percepção? Após análise dos trinta questionários, obteve-se o 

seguinte resultado: 

Revista Assunto Referente 

Revista Isto É 23 entrevistados identificaram o conteúdo 

05 entrevistados aproximaram-se. Ao relacionar a imagem a combustível, 

deduziram que a matéria de capa seria o aumento do preço do combustível.  

02 não identificaram. Todos apontaram como referente a gota de petróleo. 

Revista Época 27 entrevistados relacionaram a imagem ao assunto; 

03 não identificaram. 18 entrevistados apontaram o barril com vazamento de 

petróleo; 

09 relacionaram ao símbolo da Petrobras posto no barril. 

Revista Veja 19 entrevistados identificaram o conteúdo; 

04 entrevistados aproximaram-se a informar que se tratava de algo relacionado à 

corrupção no governo; 

07 não identificaram. As fotografias de Graça Foster e Nestor Cerveró. 

    

Vale salientar que apenas vinte e um dos entrevistados conseguiram reconhecer 

as pessoas evidenciadas pela Revista Veja, associando a imagem aos seus nomes. Nove 

não lembraram seus nomes, ou seja, o referente para a formação de esquema cognitivo 

foi apenas a imagem. Isso reforça a defesa de que, no gênero capa de revista, a imagem 

é um importante referente para a compreensão do texto e exerce função decisiva para 

uma aproximação do leitor com o conteúdo. É importante salientar que o contexto é 

imprescindível, pois favorece a percepção e a compreensão do leitor.  

O terceiro ponto da pesquisa visou a observar se os leitores conseguiam 

perceber, num plano linguístico, a relação entre termos, estabelecida através dos 

referentes. Nesta etapa, os entrevistados detiveram-se apenas na parte verbal dos textos. 

Após a análise das respostas: 

1. No texto da Revista Isto É, todos os entrevistados perceberam que o 

termo a estatal refere-se à Petrobras. 

2. Na Revista Época, 23 dos entrevistados relacionaram o termo dois 

esquemas aos termos em destaque a Petrobras e o Mensalão. 

3. Na Revista Veja, a solicitação foi que os entrevistados identificassem no 

texto a quem se referia o termo os entrevistados. Os participantes não conseguiram 
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responder, porque termo o antecedente (a imagem) não estava no enunciado e eles não 

estavam visualizando texto completo. 

 

Assim, a análise dos textos e dos questionários aplicados durante a pesquisa 

favoreceu a constatação de que o processo de leitura é uma atividade centrada na busca 

de compreensão, na qual deve existir uma articulação entre a informação veiculada pelo 

autor e a contribuição do leitor, que (re)constrói o(s) sentido(s) a partir de seus 

conhecimentos. O texto precisa ser depreendido em sua totalidade, pois do contrário 

surgirão lacunas que prejudicarão a compreensão. Os referentes assumem, neste ponto, 

importante função: a de guiar a leitura.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao apresentar neste texto as considerações sobre leitura, compreensão, gênero, 

referenciação e sentido, buscou-se trilhar um caminho capaz de interligar teoricamente a 

concepção aqui defendida: a leitura é uma atividade sociocognitiva interacional. Isso 

implica a concepção de leitor ativo, participante, o co-autor do texto.  

A experiência de leitura do gênero capa de revista sob a perspectiva da 

referenciação foi muito favorável para ampliar a compreensão acerca das habilidades de 

leitura e das estratégias utilizadas tanto pelo autor para construir o sentido, quanto pelo 

leitor para resignificá-lo. Assim, conclui-se que a compreensão do propósito 

comunicativo de gênero favorece bastante a leitura, enquanto atividade de compreensão. 

Sobre a referenciação, ficou a percepção de que há inúmeras funções discursivas 

atreladas aos elos referenciais. “As expressões referenciais são multifuncionais: indicam 

pontos de vista, assinalam direções argumentativas, sinalizam dificuldades de acesso ao 

referente, recategorizam os objetos presentes na memória discursiva” (KOCH & 

ELIAS, 2013, p. 149). 

Nessa perspectiva, a maior de todas as percepções obtidas neste trabalho foi a de 

que ainda há um longo percurso de estudos a ser trilhado para que se alcance a 

dimensão e a complexidade desses temas.  
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA ENTRE DISCURSOS E 

DISCIPLINAS: RUPTURA E FRAGMENTAÇÃO COMO CONSTITUIÇÃO DE 

UM DISCURSO 

Vanessa Gonçalves Costa1 

RESUMO: Ao conceber o Ensino de Língua Portuguesa como discurso constituído por 

diversas disciplinas cujos objetos estão estreitamente relacionados à língua/linguagem 

ou ao ensino-aprendizagem da língua, a presente pesquisa parte do pressuposto que a 

existência de várias disciplinas, embora seja um enriquecimento do ponto de vista da 

pesquisa sobre linguagem, pode estar tendo como efeito no ensino introduzir rupturas 

tais que desfazem os próprios objetos. Essas rupturas ou fragmentações podem ser 

percebidas nas práticas de ensino do professor de língua, sujeito atravessado pelos 

efeitos do constante intercruzamento desses vários discursos. Nossa pergunta de 

pesquisa é a seguinte: essa variedade de disciplinas, conceitos e objetos que compõem a 

área de Letras, enquanto área de formação do professor de língua portuguesa, resultam 

numa fragmentação da aula? Para alcançar respostas para este questionamento, os 

pressupostos teóricos selecionados foram os da Análise do Discurso de linha francesa, 

especialmente os de Michel Foucault (1987, 1996) e do Ensino-Aprendizagem de 

língua. O corpus para análise são relatórios de estágio no ensino fundamental de 

estudantes de Letras. 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Disciplina. Ensino-aprendizagem. Fragmentação. 

Língua Portuguesa. 

1 INTRODUÇÃO 

 Lancar-se à discussão da prática do professor de língua portuguesa 

atualmente é mais que um desafio, é um compromisso para com o ensino de língua e 

uma responsabilidade imputada a todo aquele que faz o ensino ou dele se ocupa 

enquanto objeto de estudo e pesquisa. 

 Este trabalho é produto tanto da pesquisa de mestrado em andamento da 

qual nos ocupamos quanto do compromisso e da responsabilidade que o ensino-

aprendizagem de língua portuguesa ora instaura. Pode-se dizer que, grosso modo, o 

objetivo principal do trabalho é compreender, no âmbito de uma investigação 
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discursiva, o que leva o professor de língua portuguesa a fazer o que faz como faz? Isto 

é, há aqui uma inquietação que envolve teoria e prática. 

 Entendemos que o campo ensino de língua portuguesa é constituído por 

uma grande e complexa rede de teorias. O campo exige que o profissional de Letras 

conheça e domine correntes teóricas diversas e nem sempre complementares ou 

correspondentes umas às outras. Essas diversas teorias ou campos, de alguma forma ou 

de várias formas, refletem na prática de sala de aula do professor. Nossa suposição é a 

de que essas teorias ou campos de estudo manifestam-se na forma de disciplinas, no 

sentido foucaultiano, compostas por seus conceitos e objetos próprios; e essas 

disciplinas, por sua vez, constituem a disciplina curricular língua portuguesa. 

Nossa pergunta de pesquisa, nesse sentido, é a seguinte: se essa variedade de 

disciplinas, conceitos e objetos que compõem a área de Letras, enquanto área de 

formação do professor de língua portuguesa, resultam numa fragmentação da aula? Isto 

é, investigamos os efeitos que essa rede de teorias pode ocasionar na prática do 

profissional de Letras, especificamente no contexto de sala de aula. Como as escolhas 

feitas para a constituição de uma aula de língua refletem essas diversas teorias que 

compõem a área?  

Nossa hipótese é a seguinte: a “soma” dessas diversas disciplinas, embora seja 

um enriquecimento do ponto de vista da pesquisa sobre linguagem, pode estar tendo 

como efeito no ensino introduzir rupturas tais que desfazem os próprios objetos de 

ensino. Ou seja, os conhecimentos, objetos dessas disciplinas são diversos e podem 

ocasionar descontinuidades do ensino deles mesmos na prática de sala de aula. 

E quais seriam essas disciplinas ou campos? As pesquisas em linguagem, nas 

últimas cinco décadas, pelo menos, consolidaram, ao nosso entender, uma espécie de 

discurso de ensino de língua portuguesa. Reconhece-se esse ensino por ele ser 

constituído pelos estudos da Gramática, da Sociolinguística, da Linguística Textual, da 

perspectiva Interacionista e mais recentemente, pela ênfase dos Gêneros Textuais. 

Citamos apenas estas por nos ocuparmos delas neste trabalho, mas outras tendências há 

constituindo o ensino de língua portuguesa. 

Entendemos dessa forma que a primeira exigência imposta ao professor de 

língua portuguesa seja dominar os pressupostos teóricos fundamentais destas disciplinas 
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uma vez que elas influenciarão e constituirão sua prática, seu discurso enquanto 

professor.  

Uma vez que nossa proposta caracteriza-se por uma investigação discursiva 

acerca do ensino-aprendizagem de língua portuguesa, os pressupostos teóricos 

selecionados para compor esta discussão são os da Análise do Discurso, sobretudo os 

conceitos de Discurso, Disciplina, Formação discursiva e Interdiscurso. Discurso, 

Disciplina e Formação Discursiva de acordo com Michel Foucault (1996, 1987) e 

Interdiscurso de acordo com Dominique Mainguenau (2008). 

A pesquisa é documental de caráter qualitativo e o corpus de análise são 

Relatórios de Estágio do Ensino Fundamental de estudantes de Letras da Universidade 

Federal do Pará. Estes documentos oferecem descrições de aulas observadas e regidas 

pelos estudantes durante os anos de 2009 e 2013. A análise dos dados se deu à luz dos 

conceitos da Análise do Discurso mencionados anteriormente a fim de compreendermos 

e identificarmos se os vários discursos/disciplinas que o professor de língua portuguesa 

precisa conhecer e inter-relacionar para a sua aula provocam eles mesmos rupturas e 

fragmentações em sua abordagem. 

A seguir apresentaremos num primeiro momento algumas tendências ou 

disciplinas que constituem o campo teórico do ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa, depois passaremos ao referencial teórico da Análise do Discurso, seguindo 

para uma breve descrição do corpus e da metodologia, para enfim apresentarmos a 

análise dos dados e seus primeiros resultados e conclusões. 

 

2 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM CAMPO VASTO 

 

 Traçaremos aqui grandes linhas acerca de algumas teorias, nem todas 

linguísticas, que entendemos compor o quadro teórico do ensino de língua portuguesa 

no Brasil. A primeira delas é o Ensino da Gramática Tradicional. É certa a relação que 

automaticamente deve se fazer ao falar em ensino de língua portuguesa ou português 

enquanto disciplina curricular e gramática. Podemos afirmar, segundo pesquisas como a 
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de Neves (2007), que a gramática é um primeiro discurso constituinte, e até mesmo, 

priorizado neste discurso maior que é o ensino da disciplina curricular. 

 Um estudo feito acerca do ensino de Gramática na escola realizado por 

Maria Helena de Moura Neves em 2007 mostra que 100% dos professores pesquisados 

ensinam gramática em suas aulas e passam exercícios gramaticais para seus alunos. 

 No estudo de Neves (2007), as respostas dadas aos questionamentos: 1. 

“Para que se ‘ensina’ a gramática?” e 2. “Para que se ‘usa’ a gramática que é ensinada?” 

foram as seguintes: 

 

verificou-se que 50% das indicações se referem a um bom desempenho: melhor 

expressão, melhor comunicação, melhor compreensão (destacando-se o desempenho 

ativo). Cerca de 30% das indicações se referem à preocupação de normatividade: maior 

correção, conhecimento de regras ou de normas, conhecimento do padrão culto. (...) 

20% de indicações para o que seria uma finalidade teórica: aquisição das estruturas da 

língua/melhor conhecimento da língua/conhecimento sistemático da língua/apreensão 

dos padrões da língua/sistematização do conhecimento. (...) menos de 1% dos 

professores pesquisados declarou só dá aulas de gramática para cumprir o programa; 

esse baixo percentual, porém, foi desmentido na subsequência da pesquisa, que revelou 

ser muito mais geral essa negação da real validade do ensino da gramática. (p. 10) 

 

 

 Conforme a pesquisa de Neves há razões e justificativas para se ensinar 

gramática, cuja metodologia clássica é a conceituação do conteúdo, nomenclatura ou 

exposição das regras, exemplificação e aplicação de exercícios. A responsável pela 

pesquisa alistou nove tipos de sequenciação das atividades de gramática. Em cinco 

sequências os professores iniciam com a explicação da matéria/conteúdo. Os exercícios 

estão presentes em sete sequências, sendo este o último passo do processo. 

 Outra vertente que lança seus reflexos no ensino é a Linguística Textual. 

Na década de 60, começa a desenvolver-se um novo ramo da linguística: a linguística 

textual. Para ela, já não era mais interessante debruçar-se sobre questões da palavra ou 
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da frase, uma vez que o objeto de reflexão passa a ser o texto, por entender ser ele a 

forma específica de manifestação da linguagem (Fávero; Koch, 1983, p. 11). 

