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O Fórum de Estudos Linguístico da UERJ é, há mais de 20 anos, um dos pontos altos 

da vida acadêmica de nosso Instituto de Letras e de nosso Programa de Pós-Graduação. Ao 

longo de suas edições, o evento nos proporcionou intercâmbio acadêmico, acesso a novas 

ideias e experiências, experimentação da diversidade cultural. Tais resultados tornam-se 

ainda mais sensíveis quando se articulam saberes de dentro e de fora da Universidade, o gosto 

pela literatura e pelas práticas linguísticas espontâneas, a atenção ao padrão e aos inúmeros 

usos da língua, as investigações teóricas e aplicadas, de modo complementar e enriquecedor. 

Esta é uma amostra do que foi apresentado na 12ª edição do FELIN, cujo tema foi 

“Tradições e modernidade”. O binômio tradição/modernidade é cada vez mais presente nos 

nossos dias, não só no que diz respeito a posturas teóricas sobre a língua, mas até mesmo nas 

práticas linguageiras cotidianas, influenciadas por novos padrões de comportamento e por 

constantes revisões e disputas simbólicas na sociedade. Os estudos que aqui se apresentam 

exploram nossas relações com esses aspectos da língua que nos expressa, nos constitui, nos 

define. 

Eis um belo testemunho da vitalidade das trocas acadêmicas feitas em torno do 

gosto pelo trabalho com a Língua Portuguesa, seja em pesquisa, ensino ou extensão 

universitária. 

 

Bom proveito a todos! 

Flávio de Aguiar Barbosa 
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O Programa Internacional de Apoio à Pesquisa e ao Ensino por meio da Mobilidade 

Docente e Discente Internacional (Pró-Mobilidade Internacional) da CAPES destina-se à 

estruturação, fortalecimento e internacionalização dos Programas de Graduação, Pesquisa 

e Pós-Graduação das universidades integrantes da Associação das Universidades de 

Língua Portuguesa (AULP). 

A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) é uma ONG 

internacional, com membros dos oito países de língua oficial portuguesa – Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor – e Macau. 

 

 

Nesse sentido, a Universidade Federal de Minas Gerais é uma entre muitas 

universidades brasileiras que mantêm convênio de cooperação com este programa 

CAPES/AULP. Entre vários dos seus projetos, a UFMG realiza, através da Faculdade de 

Educação, em torno de seis projetos, entre os quais apresentamos dois deles. O primeiro 

deles, Ensinar qual Língua, Ler qual Literatura? Interculturalidade e relações étnico-

raciais no Brasil e em Cabo Verde, interage com docentes/pesquisadores da Universidade 

de Cabo Verde. Este projeto, coordenado pelos professores Aracy Alves Martins 

(UFMG/Brasil) e Victor Semedo (UCV/Cabo Verde), tem por objetivo principal construir 
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conhecimentos no campo da Diversidade Cultural e da Interculturalidade, analisando, do 

ponto de vista da Análise Crítica do Discurso, a partir dos postulados teóricos de Teun A. 

Van Dijk, três tipos de impressos, nos dois países: documentos oficiais e midiáticos, para 

perceber as tensões que se estabelecem entre a língua oficial e as línguas maternas, segunda 

língua e/ou línguas estrangeiras; obras literárias produzidas para crianças e jovens, com o 

objetivo de analisar, além das relações étnico-raciais, os aspectos culturais de cada país, 

bem como a materialidade discursiva e a elaboração artística e literária das obras; manuais 

escolares de Português e de História do Ensino Básico, em relação às políticas públicas de 

distribuição e ao conteúdo discursivo dos textos verbais e visuais neles contidos. 

Um segundo projeto intitula-se Formação de professores brasileiros e santomenses 

quanto ao aprendizado inicial da língua portuguesa pelas crianças santomenses, 

coordenado pelos professores Francisca Izabel Pereira Maciel (UFMG/Brasil) e 

Peregrino do Sacramento da Costa (Universidade de São Tomé e Príncipe/USTP) e tem 

como objetivo principal refletir e discutir a formação de professores para os anos iniciais 

do ensino fundamental, no enfrentamento do desafio pedagógico de ensinar a ler e a 

escrever a população santomense. 

É nesse segundo projeto que se insere a experiência de formação de leitores 

literários com crianças da pré-escola e primeiro ano do Ensino Fundamental na cidade de 

São Tomé. Seus objetivos mostram a finalidade principal da proposta: Analisar e avaliar 

o intercâmbio de alunos santomenses e brasileiros, no âmbito da mobilidade do Projeto; 

analisar as diretrizes e propostas de ação do governo para a alfabetização de crianças para 

fundamentar a formação docente dos gestores e professores alfabetizadores santomenses. 

Já no seu segundo ano de ação, o projeto se propõe a avaliar o primeiro ano de 

trabalho, analisar os manuais didáticos utilizados nas escolas públicas santomenses e a 

organizar um banco de dados (documentos, materiais didáticos, fotos, dados gravados em 

áudio e vídeo etc.) dos dois anos do Projeto. 