  Segundo Fávero & Koch (1983) as causas que levaram os 

linguístas a desenvolverem uma linguística textual foram 

 

as lacunas das gramáticas da frase no tratamento de fenômenos tais como a 

correferência, a pronominalização, a seleção dos artigos (definido e indefinido), a ordem 

das palavras no enunciado, a relação tópico-comentário, a entoação, as relações entre 

sentenças não ligadas por conjunções, a concordância dos tempos verbais e vários 

outros que só podem ser devidamente explicados em termos de texto ou, então, com 

referência a um contexto situacional. (p. 12). 

 

 Três momentos principais marcaram o percurso histórico da linguística 

textual: o primeiro é o da análise transfrástica, no qual se inseriam fenômenos cujas 

teorias sintáticas e/ou semânticas não davam conta de explicar; o segundo momento é o 

da construção das gramáticas textuais e o terceiro momento é o da construção das 

teorias do texto ou da reflexão de que o texto passa a ser compreendido em seu contexto 

de produção. 

 No período da análise transfrástica, os esforços dos linguistas 

concentraram-se  em ir além da frase, partir da frase para o texto no intuito de se 

perceber uma unidade de sentido. Fenômenos como os da co-referenciação, por 

exemplo, vão além da frase e somente poder-se-á chegar à sua compreensão no interior 

do texto. 

  Contudo, a análise transfrástica também não deu conta de trazer 

as respostas até para os fenômenos que se propunha a investigar, alimentando assim, 

fortes argumentos para o desenvolvimento das gramáticas textuais. 

  O objetivo de estabelecer gramáticas textuais teve forte influência 

da gramática gerativa de Chomsky, pois o intuito de estabelecer um sistema finito de 

regras que fossem comuns a todos os usuários da língua e que lhes permitissem dizer se 
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uma sequência linguística consistia ou não em um texto bem formado, em muito se 

aproximava dos postulados para as regras de constituição das frases.  

  À semelhança do período transfrástico, muitas questões não foram 

contempladas pelas gramáticas textuais. Assim, os esforços passam a concentrar-se na 

elaboração de uma teoria do texto, cuja investigação acerca da constituição, 

funcionamento, produção e compreensão dos textos em uso passam a ser os alvos.  

  Neste terceiro momento da linguística textual a pragmática 

constitui-se num importante papel, pois há um deslocamento do texto ao seu contexto 

de produção, entendendo-se por contexto, segundo Bentes (2001, p. 250) “como o 

conjunto de condições externas da produção, recepção e interpretação dos textos.”.  

 Neste momento dos estudos em Linguística, segundo Marcuschi (1998) 

“a palavra de ordem não era mais gramática de texto, mas a noção de textualidade, isto 

é, o que faz com que um texto seja um texto. Daí que nessa nova acepção de uma teoria 

do texto que já aponta para o caráter interacional da linguagem alguns conceitos passam 

a ser foco de investigação, pois são dotados de fatores de textualidade. A coesão e a 

coerência são alguns desses conceitos e ganham especial atenção neste momento de 

investigação do texto.  

  A coerência “teria a ver com a ‘boa formação’ do texto, num 

sentido mais próximo da interlocução, numa situação comunicativa entre dois usuários.” 

(Koch, 2008, p. 11). A coerência ganha ares de investigação numa perspectiva mais 

semântico-pragmática, embora alguns considerem-na também sob o âmbito sintático, 

mas os estudos voltados para a coerência revelam que a presença dela não 

necessariamente é marcada pela estrutura . Paralelamente ao conceito de coerência, 

nasce o de coesão, que já se revela através de marcas textuais presentes no texto (Koch, 

2008, p. 13), adquirindo características mais sintático-gramatical, embora também seja 

semântica. 

 A partir destes estudos e mudanças de perspectivas na área da linguagem, 

que se percebe na escola brasileira um movimento de tomada do texto com o intuito de 

fazer o aluno reconhecer um texto, reconhecer e produzir os diferentes tipos de textos, e 

principalmente, fazê-lo dominar as noções de coesão e coerência, aplicando-os na 

prática de produção de texto, bem como em exercícios de reconhecimento dos 
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elementos responsáveis pela coesão em um texto e da apreciação da presença ou não de 

coerência. Era comum encontrar na correção de textos de alunos comentários como 

“problemas de coesão”, “problemas de coerência”, “incoerência localizada”, entre 

outros no mesmo formato. 

 Outra tendência presente neste campo teórico é a Sociolinguística.  Esta 

disciplina insere na prática de ensino brasileira o discurso de que esse ensino deve 

também objetivar uma educação linguística que comtemple as variedades da língua, que 

discuta as variedades, que as faça conhecidas. Esta disciplina surgiu nos Estados Unidos 

por volta de 1960 quando cientistas da linguagem entendem que estudar a língua 

significa levar em conta a sociedade na qual ela é falada (Bagno, 2007, p. 28). Um nome 

de destaque para a consolidação dos estudos sociolinguísticos é William Labov, 

linguista norte-americano que contestava veementemente afirmações acerca da 

inferioridade cultural e linguística dos negros americanos. 

 A descoberta de novas disciplinas expande o campo de visão acerca do 

objeto de estudo da linguagem. Passa-se a olhar a língua sob novos ângulos. A primazia 

do estudo da língua sob a ótica da gramática tradicional normativa/prescritiva vai aos 

poucos perdendo força, ao menos nos discursos dos que se apropriaram das novas 

perspectivas. A ampliação do objeto de estudo da linguagem, antes, focado na gramática 

da frase, passa a debruçar-se sobre a  

 

compreensão dos fenômenos da interação social por meio da linguagem, da 

relação entre língua e sociedade, da aquisição da língua pela criança, dos processos 

envolvidos no ensino formal da língua, do controle social exercido pelas ideologias 

veiculadas no discurso etc.” (Bagno, 2002, p. 14). 

 

 

 Segundo Bagno (2007, p. 22) “se a sociolinguística tem um papel a 

desempenhar na educação linguística dos cidadãos brasileiros, esse papel é de 

reconhecimento da heterogeneidade intrínseca da sociedade brasileira e, portanto, da 

inescapável heterogeneidade da nossa realidade linguística.” Daí que hoje é perceptível 
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a presença dessa disciplina em sala de aula, seja nos livros didáticos, nas exposições de 

professores; reflexos da incorporação da discussão da disciplina nas diretrizes oficiais 

para o ensino como os Parâmetros Curriculares Nacionais e de uma política de 

valorização do livro didático, no caso o PNLD.  Contudo, segundo Bagno, os livros 

didáticos apresentam muitos problemas no trato da variação linguística, problemas que 

envolvem um bom domínio teórico dos termos, inclusive.  

 Outras vertentes que se apresentam no discurso do ensino de língua 

portuguesa são as pautadas no Interacionismo. Uma vez que se pretendeu esquadrinhar 

o que constitui ou não constitui um texto, momento da Linguística Textual, um novo 

olhar sobre ele passa a delinear-se no cenário linguístico, sendo os estudos da linguística 

da enunciação e da análise do discurso colaboradores para o desenvolvimento dessa 

perspectiva. Nessa linha de pensamento interacionista, a língua é pensada como lugar de 

interação, e o texto, concebido mais enquanto “enunciado” do que enquanto 

“textualidade”. 

 Uma das ideias fundantes do interacionismo no Brasil é a de que o ensino 

de língua deveria ser (re)pensado a partir de uma problematização sobre a concepção de 

linguagem que a escola adota. Essa questão remonta a um texto de Geraldi, chamado O 

texto na sala de aula, cuja primeira edição é de 1984, no qual o autor já começa a 

discutir o conceito de linguagem até então adotado pela escola, um conceito mais 

voltado para as regras gramaticais, para as normas.  

 Para Geraldi, há fundamentalmente três concepções de linguagem, cuja 

opção por uma ou por outra vai influenciar desde a seleção dos conteúdos ensinados ao 

relacionamento com os alunos. A primeira é a que concebe a linguagem como expressão 

do pensamento, a segunda como instrumento de comunicação e a terceira concebe a 

linguagem como forma de interação, a qual estabelece relações significativas entre os 

interlocutores (Geraldi, 2006, p. 41). 

 Considerando as reflexões acerca das concepções de linguagem a partir 

de Geraldi e reflexões advindas com os estudos pautados no dialogismo, na linguística 

da enunciação e na análise do discurso, frentes das quais não nos ocuparemos aqui, 

surge uma linha de pensamento e de ensino pautados no interacionismo, cuja proposta é 

a de um ensino pautado no texto, não mais evidenciando-se suas características de “bem 

formadoras” enquanto texto e sim o caráter interacional da linguagem manifesto por 
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meio dos textos, buscando-se compreender o funcionamento dos discursos por meio 

deles. 

 Basicamente, é possível perceber reflexos dessas teorias em documentos 

oficiais tomados como referência para o ensino brasileiro, como os PCN de Língua 

Portuguesa para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, e em materiais de 

ensino como os livros didáticos. 

 Fechando essa breve discussão sobre as tendências de ensino, não 

poderíamos deixar de falar da corrente mais comum e atualmente utilizada no Brasil que 

é a do ensino pautado nos Gêneros Textuais. Uma vez que se considere o pressuposto 

por Travaglia (2009, p. 17) de que o objetivo prioritário do ensino de língua materna é o 

desenvolvimento da competência comunicativa e que segundo Dionísio et all (2010, p. 

22) a comunicação se dá por meio de textos e os textos estão situados em algum gênero, 

a perspectiva dos gêneros textuais ganha adeptos dos que consideram a língua para além 

de seus aspectos formais e estruturais ou passa a influenciar a formação dessa “nova” 

visão sobre o ensino. “Essa visão segue uma noção de língua como atividade social, 

histórica e cognitiva. Privilegia a natureza funcional e interativa e não o aspecto formal 

e estrutural da língua (Dionísio et all, 2010, p. 23). 

 Nos PCN, o ensino por gêneros ganha destaque, sendo estes, inclusive, 

tomados como unidades de ensino.  

 

não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que 

decorrem de uma análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, 

frases (...) Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto. 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, 

composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou aquele 

gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como 

objeto de ensino. 

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 

diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas 
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também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de 

diferentes formas. 

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 

pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades 

que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na 

existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em 

circulação social. (Brasil, 1998, p. 23-24) 

 

 Fica claro no texto acima o posicionamento de privilégio por um ensino 

que se debruce sobre  

 

“textos materializados em situações comunicativas recorrentes (...) os textos que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos 

característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 

técnicas. 

 

 A metodologia proposta para o ensino dos gêneros é a sequência didática 

com foco na produção escrita, sem muito espaço para o desenvolvimento da modalidade 

oral da língua. 

 Pretendemos aqui traçar grandes linhas de algumas teorias que compõem 

o ensino de língua portuguesa no Brasil. A seguir passaremos ao tratamento dos 

conceitos da Análise do Discurso que embasarão nossa análise dos dados. 

 

3 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NUM VIÉS DISCURSIVO: 

ENTRE DISCURSOS E DISCIPLINAS. 

 Neste trabalho nos propomos a considerar o campo do ensino de Língua 

Portuguesa do ponto de vista de conceitos da Análise do Discurso, por considerarmos 



 

 

 
3356 

que este ensino é formado na confluência de vários discursos, que já foram 

sumariamente caracterizados anteriormente, e também por considerarmos os 

pressupostos da AD viáveis para a análise dos dados que darão as respostas cabíveis 

para os questionamentos da pesquisa. 

 O primeiro conceito selecionado é, obviamente, o de Discurso. Segundo 

Foucault (1987, p. 124) discurso designa o “conjunto de enunciados que se apoia em um 

mesmo sistema de formação; é assim que poderei falar de discurso clínico, do discurso 

econômico, do discurso da história natural, do discurso psiquiátrico.” Esse conceito 

alinha-se à nossa pesquisa por concebermos a prática do professor de língua portuguesa 

como a manifestação de um discurso, isto é, o que faz, como faz e porque faz está 

pautado num ou em vários discursos que o permitem fazer. Por exemplo, não se 

ministra o conteúdo Classes de Palavras por predileção ou escolha de um professor ou 

outro. Há, nesse caso, por trás dessa prática o discurso da Gramática Tradicional que 

permite, incita, imputa o professor de língua portuguesa a fazê-lo 

 Os sistemas de formação de que fala Foucault no conceito de discurso 

exposto acima são as Formações Discursivas, um conceito esboçado pelo autor na obra 

Arqueologia do Saber. Foucault não dá uma definição fechada de Formação Discursiva, 

mas constrói um esboço de conceito que deve observar quatro pontos: (1) a formação 

dos objetos — os enunciados podem encontra-se dispersos no tempo e diferentes em sua 

forma, mas se se referem a uma mesmo objeto formam um conjunto”(p. 36); (2) o 

encadeamento dos enunciados — através da compreensão das relações estabelecidas 

pelos novos enunciados, dispersos e heterogêneos,  que se formam a partir de um 

mesmo objeto é possível entender a constituição de um dado discurso vigente (p. 39); 

(3) o sistema de conceitos — é falível pensar num sistema de conceitos uma vez que 

também encontram-se em constante dispersão, contudo, pensar no que os separa e na 

sua incompatibilidade fosse o caminho para a unidade discursiva (p. 40); (4) a 

persistência dos temas — os discursos não se caracterizam pela individualização de seus 

temas, tão pouco pela permanência deles; a definição de possibilidades estratégicas 

permitidos pela dispersão dos pontos de escolhas seria uma opção. (p. 42) 

Sem arriscar-se a formular um conceito final para formação discursiva, cuja 

palavra de ordem parece ser a dispersão, Foucault faz a seguinte observação, 
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante, sistema de dispersão, e no caso em que entre objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma 

ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva (1987, p. 43). 

 

Trazer para a constituição da reflexão que este trabalho se propõe o conceito de 

formação discursiva é necessário, pois os discursos que “falam” do/sobre o ensino de 

língua portuguesa só se materializam porque lhes é permitido dizer o que tem a dizer. O 

discurso da Sociolinguística, dos Gêneros Textuais, do Interacionismo são produtos de 

pesquisa, mas também históricos, e se o ensino de língua abarca estes discursos é 

porque falam de um mesmo lugar, possuem objetos e objetivos em comum, estão na 

mesma formação discursiva. 

Considerando o ensino de língua numa perspectiva discursiva ou como a 

manifestação de um discurso; considerando também que o discurso não é livre, 

passaremos agora à discussão dos procedimentos de controle do discurso.  

 Para Foucault, a sua suposição acerca da não liberdade do discurso é a 

seguinte 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar 

sua pesada e temível materialidade. (1996, p. 9). 

 Foucault entende que os discursos exercem sobre si mesmo seu próprio 

controle (p. 21). Segundo ele, existem dois processos que controlam e delimitam o 

discurso: a exclusão e a interdição. Os procedimentos de exclusão, exteriores ao 

discurso, são: a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade de verdade (p. 

19). Os procedimentos de interdição são aqueles internos ao discurso e são os seguintes: 

o comentário, o autor e as disciplinas. Este trabalho ocupar-se-á apenas do 

procedimento de controle imposto pelas disciplinas.  

 Michel Foucault na obra A ordem do Discurso (1996, p. 30) diz que 
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[...] uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto de 

métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de 

definições, de técnicas e de instrumentos [...]; o que é suposto no ponto de partida [...] é 

aquilo que é requerido para a construção de novos enunciados. Para que haja disciplina 

é preciso, pois que haja possibilidade de formular, e de formular indefinidamente, 

proposições novas. 

 Estamos considerando para esta discussão a terminologia Língua 

Portuguesa enquanto disciplina curricular e sua prática como manifestação de um 

discurso. Ora, sendo a disciplina, no sentido foucaultiano, um procedimento de controle 

do discurso e a ideia que defendemos é a de que a aula de língua portuguesa é um 

evento discursivo ou uma prática discursiva constituída por outros discursos, nada mais 

propício que pensar e refletir sobre o que é permitido dizer sobre a disciplina língua 

portuguesa nas práticas de sala de aula.  

 Se há diversas disciplinas que constituem o discurso manifesto pelo 

ensino de língua portuguesa, é necessário saber que disciplinas são essas que se 

mostram nas aulas observadas. Se são disciplinas, devem ter tanto um “corpus de 

proposições verdadeiras”, mas não só isso, uma vez que as disciplinas são “feitas tanto 

de erros como de verdades” (p. 31), essas proposições devem “dirigir-se a um plano de 

objetos determinado” (p. 32) e utilizar-se de “instrumentos conceituais ou técnicas de 

um tipo bem definido” (p.32), e, principalmente, inscrever-se em certo horizonte 

teórico” (p.33). Ou pode ser que haja diferentes “proposições verdadeiras”, diferentes 

“objetos” etc., e neste caso teríamos diferentes disciplinas dentro do que chamamos 

“língua portuguesa” na escola. 

Considerando que o discurso da disciplina Língua Portuguesa é formado na 

relação com outros discursos; e a palavra “outro” aqui entendida como aquilo que está 

fora de si, o conceito de interdiscurso também se mostra pertinente.  

Mainguenau diz que para os linguistas, o “outro” é perceptível no discurso de 

duas formas: através da heterogeneidade mostrada (perceptível no texto por marcas 

linguísticas) e da heterogeneidade constitutiva (não deixa marcas visíveis no texto, mas 

as palavras do “outro” estão lá). O interdiscurso inscreve-se na discussão de 
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Mainguenau como tendo o primado, isto é, possui o caráter de primazia, prioridade, 

superioridade. “Nossa própria hipótese do primado do interdiscurso inscreve-se nessa 

perspectiva de uma heterogeneidade constitutiva, que amarra, em relação inextricável, o 

Mesmo do discurso e seu Outro.” (2008, p. 31). 

O conceito de interdiscurso de Mainguenau vai além da heterogeneidade 

mostrada e se liga mais à heterogeneidade constitutiva. Compreendemos que para o 

autor o interdiscurso é parte indissociável da constituição do discurso. O interdiscurso, 

dessa forma, não seria, de acordo com nossa compreensão, nem o novo nem aquilo que 

já existia, mas o que se dá entre estes dois espaços abstratos e que constitui o discurso. 

Como isto se mostra na prática de sala de aula para o ensino de língua 

portuguesa? É o que intentaremos mostrar adiante com a análise dos dados. 

4 O CORPUS 

 O corpus do qual se retiraram os dados para análise é constituído de 30 

(trinta) Relatórios de Estágio oriundos da disciplina Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental ministrada no Curso de Letras da Universidade Federal do Pará nos anos 

2009 e 2013. Entendemos que esses documentos permitem observar uma ampla e 

diversa amostra de aulas tanto de professores experientes quanto de professores em 

formação. Bem como nos permitem visualizar um quadro das diversas metodologias 

aplicadas para o ensino de língua portuguesa atual, considerando o contexto local e 

social onde elas se realizaram. 

 Grosso modo, os relatórios de estágio que compõem o corpus da pesquisa 

possuem duas partes: na primeira os alunos de graduação relatam o primeiro momento 

do estágio, o de observação. As anotações versam em sua maioria acerca do professor 

da turma (tempo de sala de aula, formação, predileções por conteúdos de ensino etc.), 

acerca da turma (quantidade de alunos, perfil) e do acontecimento da aula em si 

(conteúdo ministrado, metodologia utilizada, resolução de atividades etc.). Observou-se 

também a presença considerável de apreciações, na maioria críticas não positivas, 

quanto à abordagem do professor e descrições de acontecimentos corriqueiros e comuns 

de sala de aula. A outra parte é a regência. O momento em que o graduando ministra 

suas aulas. Aqui os relatos concentram-se mais na descrição das aulas ministradas, da 
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metodologia utilizada, nas justificativas de opção metodológica e nos acontecimentos 

corriqueiros. A ocorrência de apreciações nesta parte diminui consideravelmente. 

 A organização da escrita do texto segue um percurso cronológico do 

período em que estiveram em sala de aula. As anotações organizam-se por aula, tanto no 

momento da observação quanto da regência. Geralmente há a data da aula, a série e, às 

vezes, a designação da turma, principalmente quando observaram diferentes turmas de 

uma mesma série; o número da AULA, ENCONTRO, ENTRADA, modos como os 

estagiários denominam o momento em que estiveram em sala de aula. Em alguns 

relatórios foi possível identificar a quantidade de horas-aulas, o horário das aulas e o 

turno.  

A análise dos dados se deu à luz dos conceitos da Análise do Discurso 

mencionados anteriormente a fim de compreendermos e identificarmos se os vários 

discursos/conhecimentos (tendências que compõem o campo teórico do ensino 

aprendizagem) que o professor de língua portuguesa precisa conhecer e inter-relacionar 

para a sua aula provocam eles mesmos rupturas e fragmentações na aula. 

Além da pergunta de pesquisa, outras surgiram para melhor direcionamento da 

análise dos dados. São elas: em qual disciplina a aula se enquadra? Qual objeto e 

método são próprios da disciplina? A abordagem do professor está inscrita no discurso 

da disciplina? O que provoca a ruptura ou a fragmentação? Como o interdiscurso se 

manifesta na constituição da prática do professor? 

A seguir apresentamos uma análise de um conjunto de aulas. 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 Esta análise é composta por um conjunto de 12 aulas que compuseram 

um único relatório. As aulas se deram na primeira parte do estágio: a observação. Foram 

observadas por uma aluna do Curso de Letras do período noturno, numa turma de 5ª 

série, ministradas por uma professora no período compreendido entre 15 de setembro de 

2009 a 19 de outubro do mesmo ano.  

5.1 Breve descrição das aulas e análise 

Logo na primeira aula a professora demonstra um comportamento de interdição 

a um texto do livro didático por ele conter a palavra “sexo”, uma crônica de Luis 
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Fernando Verissímo. A professora julga o texto inadequado para uma turma de 5ª série. 

A estagiária interpreta a postura da professora como um erro e tenta embasar sua 

interpretação num fragmento dos PCN, o qual diz que se faça a discussão em sala de 

aula dos temas transversais, dentre os quais se enquadra Orientação Sexual. 

Percebe-se uma limitação da professora em repassar à turma significados 

elementares de palavras. Em determinada aula, ao ser inquirida sobre o significado do 

verbo “seduzir”, dá como resposta o seguinte: “é quando uma pessoa conquista a outra e 

ela fica encantada”. A resposta é problemática porque furta ao aluno o conhecimento de 

significados outros que a palavra pode adquirir dependendo do contexto em que está 

inserida.  

O período de observação das aulas foi todo empregado no estudo da Classe de 

Palavra “Adjetivo”, seguindo o modelo tradicional de aulas de gramática (conceituação, 

exemplificação, exercícios). Durante o período de observação, somente se trabalhou a 

classe gramatical referida.  

  A professora não domina conceitos gramaticais elementares como o da classe 

de palavras trabalhada. Em determinado momento apresenta um conceito à turma: 

“Adjetivo é tudo aquilo que caracteriza ou qualifica um ser”, noutro centra sua fala 

apenas numa parte do conceito, dizendo que quando os alunos estiverem na 6ª série, “o 

adjetivo será estudado apenas na perspectiva da qualidade”.  

Os exemplos relacionados à classe gramatical são confusos e incoerentes. Ao 

expor como exemplo o adjetivo “habitacionais”, engrena num outro discurso de que 

“habitacionais” “é um problema de moradia, e que vem muita gente de fora e as cidades 

vão crescendo e gera violência e nem todo mundo que chega na cidade encontra 

emprego”. Outro exemplo confuso se deu quando a professora explicou aos alunos que 

um substantivo pode tornar-se um adjetivo, como na frase “Este menino é um macaco”. 

A professora não errou sintaticamente falando, pois temos um substantivo (menino), um 

verbo de ligação (ser) e outro substantivo (macaco) que passa a funcionar na frase como 

predicativo do sujeito. Porém, historicamente, a palavra macaco em nossa sociedade não 

está ligada à ideia de características ou qualidades (positivas) quando associadas a seres 

humanos, pois, nesse sentido, está associado ao preconceito racial, nunca o sentido 

evidenciado pelos falantes é o de peraltice, criança inquieta como é comuns dos 

macacos. 



 

 

 
3362 

A prática da professora é toda apoiada no livro didático com ênfase na análise de 

frases. Apenas em uma aula houve a entrada de um texto intitulado “Cheio Vazio” de 

Pedro Xisto, um poema concreto cujo objetivo de trabalho em sala de aula era 

“enquadrar” as palavras “cheio” e “vazio” numa das classes gramaticais substantivo ou 

adjetivo. Esta prática demonstra incompreensões da professora, pois estas palavras no 

contexto do texto podem adquirir outros sentidos. Interessante o comportamento dos 

alunos quanto ao texto. Eles perguntavam sobre o sentido do texto, mas a professora 

adiava as respostas e concentrava sua abordagem no adjetivo. Quando terminou de ler o 

texto ela disse “— Vamos analisar o texto da gramática” e em seguida pergunta “— O 

que são classes gramaticais?”, e na sequência a professora inicia uma fala sobre como se 

deram as divisões das línguas segundo a perspectiva bíblica.  

Em sua penúltima aula, em conversa com a estagiária, a professora relata como 

organiza sua prática. “A professora começou a detalhar sobre o conteúdo das séries em 

que trabalha. Por exemplo, na quinta série ela disse que só trabalha com classes de 

palavras, do substantivo ao adjetivo e suas classificações. Porem disse que as primeiras 

aulas são sobre ‘Comunicação’ (emissor, receptor, mensagem, código). E inclui o 

Artigo simultaneamente com o substantivo. Na sexta série trabalha com o numeral, 

Advérbio, etc. Quando ela falou em ‘Numeral’ percebi que ela gosta de trabalhar com 

os alunos com essa classe de palavras, pois sem dizer que é um gênero textual, diz que 

gosta de utilizar receitas para essa aula. Em seguida foi falando do restante das classes 

gramaticais vistas em cada série e disse que nem todos os professores fazem a divisão 

que ela faz das classes gramaticais.” 

Para elucidar melhor a questão aqui proposta, passaremos à descrição e análise 

de uma aula específica, na qual é possível perceber a inscrição da professora no discurso 

gramatical, bem como a mostra de incompreensões desse mesmo discurso, ao optar por 

procedimentos metodológicos contestáveis para a disciplina em questão, mais que isso, 

observa-se quão descontínuos podem ser as abordagens do ensino de língua e como isso 

pode restringir a apreensão e compreensão de saberes linguísticos importantes para a 

produção de novos enunciados e novos discursos. 