Em relação aos estudantes de graduação brasileiros em missão em São Tomé e 

Príncipe, é importante sua participação nas disciplinas dos cursos ofertados pela 

Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP), pertinentes ao projeto de formação de 

professores da escola básica; em seminários e simpósios realizados no âmbito do Projeto 

e/ou atividades propostas pela equipe de professores do USTP, envolvidos no Projeto; em 

atividades extracurriculares interdisciplinares, visando adquirir conhecimentos sobre o 
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currículo, manuais escolares usados nas escolas e ensino fundamental; participação em 

oficinas para alunos de graduação sobre “Mediação de Leitura Literária”; observação em 

salas de aula de alfabetização de crianças; leitura de livros literários em turmas de 

alfabetização. Do ponto de vista do estudante de doutorado sanduíche, espera-se o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos referentes à temática de sua tese (formação de 

leitores) e a realização de palestras e minicursos sobre mediação da leitura literária. 

A vinda ao Brasil dos estudantes santomenses supõe, igualmente, participação em 

disciplinas nos Cursos ofertados pela FaE/UFMG, pertinentes ao projeto; participação em 

seminários, simpósios realizados no âmbito do projeto e/ou atividades propostas pela equipe 

de professores da UFMG, envolvidos no projeto; participação em atividades extracurriculares 

– observação em salas de aula – ciclo de alfabetização – no Centro Pedagógico da UFMG – 

atividades culturais, além do desenvolvimento de pesquisas e estudos referentes à temática 

da tese. 

Persiste uma grande preocupação em estabelecer elos profícuos entre os integrantes 

brasileiros e santomenses, no sentido de poder desenvolver parcerias que promovam o 

trânsito entre Brasil e São Tomé e Príncipe e estabelecer um real conhecimento da 

produção de ambos os países. Isto é o que sustenta a base do Programa CAPES/AULP. 

)i,*!,+`*(*1"5-/%1(*

São Tomé e Príncipe, oficialmente República Democrática de São Tomé e Príncipe, é um 

país insular localizado no Golfo da Guiné, costa Oeste da África, composto por duas ilhas 

principais e várias ilhotas num total de 1001 km², situado na linha do Equador. Suas 

características mostram o quanto a distância física do continente conforma um modo de 

ser da população, com quase 194 mil habitantes, de acordo com o Banco Mundial de 

2015. Em muitos dos que estudam existe um desejo de sair, de ver o que há no mundo. 

Sua moeda é Dobra e sua capital é São Tomé. Nada havia nessas ilhas até 1470, quando 

da chegada dos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. A ilha se 

tornou o principal produtor africano de cana-de-açúcar, embora tenha sido atravessada 

pela concorrência brasileira. Todavia, sua recuperação se dá através das plantações de 

cacau e café. Importante lembrar que o tráfico de escravos continuou até os finais de 1870, 

quando a abolição da escravatura transformou o trabalho escravo em trabalho contratual, 

mesmo que a realidade ainda fosse extremamente opressiva. Depois da Revolução de 25 

de abril de 1974 em Portugal, São Tomé e Príncipe alcança a independência em 12 de 
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julho de 1975. O país São Tomé e Príncipe resulta, assim, da miscigenação entre 

portugueses e africanos da costa do Golfo da Guiné, Angola, Cabo Verde e Moçambique.  

Seu idioma oficial é o Português (98,4%), sendo que a língua de contato interno é o 

crioulo nos seus diferentes tipos, como o Forro 36.2%, Cabo Verdiano 8.5%, Francês 6.8%, 

Angolar 6.6%, Inglês 4.9%, Lunguie 1%, outros (incluindo linguagem dos sinais) 2.4%. 

Isso significa que, como os demais países de colonização portuguesa, as línguas faladas 

pelos povos habitantes das ex-colônias tendem a se enfraquecer. Todavia, muitos governos 

vêm propondo repensar essa relação com suas línguas maternas, no sentido de preservar 

culturalmente suas raízes. 

Nessa perspectiva, abordaremos apenas um dos aspectos do trabalho realizado no 

país, contextualizando o livro de literatura infantil contemporâneo, a leitura literária e a 

formação do leitor literário a partir das experiências realizadas com alunos de turmas do 

1º ano do ensino fundamental, professores da educação básica, alunos da graduação e 

professores universitários em São Tomé. 