 Segue a descrição da aula. A professora da turma entregou as avaliações 

de Língua Portuguesa aos alunos, realizadas na aula anterior. Após isso, iniciou um 

novo assunto, ao qual denominou Adjetivo. Não utilizou livro ou qualquer outra fonte e 
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disse aos alunos que eles já haviam estudado o assunto quando estavam na 4ª série. Fez 

o seguinte questionamento à turma: “Quem sabe o que é adjetivo?”. Um aluno 

manifestou sua resposta e, a seguir, a professora anotou no quadro a definição de 

adjetivo, e ainda conceituou oralmente, dizendo que “é a palavra que dá qualidade e 

característica ao substantivo”. Seguiu a aula falando substantivos para os alunos, estes 

deveriam falar um adjetivo. Por exemplo, a professora falou a palavra “cidade”, os 

alunos responderam “poluída, suja, imunda”. Em outro momento a professora disse 

“professores” e os alunos responderam “professor gordo”. Em seguida, explicou que a 

palavra “gordo” era uma característica e não uma qualidade. Após isso, a professora 

falou que tinha o conhecimento do gosto da turma pela prática de desenhar, então falou 

que passaria uma atividade que desse para os alunos arrancarem a folha do caderno. Ela 

escreve na lousa o comando da atividade, assim como segue: “Escolha um professor 

aquele que você mais gosta e admira. Desenhe e dê as características e qualidades.” 

(grifo da autora do relatório). 

  Com base no descrito acima, podemos afirmar a priori que esta 

aula situa-se no enquadre da disciplina Gramática, mais precisamente no campo da 

Morfologia enquanto ciência que estuda as desinências causais e verbais e os diversos 

termos gramaticais (DUBOIS et al, 2006, p. 419). Em aulas desta disciplina, 

tradicionalmente, espera-se que os procedimentos metodológicos sigam os seguintes 

passos: conceituação, exemplificação e exercícios de aplicação/fixação. 

Compreendemos que o objetivo da aula é fazer o aluno obter conhecimentos a respeito 

da classe de palavras Adjetivo.  

 Em sua exposição para a turma, não é possível perceber pelo relatório, o 

apoio em quaisquer materiais de ensino. Geralmente, há uma apresentação conceitual, 

que se apoia em algum manual de gramática ou livro didático e a exemplificação se dá 

por criação do professor ou nos exemplos que os materiais de apoio oferecem. Contudo, 

o entendimento que a professora expressa ter do conceito apresentado à turma é falho, 

pois a concepção gramatical de adjetivo, segundo critérios de um gramático, aponta para 

duas noções: a de característica e a de qualidade dos seres (CEGALLA, 2008, p. 160). 

Nota-se que nesta aula, essas noções tomaram a mesma proporção, apesar de a 

professora ter insinuado, num determinado momento da aula, que há diferença entre 

uma coisa e outra. Contudo, os registros da observação da aula, não fazem referência 

que se deixou claro para a turma as diferenças entre característica e qualidade. 
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Inclusive, quando os alunos agregaram adjetivos aos substantivos mencionados pela 

professora, nota-se que todos os adjetivos apontam para traços físicos (poluída, suja, 

imunda, gordo), o que está mais próximo da noção de característica. 

 Observamos dessa forma uma primeira fragmentação da aula ao ser 

contemplado apenas uma parte do conceito do conteúdo ministrado, o que pode 

acarretar incompreensões e limitações futuras no aluno quanto ao uso deste elemento 

linguístico na construção de sentidos.  

 Ao pedir para que os alunos desenhassem um professor para atribuir-lhe 

às características e qualidades, percebemos outro indício de fragmentação, pois para a 

disciplina considerada, no caso, a Gramática, fazer um desenho não parece ser um 

procedimento esperado e aceito para esta disciplina. Contudo, percebemos aqui a 

entrada de outro discurso nesta aula, pois a professora tenta relacionar o discurso da 

Gramática com as práticas e vivências dos alunos, inclusive, incluindo personagens com 

os quais os alunos se relacionam; algo que pode ter tentado se aproximar de uma visão 

interacionista da língua. 

 Acreditamos que esses dois discursos poderiam ter se coadunado, caso 

tivesse sido estabelecida uma coerência anterior. O tratamento da linguagem não-verbal 

associado ao conceito de adjetivo, utilizando imagens ou fotos, poderia ser uma 

tentativa de estabelecer essa coerência.  

 Concluímos inicialmente que a efetivação de uma atividade cujo 

procedimento metodológico tenha sido a produção da linguagem não-verbal, por meio 

de um desenho, para a aplicação de conteúdo gramaticais, no caso o adjetivo, não 

contempla o objetivo de obter conhecimentos acerca do conteúdo visado. Isto acarretou 

rupturas e fragmentações na aula, resultantes de incompreensões quanto ao tratamento 

didático dos conteúdos e do produto da relação entre discursos e disciplinas que 

constituem o ensino de língua. 

 Quanto ao conjunto global das aulas, podemos perceber a clara inscrição 

na disciplina Gramática, por ser uma disciplina bem delimitada, cujos limites são de 

fácil percepção. Há manifestação de discursos que pertencem à Formação Discursiva 

Gramatical. Percebemos que a professora se mantem nesse discurso do início ao fim. 

Houve a entrada de outros discursos na exposição da professora em dois momentos: 
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quando referiu-se à visão bíblica de divisão das línguas e no exercício do desenho. Para 

nós, isto mostra o professor numa zona constante de interdiscurso, o qual influenciará 

significativamente a constituição de seus próprios discursos manifestados em sua 

prática. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A primeira conclusão a que chegamos é a de que a entrada de diversas 

disciplinas no campo do ensino de língua portuguesa coloca o professor numa zona 

complexa de interdiscurso, causando a fragmentação de sua prática. Essa fragmentação 

pode manifestar-se, a priori, de acordo com nossa análise, de duas maneiras: pela 

produção de discursos que não colaboram para uma melhor “performance” de ensino e 

aprendizagem e pelas escolhas metodológicas que também não colaboraram para uma 

aprendizagem significativa e nem se inscrevem nos limites da disciplina na qual a 

prática se debruça .  
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ANÁLISE DAS METAFUNÇÕES DA GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

EM MANCHETES JORNALÍSTICAS 

Viviane Mara Vieira Cardoso
294

 

RESUMO: Este trabalho se propõe a analisar textos sob a ótica da Gramática Sistêmico 

Funcional, mostrando como os significados são construídos nas mensagens veiculadas 

na interação social, a partir das três metafunções definidas por Halliday: ideacional, 

interpessoal e textual. O objetivo deste trabalho é ilustrar a importância da noção básica 

da gramática sistêmico-funcional: a noção de escolha estrutural, lexical e semântica para 

revelar significados. Pretende-se, portanto, aplicar o modelo funcionalista ao confrontar 

as escolhas lexicogramaticais feitas por enunciadores em manchetes jornalísticas com as 

outras possibilidades de construção do enunciado que não foram escolhidas. A partir 

desse exercício, é possível perceber as motivações específicas do falante ao realizar 

determinadas escolhas e observar os efeitos de sentido produzidos pela escolha 

realizada e pelas alternativas não realizadas. Dessa maneira, promover essa análise em 

textos jornalísticos possibilita entender a maneira de construir os significados, de se 

utilizar das possibilidades discursivas para inserir subjetividade e argumentação em 

discursos que aparentam isenção. 

PALAVRAS-CHAVE: Gramática sistêmico-funcional. Manchetes jornalísticas. 

Subjetividade. Argumentação.  

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho se propõe a analisar textos sob a ótica da Gramática Sistêmico-

Funcional, mostrando como os significados das mensagens são construídos a partir das 

três metafunções definidas por Halliday: ideacional, interpessoal e textual. 

O objetivo deste trabalho é apenas ilustrar a importância da noção básica da 

gramática sistêmico-funcional: a noção de escolha estrutural, lexical e semântica para 

revelar significados. Não se pretende fazer uma exposição detalhada do modelo teórico 

de Halliday, nem empregar a terminologia completa do autor para a descrição das 
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estruturas e metafunções, já que este é um trabalho reflexivo das noções introdutórias da 

Gramática Sistêmico-Funcional.  

Pretende-se, portanto, aplicar o modelo funcionalista ao confrontar as escolhas 

lexicogramaticais feitas por enunciadores em manchetes jornalísticas com as outras 

possibilidades que existiam e não foram escolhidas. A partir desse exercício, é possível 

perceber as motivações específicas do falante pelas suas escolhas e observar os efeitos 

de sentido produzidos pela escolha realizada e pelas alternativas não realizadas. Dessa 

maneira, realizar essa análise em textos jornalísticos possibilita entender a maneira de se 

utilizar das possibilidades discursivas para introduzir marcas de subjetividade e 

argumentação em discursos que aparentam isenção.   

É indiscutível a importância, influência e o poder dos textos midiáticos na 

sociedade e, tendo em vista que muito do seu poder se concentra na palavra, as 

peculiaridades linguísticas desse gênero foram e são constantemente tema de muitos 

estudos linguísticos. A escolha deste gênero, mais precisamente das reportagens 

jornalísticas, como objeto de estudo deste trabalho também foi motivada por tal 

constatação. Além disso, é intrigante esse poder e influência recair sobre inúmeros 

interlocutores, apresentando um enunciador que interage linguística e socialmente com 

muitos sujeitos interpretantes, que são, de maneira geral, informados e formados pelo 

que é veiculado nas mídias. 

Analisando as peculiaridades desse gênero, é possível afirmar que ele possui 

uma linguagem centrada no referente e distanciada do eu enunciador, pretendendo 

apresentar, portanto, fatos que falam por si mesmos. Nessa perspectiva, esses textos são 

encarados como narrativas isentas, aceitando-se que a enunciação ali construída não é 

opinião de um sujeito, mas constitui a verdade de fatos que parecem construírem-se e 

definirem-se de maneira independente, sem a interferência da manipulação discursiva 

do enunciador. No entanto, sabemos que todo ato de linguagem está vinculado ao 

sujeito e a seus pontos de vista, de modo a construir um projeto de intencionalidade, de 

atuação sobre o outro por meio dos índices de subjetividade, que se introjetam no 

discurso, permitindo-se que se capte a orientação argumentativa nele presente (KOCH, 

2006, p. 65). Assim, o enunciador, ao escolher a maneira de organizar o discurso, oferta 

um jogo argumentativo e constrói imagens sociais para si e para o interlocutor. 
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  Partindo desses pressupostos, pretende-se contrariar o “mito” da isenção 

e imparcialidade nas reportagens jornalísticas e provar a existência de subjetividade e 

argumentação – a presença do enunciador, suas intencionalidades e influências sob o 

interlocutor por meio das escolhas estruturais e lexicais na organização da mensagem. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Gramática Sistêmico-Funcional procura enfatizar como as escolhas 

léxicogramaticais da língua são importantes, ou mesmo, fundamentais para a produção 

de sentido de um texto, sendo este sentido construído na interação social. Assim, as 

escolhas, o texto e as relações sociais envolvidas na sua organização, produção e 

recepção são objeto central de estudo da referida Gramática. Fazemos escolhas, 

baseadas em um contexto, a fim de alcançar um objetivo, um propósito. 

A utilização da linguagem tem como objetivo fundamental criar significados, 

que são alcançados pelas escolhas linguísticas feitas pelo enunciador a partir das opções 

disponíveis na língua, selecionadas no momento do uso. Dessa forma, o falante, 

sabendo dos recursos lexicogramaticais disponíveis na língua, escolhe utilizar diferentes 

estruturas para cada contexto específico de interação linguística. Portanto, quando se 

elege uma determinada palavra ou uma determinada estrutura, criam-se significados 

específicos, que apresentam um determinado processo, ajudam a criar imagens para o 

enunciador e para o interlocutor e organizam a mensagem em textos coerentes que 

revelam as intenções desejadas para contextos particulares 

Quando nos comunicamos, estamos negociando textos para produzir 

significados. Nessa perspectiva, todo uso da linguagem é motivado por um propósito, é 

intencional e o significado produzido pela linguagem reside nos padrões de escolha. Ao 

analisarmos textos, revelamos a organização funcional dos termos que o compõem e sua 

estrutura; revelamos as escolhas significativas que foram feitas, cada uma dentro de um 

contexto do que poderia ter sido escolhido e não foi. Dessa forma,  

“um texto seria, então, o resultado de uma contínua escolha 

realizada dentro de uma grande cadeia de sistemas, o que justifica o 

termo teoria sistêmica. A estrutura, então, parte essencial da linguagem, é 

interpretada num âmbito externo tomado pelas escolhas sistêmicas, e não 

como uma característica definidora da linguagem” (LIMA, C.H.P. e 

outros (org.), 2009, p. 49-50) 
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O desenvolvimento dessa Gramática, inserida nessas concepções, foi obra do 

lingüista americano Halliday, que focalizou a análise funcional, enfatizando a estrutura 

e o sistema da linguagem, procurando, assim, diferenciar da abordagem estrutural 

tradicional. A estrutura trata da combinação, ordenação da linguagem e das estruturas 

para formar o texto; o sistema está centrado no contínuo processo de escolha para a 

construção dos significados. “Portanto, ao analisarmos um texto, Halliday(2004) afirma 

que estamos mostrando a organização funcional de sua estrutura, e as escolhas 

significativas que foram feitas em relação ao que poderia ter sido escolhido.”( LIMA, 

C.H.P. e outros (org.), 2009, p. 50). 

Nessa perspectiva, Halliday estabelece três funções, que, juntas, e cada uma com 

um significado distinto, compõem o significado das orações. São chamadas de 

metafunções ideacional, interpessoal e textual. Assim, “cada enunciado representa, 

simultaneamente, o resultado de escolhas feitas pelo falante no potencial de opções 

disponíveis na língua para cada um dos três tipos de significado.” (Hawad, 2009) 

Na metafunção ideacional, a linguagem representa as experiências do indivíduo, 

a realidade exterior ou do mundo de sua consciência interior por meio de processos, 

participantes e circunstâncias, em que o processo é o principal componente, revelando 

as situações que ocorrem tanto no mundo exterior quanto no mundo interior dos 

participantes. De modo geral, esta metafunção representa um evento/acontecimento, 

quem está envolvido no acontecimento e em que condições acontece determinado 

evento. 

A metafunção interpessoal representa a interação entre falantes e interlocutores, 

em que os falantes marcam suas atitudes, julgamentos e atribuem papeis a si e aos 

interlocutores. Essa interação se constitui por uma apresentação de intenções: 

convencer, perguntar, ordenar, descrever, esclarecer, etc. A linguagem, então, constitui 

as relações sociais. 

Na metafunção textual, a linguagem organiza a mensagem, de modo a torná-la 

relevante em relação ao contexto e organizando sua coerência. Nesta função, é 

evidenciado o tema, elemento principal de um texto, sobre o qual são feitas 

considerações. O tema pode ser tópico, que corresponde ao processo da experiência 

(ideacional), pode ser interpessoal, que sinaliza os julgamentos do enunciador em 



 

 

 
3371 

relação à mensagem e pode ser textual, em que as mensagem são relacionadas por meio 

de conjunções. Por essa divisão, podemos afirmar que a metafunção textual organiza as 

duas outras funções e compõe o sentido do texto. 

3. ANÁLISE DAS METAFUNÇÕES EM MANCHETES DE JORNAIS E 

REVISTAS 

“Finalmente surge um craque da linhagem de Pelé”  

(Manchete capa da Revista Veja- 29/06/2011) 

Esta manchete se refere a uma reportagem sobre o jogador de futebol Neymar. 

A oração apresenta uma estrutura que, mais do que qualquer outra função, marca 

a avaliação do enunciador sobre a mensagem que veicula, evidenciando, assim, de 

acordo com o modelo apresentado neste trabalho, a metafunção interpessoal. 

O modalizador “finalmente” não tem outra finalidade a não ser marcar a atitude 

do enunciador; esse advérbio não está envolvido no processo ideacional representado – 

o surgimento de um craque -, mas colabora para instaurar a interação entre escritor e 

leitor, estabelecendo, somente, a modalização do enunciador. Esse posiciona-se como 

quem tinha a expectativa de tal acontecimento que, na avaliação dele, se concretizou.  

O próprio conteúdo ideacional é construído por meio de um julgamento – a  

avaliação do surgimento de um craque – em que as escolhas feitas para a construção do 

enunciado revelam o ponto de vista do enunciador. O substantivo “craque” possibilita 

ao enunciador inserir sua avaliação de que Neymar é um bom jogador, pois o texto 

poderia ter sido construído, por exemplo, com a utilização do hiperônimo “jogador”. O 

emprego daquele substantivo de conteúdo semântico específico e qualificador contribui 

para o posicionamento do enunciador. Do mesmo modo, o constituinte “da linhagem de 

Pelé” revela que o enunciador coloca em negociação que Neymar pode ser comparado a 

Pelé, que é tão bom quanto Pelé, partindo de conhecimentos partilhados em sociedade 

com o interlocutor de que Pelé é considerado um dos maiores jogadores de todos os 

tempos – o Rei do futebol – e de que ele começou sua carreira no Santos, mesmo time 

que revelou Neymar. 

No plano da função textual, temos a organização iniciando por um tema 

interpessoal e, após, o tema tópico, marcando assim que, na construção da mensagem, 
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do texto, privilegiou-se a estrutura que permitiu marcar o julgamento do enunciador, já 

que “o tema providencia o ambiente para o restante da mensagem, o Rema” (Taveira & 

Azevedo, 2009, p. 57) 

“Secretário de Turismo e ex-presidente da Embratur recebem propina, diz PF” 

(Jornal O GLOBO – 07/08/2011) 

A organização textual para a construção da mensagem, nesta manchete, é 

relevante, no que diz respeito ao elemento que o enunciador pretendeu colocar em foco, 

como tema.  

Poderíamos criar, por exemplo, a seguinte versão alternativa:  

PF diz que Secretário de Turismo e ex-presidente da Embratur recebem 

propina.  

Dessa maneira, o foco seria “PF” e todo o restante seria um acréscimo de 

informação sobre esse constituinte, mas, na organização da relevância das informações 

que compõem o texto, a fim de construir a mensagem da maneira mais adequada aos 

objetivos de significação do enunciador, essa opção sugerida não desempenha a mesma 

função da original porque não reproduz o mesmo impacto pretendido pelo jornal ao 

colocar como tema “Secretário de Turismo e ex-presidente da Embratur” e, 

posteriormente, uma ação negativa desempenhada por eles: duas figuras públicas que 

compõem o governo. Por outro lado, as ações da “PF” são inúmeras e com variados 

graus de relevância para serem veiculadas. Essa organização textual, portanto, dá 

destaque à oração como um todo, ou seja, à oração que constitui a verbiagem. 

Assim, do ponto de vista textual, a escolha do foco pelo enunciador foi 

componente importante nesta manchete. No texto do jornal, “PF” aparece como uma 

simples fonte da informação, colocada ao final do texto. Na versão criada, esse 

constituinte seria o tema da oração. Do ponto de vista da função ideacional, também há 

diferença entre o texto do jornal e a versão alternativa criada, pois teremos uma 

mudança dos processos: na primeira a ação de receber e, na segunda, a ação de dizer. 

Do ponto de vista interpessoal, não se tem uma avaliação direta do enunciador, apesar 

de, como foi dito, a escolha da organização textual dar indícios sobre as intenções de 

quem produziu o enunciado. 
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Sobrevivente do Holocausto é detida em protestos em Ferguson 

Hedy Epstein, de 90 anos, participava das manifestações contra morte de jovem negro 

pela polícia. 

(O GLOBO – 19/08/2014) 

Nesta manchete, podemos destacar a importância das metafunções ideacional e 

textual para a construção da significação pretendida pelo enunciador. 

O conteúdo ideacional – a detenção – foi organizado textualmente na voz 

passiva para que fosse possível colocar como tema o sujeito paciente, que, no caso 

específico do contexto desta manchete jornalística, tem maior relevância que o sujeito 

agente, como é possível comprovar com a seguinte versão hipotética: 

Policiais prendem sobrevivente do Holocausto em protestos em Ferguson 

Ao compararmos os dois enunciados, percebemos que a versão original com a 

estrutura de voz passiva revela a preferência do enunciador por topicalizar o termo 

“Sobrevivente do Holocausto” ao invés de “Policiais”, o que, por sua vez, demonstra 

que, na avaliação do enunciador, é mais importante quem foi preso do que quem 

prendeu, que, nesse caso, seria uma informação óbvia.  

A novidade, o atrativo e a argumentação recaem sobre a ação sofrida por uma 

“sobrevivente do Holocausto”, que, no contexto da reportagem, cria um ambiente de 

drama, penalização e vitimização ao reforçar a participação de alguém que viveu um 

histórico de repressões e que agora sofre mais um. Assim, ao penalizá-la, critica-se a 

ação repressiva da polícia, associando o fato da morte de uma vítima indefesa (o jovem) 

por parte da polícia à repressão imposta pela mesma  polícia na atitude de prender uma 

manifestante vítima de uma violência histórica marcante. 

Se contrastarmos, ainda, com outra versão hipotética perceberemos também a 

perda de sentido da versão original: 

Manifestante é detida em protestos em Ferguson 

Também essa versão não atenderia aos propósitos do enunciador, pois muitas 

manifestantes poderiam ter sido detidas. A escolha lexical para denominar o sujeito 

paciente mostra-se definitiva para o julgamento do enunciador, seja na avaliação da 
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importância da notícia, seja na negociação com o interlocutor ao ofertar a imagem do 

sujeito já associada a conflitos e guerras. 

“Jovem morre após ser queimada em favela pacificada na Tijuca”  

(Jornal do Brasil - 07/08/2011) 

Nesta manchete, é fácil vislumbrarmos uma versão alternativa para a mensagem, 

retirando o termo “pacificada”:  

Jovem morre após ser queimada em favela na Tijuca 

Ou retirando o termo e inserindo o nome do local: “morro dos macacos” ,“morro 

do borel”, etc. 

O conteúdo ideacional de circunstância, indicando o local do acontecimento, é 

fundamental para os propósitos comunicativos do enunciador. No contexto do Rio de 

Janeiro, favela pacificada é sinônimo de lugar onde não deveria existir violência, onde 

as pessoas vivem com segurança. Esse ambiente é contrastado pela informação de que, 

neste local, a jovem morreu queimada. A inserção do termo “pacificada” colabora para 

a intenção do enunciador de compartilhar com o interlocutor a ideia contrastiva de que, 

apesar de pacificada, houve violência. 

Na versão sem a presença do termo “pacificada”, a mensagem não comporta 

esse contraste e, mesmo na versão com o nome do local, não se tem a associação direta 

do referido efeito, pois não são todos que partilham do saber que essas favelas foram 

pacificadas. O termo “pacificada”, assim, carrega a semântica que contrasta com a ideia 

de violência e, por isso, a sua escolha, dentre outras disponíveis para o enunciador, 

orienta para um determinado propósito da mensagem. Assim, podemos afirmar que, do 

ponto de vista ideacional, esse constituinte complementa o processo veiculado – a morte 

da jovem – ; ao mesmo tempo, do ponto de vista interacional, influencia na interação 

entre enunciador e interlocutor, em que o enunciador oferta uma informação e negocia o 

sentido com o interlocutor; também, no aspecto textual, contribui para a organização da 

mensagem, em relação ao contexto (externo) e à coerência (interna). 

No contexto específico da matéria jornalística, essa diferença semântica entre as 

alternativas é relevante, uma vez que o tema da pacificação e as consequências desse 

novo projeto do governo e do policiamento estavam em evidência no Rio de Janeiro e 
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no país. É possível, portanto, afirmar que a única motivação que levou o autor a optar 

por incluir no enunciado um conteúdo ideacional de valor adjetivo foi poder, com isso, 

inserir uma marcação de atitude. 

O mesmo pode ser observado no fragmento a seguir: 

Motorista atropela mãe e filha em calçada na Zona oeste de São Paulo 

(Folha de São Paulo – 18/08/2014) 

Também nesse exemplo, o acréscimo do conteúdo ideacional – “em calçada” – 

tem como motivação a inclusão, nesse caso, do advérbio com sua possibilidade de 

portar os traços de circunstância realizadores da modalização, como se observa ao 

comparar o texto original com a versão hipotética: 

Motorista atropela mãe e filha na Zona Oeste de São Paulo 

Sem o termo “em calçada”, o posicionamento do enunciador e a interferência 

deste na avaliação do interlocutor são reduzidos, pois o termo advoga em favor das 

vítimas: elas estavam na calçada, portanto, corretas. Dessa maneira, sem a circunstância, 

o enunciador não assume enfaticamente o posicionamento contrário em relação à atitude 

do motorista. O autor julgou relevante a inserção dessa informação do processo 

ideacional, uma vez que funciona como um agravante para a penalização do ator do 

processo. Sem ela, não é possível ratificar a culpa completa para o motorista: as vítimas 

poderiam também ter tido alguma atitude imprudente que colaborou para o 

atropelamento. 

Além disso, do ponto de vista da metafunção textual, a topicalização do ator 

“motorista” e, em seguida, a ação negativa desempenhada por ele colabora para a 

intenção de marcar o posicionamento de desaprovação, de repúdio com a atitude do 

motorista. Dentre as outras possibilidades disponíveis para a escolha do enunciador, 

essa organização textual é a que melhor revela esse posicionamento, que é reforçado, 

como já analisado, pela escolha do acréscimo do conteúdo ideacional indicador de 

lugar. Analisemos: 

a. Mãe e filha são atropeladas por motorista em calçada na Zona Oeste de São Paulo 

b. Na Zona Oeste de São Paulo, motorista atropela mãe e filha em calçada 
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c. Em calçada na Zona Oeste de São Paulo, motorista atropela mãe e filha 

Etc. 

Nas alternativas acima, o significado textual entre elas e também em relação à 

versão original é diferente, pois o ponto de partida da mensagem, aquilo sobre o que o 

falante pretende falar, aquilo que ele escolhe colocar como tema na versão original é 

Motorista, enquanto em a é Mãe e filha, em b é Na Zona Oeste de São Paulo e em c é 

Em calçada na Zona Oeste de São Paulo. Ou seja, cada uma revela uma significação 

distinta com propósitos distintos. 

É possível afirmar, portanto, que, a partir das opções que o autor tinha para 

organizar a mensagem, ele escolheu tanto a estrutura quanto o léxico que melhor 

atendiam aos seus propósitos comunicativos nesse contexto específico. E, analisando a 

escolha feita por ele confrontada com as possibilidades existentes, é revelada para o 

leitor a significação das suas escolhas lexicogramaticais: enfatizar a culpa do motorista 

e orientar o julgamento do interlocutor para a conclusão de que foi praticado um ato 

cruel.    

Homens de confiança de Pezão respondem por improbidade 

(O GLOBO – 21/08/2014) 

Observemos um trecho da reportagem: 

RIO — Citados pelo candidato ao governo Anthony Garotinho (PR) durante debate da 

TV Bandeirantes e homens de confiança do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), 

o atual secretário estadual de Governo, Affonso Monnerat, e o coordenador da 

campanha do governador, Hudson Braga, são processados pelo Ministério Público 

Federal (MPF) por irregularidades na contratação de empresas para a reconstrução de 

pontes após a tragédia na Região Serrana. A ação corre na Vara Federal de Nova 

Friburgo. 

A escolha lexical para designar o ator do processo ideacional é relevante para a 

análise da significação alcançada pelo enunciador. Dentre outras opções disponíveis na 

língua para a escolha do enunciador, teríamos: 

a. Affonso Monnerat e Hudson Braga respondem por improbidade 
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b. Secretário estadual de Governo e coordenador da campanha do Governador 

respondem por improbidade 

 

Comparando as versões hipotéticas com o texto original, percebemos que a escolha 

do enunciador preferiu um enunciado mais argumentativo ao eleger uma forma 

predicativa, uma nominalização que caracteriza os atores do processo como “Homens 

de confiança” e que vincula esses atores diretamente ao candidato ao governo do 

Estado. Nas versões hipotéticas, mesmo na segunda, além do grau de subjetividade ser 

quase nulo, não há a vinculação direta ao governador e também candidato ao Governo: 

não é do conhecimento da maioria da população quem são Affonso Monnerat e Hudson 

Braga e, na segunda alternativa, a argumentação é enfraquecida em relação ao texto 

original, porque alteram-se a característica dos atores – agora identificados pelos seus 

cargos públicos – e a vinculação ao governador fica mais indireta. 

Além disso, do ponto de vista textual, a versão original, ao apresentar os atores do 

processo atribuindo-lhes uma característica, contrasta com o termo “improbidade”, 

motivo da acusação. Assim, essa escolha lexical para designar o ator do processo 

ideacional e a organização textual da mensagem colaboram para marcar a atitude do 

enunciador em relação ao seu enunciado e moldar o julgamento do interlocutor sobre o 

processo e as atitudes dos atores: os homens de confiança não são tão confiáveis. E 

ainda: Pezão mantém relações de confiança com processados por improbidade. 

Ambientalista, Marina Silva defende energia nuclear em seu plano de governo 

(O GLOBO – 30/08/2014) 

Nesta manchete, fica evidenciada a escolha por uma estrutura que preferiu, além 

de acrescentar, topicalizar uma característica do ator do processo, colocando-a antes do 

conteúdo ideacional.  

Para analisarmos o efeito de sentido gerado pelo acréscimo do adjetivo 

“Ambientalista”, basta compararmos com a versão hipotética seguinte: 

Marina Silva defende energia nuclear em seu plano de governo 

Contrapondo os enunciados, percebemos que, no texto original, o adjetivo serve 

como modalizador, em que o enunciador procura contrastar a posição de ambientalista 
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de Marina Silva (ator do processo) com o fato de ela defender, em seu plano de 

governo, a utilização de energia nuclear, apostando no conhecimento partilhado com o 

interlocutor de que esse não é um tipo de energia sustentável e também que a candidata 

era filiada ao Partido Verde. Portanto, do ponto de vista do significado interpessoal, a 

utilização do adjetivo revela que o autor preferiu uma estrutura que lhe permitisse 

posicionar-se sobre o processo desenvolvido pelo ator no conteúdo ideacional – a ação 

de defender a energia nuclear – enfatizando a sua observação de um contraste, uma 

incoerência. A alternativa sem a presença do adjetivo não comporta essa noção de 

julgamento. 

Para analisarmos o efeito de sentido gerado pela topicalização do adjetivo, é 

possível propormos a seguinte versão alternativa: 

Marina Silva, ambientalista, defende energia nuclear em seu plano de governo 

Se a diferença entre o texto original e a primeira versão hipotética era quanto ao 

significado interpessoal, na segunda versão alternativa o significado interpessoal 

permanece e a diferença reside no significado textual, pois, no texto original o ponto de 

partida da mensagem, aquilo sobre o que o enunciador pretende falar é o fato de Marina 

ser ambientalista, enquanto na versão criada é a ação desempenhada por Marina Silva. 

Essa diferença na organização da mensagem revela que o enunciador julgou mais 

importante, ou seja, preferiu colocar em evidência o fato de a candidata ser 

ambientalista, construindo, assim, uma modalização que orienta o foco discursivo e a 

interpretação de todo o restante do enunciado, o que não acontece na versão hipotética, 

pois cria-se uma expectativa em saber o processo realizado pelo ator, retirando o foco 

do adjetivo “ambientalista”  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos exemplos analisados, procurou-se enfatizar como a ideia de escolha, aspecto 

central na Gramática Sistêmico-Funcional, influencia o sentido do texto, em variados 

aspectos. Comprovamos que a comunicação é construída de acordo com o propósito do 

enunciador e que os significados são construídos na interação entre este e o interlocutor, 

em um determinado contexto. 

Perceber que a elaboração das orações envolve as três funções vistas é uma 

atividade que contribui para a análise das intenções presentes em todo uso que se faz da 
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linguagem e como fazemos continuamente um processo organização de relevância de 

informações, a partir da escolha de estruturas e de escolhas lexicogramaticais. 
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL (SILVA 

NETO, 1950): A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA SOB A ÓTICA DE DOIS 

PROGRAMAS DE INVESTIGAÇÃO CONTRASTANTES. 

Wellington Santos da Silva
295

 

 

RESUMO: O caráter seminal da Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa no Brasil 

– de Serafim da Silva Neto (1950) – é fato reconhecido pelos estudiosos da Linguística 

Histórica brasileira contemporânea (MATTOS E SILVA, 1988; LOBO, 1994), pois 

consiste no ponto culminante de vários discursos polêmicos sobre a língua do Brasil, 

que basicamente opunham os defensores da “língua brasileira” àqueles que acreditavam 

na continuidade do português no Brasil. Silva Neto deseja colocar um ponto final na 

questão, pautando-se pela segunda opção de análise. Para o filólogo, um dos principais 

equívocos de alguns estudiosos foi considerar o português falado no Brasil um bloco 

único, quando, na verdade, ele era extremamente variável. Nesse sentido, um de seus 

principais objetivos é, a partir da história externa, analisar a variação linguística, 

fenômeno que, de acordo com nossa perspectiva, é explicado por alguns dos seguintes 

eixos: oposição cidade/campo, variação social, regional etc. Tomando como base a 

proposta de Programas de Investigação (SWIGGERS, 2004), situamos a Introdução no 

Programa Sociocultural, pois a maior parte dos fenômenos linguísticos variáveis é 

explicada em sua relação com a história social brasileira. Contudo, ao tratar das 

influências deixadas pelo contato com línguas africanas e indígenas, vemos que, para 

garantir a hipótese da continuidade do português, o filólogo se vale de explicações 

características da história interna, amparando-se na noção da deriva linguística 

(SAPIR, 1921), enfraquecendo os argumentos de natureza sociocultural. Assim, neste 

trabalho, argumentamos que, devido à oposição cultura/civilização adotada pelo autor 

(MORAES, 2008), o tratamento da variação por Silva Neto segue dois Programas de 

Investigação contrastantes - Programa Sociocultural e Programa Descritivista-, aspecto 

interessante para o nosso Mestrado, em que pesquisamos as descontinuidades da 

Linguística Histórica no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia Linguística. Programas de Investigação. 

Variação Linguística. 

1. Introdução 

 Um dos aspetos que melhor caracterizam a Linguística é sua pluralidade teórica, 

sobretudo no que diz respeito à definição de seu objeto de estudo. Embora possamos 
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dizer, que o objeto de estudo da Linguística é a língua/linguagem, sabemos que para 

cada modelo teórico essa “entidade” será definida de modo bastante particular. 

Com efeito, de acordo com Swiggers (2004), ao longo da história da Linguística 

ocidental, podem ser encontradas várias concepções diferentes do objeto ‘língua’, desde 

propostas que advogam ser ela um meio de expressar o conteúdo da mente (como a 

tradição platônica e aristotélica) até aquelas que vão situá-la no âmbito das relações 

sociais. Nesse sentido, para Swiggers (2004), os modelos teóricos podem ser entendidos 

como sistematizações de ideias a respeito da língua, a respeito de sua estrutura, de suas 

unidades descritivas e das técnicas que devem ser empregadas em sua análise. Para o 

historiógrafo, tomando por base as ideias de Weizenbaum (1976)
296

, as teorias 

linguísticas poderiam ser agrupadas por meio do conceito de ‘programa canalizador’, 

entendido como uma estrutura conceptual canalizadora da visão global e de interesses 

específicos que diferentes teorias compartilham no interior de uma disciplina. Esse 

‘programa canalizador’ se traduziria em quatro programas de investigação – Programa 

de Correspondência, Programa Descritivista, Programa Sociocultural e Programa 

de Projeção –, que deveriam ser entendidos como sistemas conceptuais constituídos de 

teorias que compartilham a mesma visão sobre o objeto científico, a mesma focalização 

e a mesma técnica de análise em relação ao estudo da língua. Uma vez que a história da 

Linguística é muitas vezes caracterizada por descontinuidades teóricas, o conceito de 

programas de investigação permitiria a percepção de continuidades históricas e de 

semelhanças nas diferenças.  

O Programa de Correspondência abarcaria trabalhos cujo objetivo central seria o 

exame das correspondências entre a língua, o pensamento e a realidade. Platão, 

Aristóteles, Port-Royal, Chomsky, entre outros, são alguns estudiosos que Swiggers 

inclui neste programa. O Programa Descritivista concebe a língua como um conjunto 

de dados formais, autônomos, ordenáveis de maneira sistemática. Panini, os gramáticos 

alexandrinos e os linguistas estruturalistas como um todo podem ser incluídos neste 

programa. No Programa Sociocultural a língua é vista como um fato social e cultural 

de modo que a análise da variação das formas linguísticas no âmbito de uma 

comunidade linguística e no âmbito dos usos linguísticos dos falantes é privilegiada.  

Boas, Weinreich, Labov, entre outros, poderiam ser incluídos neste programa. Por fim, 
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no Programa de Projeção a língua é estudada e descrita a partir da transferência de um 

modelo elaborado em outra disciplina. Há, deste modo, uma modelização secundária. 

As propostas da Semântica Formal, por exemplo, se encaixariam aqui. 

Após essa breve explanação sobre os Programas de Investigação, na próxima seção 

teceremos uma visão panorâmica de algumas características da obra de Serafim da Silva 

Neto. 

2. Serafim da Silva Neto (1950) e o Programa Sociocultural 

 Reconhecido pelos linguistas contemporâneos como um dos precursores dos 

estudos sobre as origens do Português Brasileiro – doravante PB –, Silva Neto apresenta 

uma forte tendência a análises socioculturais em seus trabalhos. Na Introdução ao 

Estudo da Língua Portuguesa no Brasil – doravante IELPB –, por exemplo, o autor 

afirma que a língua é uma expressão da sociedade, e, ao traçar um plano para o estudo 

da variante brasileira do Português, procura as explicações para os fatos linguísticos na 

história social. Para Silva Neto, sua obra deveria buscar inserção num campo mais 

amplo do que o da Linguística, conformando-se como uma contribuição aos estudos da 

etnografia brasileira. 

 À época da publicação da Introdução, a oposição entre história interna e história 

externa era bastante reafirmada nos estudos sobre a mudança linguística (cf. ELIA, 

1961), fato que podemos notar na introdução da IELPB, que distingue os dois ramos da 

pesquisa: a história externa, que seria o estudo da mudança linguística com um enfoque 

etnográfico-social, e a história interna, que seria representada pela Dialetologia e teria 

um caráter filológico-linguístico. O autor salienta que tratará da história externa da 

língua portuguesa no Brasil. 

 Vale dizer que a IELPB está inserida numa série de discursos polêmicos sobre a 

origem da língua do Brasil, e que sua publicação visava, de certo modo, colocar um 

ponto final no debate por meio do esclarecimento de alguns pontos que, segundo Silva 

Neto, haviam sido ignorados por seus predecessores e contemporâneos. Ao situar o 

lugar que sua obra ocuparia no debate, Silva Neto dá muitas evidências de estar 

operando com uma ‘visão’ de língua compatível com a do Programa Sociocultural, 

sobretudo pelas críticas que faz a outras abordagens. Assim, a adesão de Silva Neto às 

análises que enfocam mais os aspectos socioculturais pode ser percebida pelos autores 
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que o filólogo toma como referência e aqueles cujas ideias ele rechaça. No capítulo A 

Língua Portuguesa no Brasil, o autor toma como referência estudiosos como 

Schuchardt, Bréal e Meillet, os quais, segundo ele, à revelia das ideias de Schleicher e 

Müller, por exemplo, acreditavam no poder das forças sociais nos processos de 

mudança linguística. 

 Levando em consideração o fato de que um programa de investigação também é 

caracterizado por sua incidência – ou seja, um ou alguns dos aspectos da língua 

privilegiados na investigação – e que a incidência de um Programa Sociocultural é, 

entre outros, a investigação da variação sociolinguística e a delimitação de usos 

linguísticos, mais uma vez encontramos argumentos para situar a produção de Silva 

Neto nessa estrutura conceptual. Como exemplo, vejamos abaixo sua sistematização da 

variação do português no Brasil: 

  [...] há, pelo menos, três tipos de linguagem: 

a) Linguagem corrente falada – é a linguagem normalmente correta 

praticada entre pessoas da classe média, dotadas de certa instrução, quer 

adquirida diretamente, quer pelo convívio nesse meio. 

[...] 

b) Linguagem popular – é a linguagem das pessoas humildes, das classes 

mais modestas da sociedade: o meio é pobre e acanhado: a percentagem 

de analfabetos é muito grande. 

c) Linguagem escrita  - onde se hão de distinguir a língua escrita 

desataviada e a língua escrita cuidada, além da língua literária, que já 

comporta personalidade e preocupação de arte. 

d) Linguagem dialetal – é aquela que, relativamente a um tipo 

considerado padrão – ou seja, a língua comum – dispõe de menos 

prestígio social e uso mais restrito. Por isso parece regional e rústica. 

(Silva Neto, 1963[1950]: 18-9) 

 De acordo com Lobo (1994), a querela da “língua brasileira” só encontra uma 

solução mais madura na geração de Silva Neto que, posicionando-se contra a visão 
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evolucionista de Renato Mendonça e outros
297

, procurou analisar a situação linguística 

do Brasil a partir de um ponto de vista sociocultural. Assim, nessa perspectiva, não 

havia a “língua brasileira”, mas sim a língua portuguesa falada no Brasil. Com efeito, ao 

situar o lugar que sua obra ocuparia no debate, Silva Neto dá muitas evidências de que o 

seu trabalho promoverá a discussão dos problemas de natureza sociocultural.  

Na próxima seção, faremos uma análise do tratamento da variação linguística na 

IELPB, verificando em que medida os elementos socioculturais são incorporados na 

explanação do autor. 

3. Silva Neto e a análise da Variação Linguística: a história externa 

  A análise da variação linguística foi uma das principais preocupações de Silva 

Neto, na IELPB. De acordo com o autor, esse tópico de pesquisa seria de grande 

relevância para se entender a natureza da língua falada no Brasil em relação ao 

português falado na ex-Metrópole. Assim, a análise do português falado no Brasil como 

uma língua dotada de unidade e diversidade ajudaria a enxergar de maneira mais 

particularizada as influências que os processos sócio-históricos haviam deixado em cada 

variedade.  No quarto capítulo da obra – Contato e Interação Linguística no Brasil 

Colonial –, Silva Neto apresenta a seguinte classificação das variedades do PB: 

Assim o panorama atual do Português do Brasil se apresenta hoje bem 

diverso: há um profundo fosso entre os falares urbanos e os falares rurais. 

O quadro é variado, posto que estreito e intimamente entretecido: 

I – um português normal que tende, nas classes cultas e no ensino médio, 

a um certo purismo conservador[...] 

II - uma linguagem familiar, menos cuidada do que a língua padrão, e 

que se encontra no uso espontâneo de pessoas instruídas; 

III – uma linguagem vulgar, usada pelas pessoas que vivem nas 

cidades, mas que não têm instrução e participam do grupo social 

menos bem dotado; 
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 Visão que tem no seguinte trecho de Monteiro Lobato uma de suas maiores representações: “Assim 
como o português saiu do latim, pela corrupção popular desta língua, o brasileiro está saindo do 
português. O processo formador é o mesmo: corrupção da língua mãe. A cândida ingenuidade dos 
gramáticos chama corromper ao que os biologistas chamam evoluir” (MONTEIRO LOBATO, S/D; apud 
ELIA, 1961: 85) 
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IV – finalmente um conjunto de falares regionais-rurais, 

caracterizados por certa uniformidade, posto que divirjam aqui e 

além: eles refletem unidade na diversidade e diversidade na 

unidade (SILVA NETO, 1963[1950]: 139) 

 Para além dessa classificação, baseando-se na distinção estabelecida pelo 

linguista francês Victor Henry
298

, Silva Neto fala da linguagem transmitida – que seria 

a língua circunscrita à oralidade, aprendida espontaneamente, até mesmo pelos 

analfabetos – e da linguagem adquirida – que é a linguagem escolar, cuja assimilação é 

consciente. 

 De modo geral, o fenômeno da variação é descrito e explanado levando-se em 

consideração fatores de natureza extralinguística, os quais foram organizados por nós 

em eixos explicativos, como os seguintes: oposição cidade/campo; variação/prestígio 

social; influência da escolarização; contato linguístico; variação por faixa etária. 

O par opositivo cidade versus campo perpassa toda a obra e se constitui, a 

nosso ver, num dos eixos explicativos mais importantes na descrição que o autor faz do 

fenômeno da variação linguística. Em linhas gerais, a cidade é apresentada como o lugar 

da cultura, do poder e da instrução, de modo que seus habitantes teriam usos 

linguísticos distintos daqueles dos habitantes do campo. 

Pensando ainda no eixo explicativo cidade versus campo, há esforço de Silva 

Neto para dar uma explicação uniforme para o fenômeno da variação no português 

falado no Brasil, como se a sua intenção fosse argumentar acerca de um núcleo 

gramatical comum para os falares regionais: 

A grande maioria dos fatos que caracterizam os nossos falares regionais 

tem âmbito panbrasileiro. Veremos isso com o material de que pudemos 

dispor: São Paulo (caipira), Rio de Janeiro (carioca), Pernambuco e 

Alagoas (nordestino), Ceará, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Acre, 

Amazônia, Sergipe, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Paraíba (SILVA 

NETO, 1963[1950]: 151-2) 
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 Classificado por Nascentes (1919) como um estudioso pertencente à escola dos neogramáticos (cf. 
Cunha, 2003: 155), segundo Alonso (1945), Victor Henry seria um linguista hegeliano que teria 
influenciado Saussure na criação das antinomias. 
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 Além da proposta de unificação dos fenômenos linguísticos que caracterizam os 

falares em torno de um núcleo gramatical comum, o esforço de Silva Neto na reunião 

daquilo que Antenor Nascentes chamava de monografias sobre os dialetos brasileiros
299

 

permite-nos, mais uma vez, entender a IELPB como um texto que tem por objetivo a 

organização de dados dispersos e a superação de polêmicas e interpretações tidas como 

errôneas pelo filólogo.  

O eixo explicativo da variação/prestígio social é, também, bastante utilizado 

por Silva Neto. Nesse ponto, o que conduz as reflexões do autor não é propriamente 

uma teoria linguística, mas sim teorias sociológicas, como as de Jean-Gabriel de 

Tarde
300

 (1843-1904) e de Thorstein Bunde Veblen
301

 (1857-1929), os quais ele cita 

textualmente. De Veblen, Silva Neto utiliza a noção de que as sociedades são 

organizadas em forma de pirâmide e, de Tarde, o filólogo utiliza as chamadas “leis de 

imitação”. Para Silva Neto, há uma relação estreita entre a língua e a estrutura social, 

uma vez que a classe social a que um determinado indivíduo pertence é percebida 

através dos usos linguísticos que ele apresenta – aspecto arcaizante, no caso dos 

indivíduos que pertencem à classe mais elevada, por exemplo. Assim, a partir das 

teorias sociológicas citadas, Silva Neto se volta para o Brasil Colonial para, ao explicar 

a sua estruturação social, tirar conclusões de natureza linguística: 

Ora, nos dois primeiros séculos do Brasil colonial “os elementos oficiais 

e os colonos formariam uma casta superior, sendo que os nascidos em 

Portugal se considerariam acima dos que houvessem por berço a colônia. 

Estes últimos vinham em segunda linha, muito pouco considerados pelos 

reinóis vindos da Europa, e eles aceitavam essa diminuição de conceito e 

de classe”, logo abaixo desse grupo estavam “os mestiços de índios, que 

não admitiam fossem colocados no mesmo nível dos mulatos e dos 

demais cruzados de brancos e negros; alegavam, antes, a ascendência 

paterna, a proteção que, oficialmente, Portugal lhes dispensava, ao 
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 Eis os principais trabalhos dessa natureza e seus respectivos autores citados no capítulo Panorama 
Atual da Língua Portuguesa no Brasil: “O dialeto caipira” (Amadeu Amaral); “O linguajar carioca em 
1922” (Antenor Nascentes); “A língua do nordeste” (Mário Marroquim); “Contribuição ao estudo da 
fonética cearense” (Clóvis Monteiro); “O falar mineiro” (José A. Teixeira); “Poranduba Maranhense” (Fr. 
Francisco dos Prazeres); “Folklore acreano” (Francisco Peres de Lima).  
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 Sociólogo francês, segundo o qual a imitação do superior pelo inferior é o cimento das relações inter-
humanas (SILVA NETO, 1970: 24). 
301

 Sociólogo norte-americano. 
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promover os casamentos mistos entre europeus e autóctones” – em 

seguida vinham os mulatos e, depois deles “vinha uma indescritível 

mistura de inomináveis cruzes: mulato-índio; índio negro” – abaixo 

estavam os escravos vermelhos, e, ainda mais baixo a massa africana e 

sua linhagem racial (SILVA NETO 1963[1950]: 103-4) 

   Conforme podemos suspeitar, a descrição estratificada que Silva Neto faz da 

sociedade colonial terá suas consequências linguísticas: nesse sentido, com base nas 

“leis da imitação”, o autor tratará de questões como a superioridade linguística do 

branco, ascensão social do mestiço – que implicaria, necessariamente, a mudança em 

seus usos linguísticos –, o reaportuguesamento ocorrido nas zonas urbanas, 

branquização da fala de negros e índios etc. Deste modo, vemos que, na perspectiva de 

Silva Neto, os fatos sociais direcionam os fatos linguísticos, ao passo que se há alguma 

alteração naqueles, ocorrerá também nestes. 

Servindo-se de bibliografia referente à história social do Brasil 
302

, Silva Neto 

não deixa de tocar na questão do contato – problema que tem ocupado muitos 

estudiosos da Linguística Histórica brasileira até os dias de hoje. Inicialmente, Silva 

Neto estriba sua teoria de contato no processo de koinetização, no qual, uma vez que 

falantes de dialetos estruturalmente apartados entram em contato, é estabelecida uma 

variedade linguística que se isenta das particularidades em benefício do geral. Deste 

modo, por meio de uma espécie de acordo tácito, os falantes de diferentes dialetos 

eliminam os traços que lhes caracterizam, dando lugar ao geral. Um dos aspectos de 

maior interesse é que, de acordo com a explanação do filólogo, os falantes reconhecem 

esse processo, uma vez que a manutenção ou o abandono de um traço consiste numa 

decisão comunitária. Assim, no que diz respeito aos dialetos portugueses no Brasil, dada 

a grande variabilidade, Silva Neto acredita que eles teriam se fundido e se unificado por 

meio do processo de koinetização. 

Um aspecto que a crítica atual vê como conflituoso na obra de Serafim da Silva 

Neto (MATTOS E SILVA 2004; LOBO, 1994) é o tratamento que o filólogo dá ao 

contato do português com as línguas africanas e ameríndias.  Conforme vimos 

anteriormente, Silva Neto descreve uma sociedade colonial extremamente estratificada e 
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 Eis algumas das obras citadas e seus respectivos autores: Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de 
Holanda); Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mocambos (Gilberto Freyre); História da Civilização 
Brasileira (Pedro Calmon). 
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é a partir da percepção dessas relações verticalizadas que ele lança suas propostas sobre 

as influências deixadas pelo contato dos falantes dessas etnias com os brancos. 

Tomando por base os estudos sociais realizados por Veblen, Silva Neto busca trabalhar 

com os conceitos de influência positiva e influência negativa. Segundo ele, havia 

diferenças entre os usos linguísticos dos membros das classes sociais mais abastadas da 

Colônia e os usos daqueles que estavam na base na pirâmide (mormente os mestiços, 

índios e negros); contudo, o elemento classe social exercia uma força importante nas 

relações entre esses indivíduos, a saber: os membros das classes sociais superiores 

exerciam influência positiva sobre os demais, fazendo com que a sua fala se tornasse 

ideal linguístico e modelo de civilização, o que, de acordo com o autor – embasado nos 

estudos de Gabriel Tarde –, implicava a imitação dessa fala por parte dos indivíduos 

mais humildes; as camadas inferiores, por seu turno, exerciam influência negativa, 

fazendo com que os seus usos linguísticos fossem evitados. Deste modo, tomando como 

base tais categorias analíticas, Silva Neto será totalmente contrário a autores como 

Renato Mendonça e Jacques Raimundo que, integrantes da chamada “Escola da Língua 

Brasileira” (ELIA, 1961), defenderiam que a língua falada no Brasil se diferenciava da 

de Portugal sobretudo pela contato e influência das línguas africanas. Ora, se na 

terminologia utilizada por Silva Neto esses grupos sociais só exerciam influência 

negativa – ou seja, seus usos linguísticos inibiam a imitação –, não seria possível 

admitir que traços oriundos suas línguas viessem a integrar o português falado no 

Brasil. Seria necessário encontrar outras explicações para as mudanças linguísticas que 

haviam se processado entre o PB e o português europeu. 

4. Silva Neto e a análise da Variação Linguística: a história interna 

 Conforme vimos anteriormente, Silva Neto situa o seu trabalho no âmbito 

daqueles que se ocupam do estudo da história externa da língua, em oposição àqueles 

que, ocupando-se de uma história dita interna – a saber, da evolução interna das 

estruturas e formas linguísticas –, chegaram a interpretações errôneas a respeito do 

português. Nesse sentido, o autor declara abertamente um certo rechaço aos argumentos 

de alguns dos principais autores europeus que se ocuparam do estudo da mudança 

linguística ao longo do século XIX – os quais, por sua vez, teriam influenciado alguns 

estudiosos do português. 
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A leitura de alguns pontos da IELPB, mostra-nos que seu conceito de mudança 

linguística – e, por extensão, também o de variação – tem fortes influências da teoria da 

deriva linguística, formulada pelo linguista e antropólogo norte-americano Edward 

Sapir (1884-1939). Segundo essa hipótese, a língua é caracterizada pelo constante 

processo de mudança, movendo-se ao longo de uma direção pré-determinada. De 

acordo com Sapir (1971), não raro, a direcionalidade da deriva de uma língua pode ser 

constatada em sua história, pois o caminho de mudança que a língua tomará já está 

prefigurado nos usos dos falantes. Vale dizer que, para Sapir, esse processo é 

inconsciente e o falante não tem poder sobre ele: na verdade, somente as variações 

individuais que se conformam à deriva podem integrá-la. Embora enfoque o papel das 

forças sociais na língua, partindo da ideia de que a mudança é inconsciente, Sapir lança 

mão de dispositivos formais para explicar a dinâmica gramatical. 

Na IELPB, a teoria da deriva linguística é utilizada pela primeira vez no capítulo 

que trata do contato linguístico no Brasil colonial e as suas possíveis influências no 

português falado no Brasil. Conforme já vimos, um dos principais objetivos do trabalho 

de Silva Neto é dar uma nova orientação aos estudos do português brasileiro, 

desconstruindo as teses indiófilas e negrófilas. Nesse sentido, o autor vai se valer da 

hipótese da deriva para argumentar que alguns dos traços característicos da língua aqui 

falada não deveriam ser atribuídos às influências gramaticais de línguas africanas ou 

ameríndias, mas deveriam ser interpretadas como tendências que já estavam presentes 

na língua e que, devido às forças sociais atuantes no momento da colonização, haviam 

se desenvolvido e se perenizado, sobretudo nos falares regionais. 

 Conforme sugerimos anteriormente, a hipótese da deriva também é utilizada 

para explicar fenômenos variáveis. Isso se dá porque, uma vez que o português do 

Brasil foi segmentado por Silva Neto, em conformidade com os diferentes fatores de 

diversificação já mencionados, o uso dos argumentos demográficos o ajudaram a 

mapear as variedades da língua em que os aloglotas teriam desempenhado um papel 

mais relevante – a saber, nos falares regionais –, o que possibilitou a seguinte 

explanação, em que Silva Neto trata de alguns vulgarismos encontrados no Brasil: 

Como vulgarismos encontradiços em todas as partes do Brasil, mesmo 

nas classes baixas do Rio de Janeiro, há vários traços, dignos de nota: 
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iotização do lh, supressão de -r e -l finais, redução de nd e mb a n e m, 

respectivamente, passagem de l velar a r. 

Tais pronúncias que – nunca é demais salientá-lo, são rigorosa e 

exclusivamente vulgarismos – pertencem àquela categoria de tendências 

já contidas na deriva da língua que logo irrompem quando o meio social 

é turvo e incerto pela convivência de populações de origens diversas e a 

consequente falta de uma rígida norma linguística. 

São, portanto, pronúncias devidas a relaxamento de articulação, 

imputáveis ao desleixo de aloglotas os quais, de modo geral precipitam a 

deriva da língua. Não são, é preciso frisar, fenômenos decorrentes de 

interferência linguística: não se pode aqui falar em influência de línguas 

americanas ou africanas (SILVA NETO, 1963[1950]: 196) 

 Como podemos ver acima, embora a ação social dos aloglotas tenha contribuído 

como um gatilho para a iotização, Silva Neto alega que esse processo já se tratava de 

uma tendência latente na língua, prefigurada em sua deriva. Em outras palavras, uma 

hora ou outra, o processo iria ocorrer, dada a ação das forças internas à língua. Nesse 

sentido, a pesquisa mostrava que o português não havia mudado por meio da influência 

gramatical das línguas ameríndias e africanas – o que, de certo modo, corroboraria os 

dados oriundos da história externa, que atestavam a grande presença de culturas extra 

portuguesas no Brasil colonial –, mas tratava-se de uma mudança internamente 

orientada que, agora, era um traço em variação na língua falada no Brasil.  

O exame da IELPB nos indica que, para Silva Neto, a língua é um fenômeno 

social e, por esse motivo, ela só existe entre os homens que as falam. Deste modo, não 

faria sentido descrever a evolução do sistema gramatical do português sem uma 

ancoragem efetiva na história econômica e política de seus falantes. Em contrapartida, 

em alguns momentos vemos Silva Neto privilegiar interpretações hauridas dos 

gramáticos históricos, em detrimento de explanações que tinham como ponto de 

referência apenas o português falado no Brasil. No capítulo A Língua comum no seu 

aspecto brasileiro (português do Brasil), onde, entre outras coisas, o filólogo discute a 

pronúncia do –e final, o português brasileiro é considerado – em relação ao fenômeno 

sob análise –, por assim dizer, um estágio intermediário por que o português europeu 

passou até chegar à elisão da vogal. Além disso, esse estágio intermediário 
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corresponderia não só à situação do português brasileiro, mas também de alguns 

dialetos da periferia de Portugal e dos dialetos ultramarinos de maneira geral. Deste 

modo, esse fenômeno variável e sua consequente evolução para a elisão se processaria 

de maneira independente ao ambiente e aos falantes. 

 O exemplo mais interessante que encontramos sobre a adesão do autor a 

explicações de variação/mudanças imanentistas é apresentado no trecho a seguir, em 

que Silva Neto trata de outros arcaísmos encontrados no português do Brasil, por vezes 

chamados de “brasileirismos”: 

Em número inumerável são os arcaísmos aqui preservados. Vivos 

andam na boca dos matutos o despois (de ex post), a inòrância, o 

prepósito, o luitar (luctare), o desposto, o acupar, o agardecer, o 

avaluar, o Bertolameu, a correição (correctione), o dereito 

(directu), a eigreija, o ermão (germanu), o escuitar (ascultare), o 

estâmego, o fermoso, a fruita (fructa), o enxuito, a reposta, o 

saluço, a somana, o sojigar, o alifante, a menhã, o coidado, o 

coidado, o entonce (in tunce), o surjão, a chanta (deverbal de 

chantar), o viçudo, a valência, a vizindade (vicinitate), a soidade, 

a eramá (hora mala), o dioso, a cuidança, a espreitança, as 

orelheiras, os executantes, e tantíssimos outros. 

Muitos “brasileirismos”
303

 há até raízes latinas! (SILVA NETO, 

1963[1950]: 204) 

 No trecho citado, Silva Neto define raízes latinas para alguns arcaísmos usados 

nos falares regionais brasileiros. Nesse sentido, a explicação do autor sugere que esses 

falares representariam estágios intermediários de mudanças que já teriam se completado 

nos dialetos citadinos. Como exemplo, podemos nos referir à célebre simplificação do 

grupo consonantal latino -ct-, que, passando por um estágio intermediário de 

ditongação, chegaria ao estágio final de monotongação.  Deste modo, o que seria lutar 

no dialeto urbano – com a mudança já completada –, seria luitar no falar regional, dado 

o seu estágio intermediário. A questão que se coloca é que, de uma outra perspectiva, 
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 O uso das aspas na palavra “brasileirismos” já parece indicar que o autor deseja problematizar esse 

conceito – fato este que, de certo modo, ocorre em outras passagens do texto. Com efeito, nesse contexto, 

pode-se dizer que questionar a noção de “brasileirismo” é, em certa medida, questionar os pressupostos 

daquilo um pouco mais acima chamamos de “Escola da Língua Brasileira” – inspirados por Elia (1961). 
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exemplos como esses talvez pudessem figurar numa explicação de natureza 

extralinguística ancorada no contato inter étnico com os aloglotas. Contudo, dado o 

interesse de Silva Neto em problematizar a influência gramatical desses indivíduos – 

que teriam dado contribuições fundamentalmente ao léxico –, a explicação de tais 

fenômenos emerge internamente à língua. 

 Conforme vimos, não obstante o trabalho de Silva Neto ser fortemente 

caracterizado pela análise da história externa da língua – sobretudo quando se trata de 

explicar a variação linguística –, em algumas passagens o filólogo se vale de 

explanações imanentistas. Levando em consideração o fato de que, já na introdução de 

seu trabalho, o autor afirma a necessidade de se estudar os fatores extralinguísticos para 

não incorrer no erro dos estudiosos da “Escola da Língua Brasileira”, talvez seja 

possível dizer que, nos momentos em que os dados de história externa corroborariam as 

hipóteses indiófilas e negrófilas Silva Neto buscou argumentos internos para rebatê-las. 

Nesse sentido, dizemos que em alguns momentos da IELPB Serafim da Silva Neto usa 

uma teoria de história interna para rebater uma história externa diferente daquela que ele 

deseja contar, a saber, a da vitória da Língua Portuguesa.  Vale dizer que, devido a 

esses posicionamentos, ao filólogo tem sido atribuída uma postura preconceituosa em 

relação à questão do contato, o que, não raro, é entendido como um paradoxo, uma vez 

que o autor é considerado um precursor dos estudos da variação e da mudança no 

português brasileiro a partir de um viés sociocultural.  

O texto Visão antropológica e etnográfica em obras de Serafim da Silva Neto – 

apenso à dissertação de Mestrado de Moraes (2008) – procura tratar das concepções que 

Silva Neto tinha a respeito de cultura e de civilização. Segundo o autor, há diferenças 

fundamentais entre esses dois conceitos na produção do filólogo, a saber: o conceito de 

civilização – que, de extração francesa e inglesa, se refere a uma gama de fatos, como, 

por exemplo, ao nível de tecnologia e ao desenvolvimento de conhecimentos científicos 

– diz respeito à visão que o Ocidente tem de si mesmo e implica um certo juízo de valor 

e a ideia de um movimento constante para frente. Já o conceito de cultura – de origem 

alemã – é caracterizado pela ênfase respeitosa que dá às diferenças e à identidade de 

grupos particulares. De acordo com Moraes (2008), para Silva Neto o conceito de 

civilização – universalista e urbana – se sobreporia à noção de cultura – particularista e 

regional. Em linhas gerais, a cultura seria concebida como um estágio inferior, pelo 

qual um dado grupo social deveria passar até chegar à civilização. Assim, eis a visão de 
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Silva Neto (1950) das relações sociolinguísticas estabelecidas no Brasil Colonial: os 

brancos portugueses exerceriam influência positiva sobre os demais falantes porque 

pertenciam a um grupo previamente civilizado, estágio em que todos deveriam almejar 

chegar. Já os aloglotas – negros e índios –, pertencentes a grupos sociais de civilização 

inferior, só poderiam exercer influência negativa. Deste modo, com base nessa 

articulação teórica, os elementos gramaticais das línguas ameríndias não poderiam 

integrar a gramática da língua portuguesa; se mudanças ocorreram, elas ocorreram de 

forma imanente, como parte da deriva da língua, e, aos aloglotas, só coube o papel de 

apressar tendências que estavam latentes. 

5. Considerações Finais 

Neste texto, vimos a análise do fenômeno da variação linguística é privilegiado 

por Silva Neto. De acordo com o filólogo, o pressuposto de que o português do Brasil 

não é um bloco único é essencial para se ter uma visão adequada em relação à polêmica 

da língua brasileira.  

Os critérios que o filólogo utilizou para analisar o fenômeno da variação – 

divididos por nós em eixos explicativos – levaram-nos a, numa perspectiva ampla, a 

inseri-lo como um autor pertencente ao Programa Sociocultural, pois, conforme vimos, 

há forte embasamento sociológico em sua argumentação, além das explanações de 

cunho geográfico, demográfico, educacional etc., todos eles fatores de natureza 

extralinguística mobilizados para descrever o linguístico. Contudo, acreditamos que, no 

momento em que Serafim da Silva Neto deseja opor-se à história externa proposta pelos 

estudiosos da “Escola da Língua Brasileira”, por meio de argumentos de natureza 

interna, seu trabalho muda de tonalidade, e pode figurar em outro Programa de 

Investigação.  

Anteriormente, vimos argumentando que, por usar a hipótese da deriva 

linguística – de Sapir –, alguns aspectos da obra de Serafim da Silva Neto poderiam 

guiar a nossa interpretação no sentido Programa de Projeção, pois, concebendo a 

mudança linguística como algo imanente, direcional e inexorável, em certo sentido, o 

modo de funcionamento linguístico estaria sendo comparado a outros sistemas, como os 

sistemas biológicos, por exemplo.  Contudo, alguns aspectos da análise parecem dizer 

que as propostas de Silva Neto para a variação/mudança não remetem, necessariamente, 
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a uma comparação com os sistemas biológicos
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, mas simplesmente a uma concepção 

imanente de língua, característica do Programa Descritivista. Não obstante essas 

considerações, a observação da IELPB nos leva concluir que o fenômeno da variação é 

tratado de forma ambígua na IELP, dado o embate de forças internalistas e externalistas 

com que se depara o investigador dos fenômenos linguageiros, tanto ontem quanto hoje. 
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 Embora PAIXÃO DE SOUSA (2010) argumente em favor da forte influência de Schleicher na obra do 
autor. 
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