=>(-(*&,+%-,"%-(+(-(*+&,"%-(*&,+%$%&-(+#(!3'(,'#7(+(1%<06&1+(

A necessidade de compreender melhor os materiais que incluem textos literários e com 

os quais lidamos diariamente, seja nas famílias, seja na escola, nos obriga a uma reflexão 

frente ao que chamamos de livros ilustrados, ou mais precisamente, livros de literatura 

infantil contemporâneos. O aprimoramento técnico, textual/discursivo, editorial de um 

livro que chega hoje às mãos de uma criança, em relação ao material de algumas décadas 

atrás, mostra um imenso avanço na sua elaboração. A interação com algumas áreas de 

conhecimento, como design, artes visuais, juntamente com as possibilidades de melhoria 

no plano da edição, forjaram um livro de literatura infantil muito afastado dos antigos 

livros que se primavam pela presença total do texto verbal com algumas ilustrações de 

cenas. Os livros contemporâneos permitem um diálogo constante entre profissionais que 

propõem, em conjunto, um modo de ler textos verbais, textos visuais, com exploração 

tátil, sonora e que participam ativamente do enredo. Assim, ler hoje uma história em um 

livro ilustrado significa utilizar uma variedade de estratégias narrativas que incluem 

diferentes linguagens e modalidades. 

Isso é apenas um dos indícios do quanto vivemos imersos numa sociedade letrada 

e que vem complexificando a cada dia suas modalidades de expressão. Todavia, o que 
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encontramos em São Tomé nos mostrou uma falta de frequência de atividades de leitura 

literária, devido à quase total ausência de acervos de livros de literatura infantil e de, 

consequentemente, estratégias de leitura voltadas para esses textos nas escolas de Ensino 

Fundamental. 

Por isso, foi preciso conhecer primeiramente com quais sujeitos estávamos lidando, 

nos tornarmos sujeitos envolvidos, nos formarmos também na relação com esses sujeitos, 

para posteriormente propormos ações que pudessem resultar em avanços para o grupo 

com o qual estávamos interagindo e para o grupo de universitários brasileiros. 

 

 

Assim, foram construídas redes de aproximação entre diferentes esferas, que só 

foram contempladas devido à diversidade dos sujeitos envolvidos: sejam sociais e 

políticas, a exemplo da Embaixada do Brasil; culturais, através do Centro Cultural Brasil-

São Tomé e Príncipe e da Biblioteca Nacional Francisco José Tenreiro; educacionais, 

com a Escola Atanásio Gomes, Escola Dona Maria de Jesus e Escola Trindade de Souza 

Pontes, a Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) e o Instituto Superior de 

Educação e Comunicação (ISEC), envolvendo desde os coordenadores gerais do projeto 

aos alunos da pré-escola do país. 
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Foi o contato com o Instituto Superior de Educação e Comunicação – ISEC, antiga Escola 

de Formação de Professores, que propiciou o conhecimento inicial dos professores que 

lidam com os alunos da Escola Básica em São Tomé. Os dois dias do minicurso realizado, 

ainda que pouco tempo, foi suficiente para perceber a concentração metodológica dos 

conteúdos básicos a serem ministrados pelos professores, como a alfabetização e a 

matemática. Por outro lado, o levantamento de escritores santomenses, por parte da 

coordenação do projeto, como Alda do Espírito Santo, Caetano da Costa Alegre, 

Conceição Lima, José Francisco Tenreiro, Maria Manuela Margarido, Mário Domingues, 

Olinda Beja, Sara Pinto Coelho, deu outra perspectiva ao trabalho dos profissionais 

brasileiros. O conhecimento dessa produção literária pautou as ações futuras. 

Em decorrência, a promoção do minicurso “Capacitação de Professores em 

Literatura Infantil”, realizado no Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, em parceria 

com o projeto CAPES/AULP, contou com  professores do Ensino Básico, estudantes 

universitários do curso em Língua Portuguesa (USTP), do magistério (ISEC), 

bibliotecários, diretores de escola, coordenadores e universitários brasileiros e inicia-se 

pelo reconhecimento dos escritores locais que falam de São Tomé, de seus costumes, suas 

memórias, e que refletem suas subjetividades.  

Dividido em seis dias no período noturno, o minicurso foi ministrado pela 

professora coordenadora do projeto. O grupo pode ler seus poetas santomenses e 

comentar para a equipe brasileira sobre suas histórias, seus contos, que traduzem o 

espírito daquele povo. Todavia, a forte presença da literatura portuguesa é o caminho 

natural de formação literária universitária desses professores. A proposta de fechamento 

dessa seção complementou o momento de leitura poética com a introdução a poetas 

brasileiros, com Carlos Drummond de Andrade.  Além disso, o curso constou de 

elementos da narratologia e análise de livros ilustrados.  

A programação inicial do curso, prevista para cinco dias da semana, foi alterada, 

devido ao interesse dos participantes de se confrontar com uma prática de leitura literária 

com alunos do ensino primário, que soluções poderiam ser dadas em um evento de sala 

de aula com o qual ainda não estavam preparados para experimentar. Dessa forma, é a 

partir deles próprios que a rede interlocutória se amplia. A necessidade de formação de 
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uma turma de crianças com familiares dos professores, com seus filhos, sobrinhos e netos, 

deveu-se ao horário noturno curso. A escolha do livro a ser explorado foi feita pelos 

próprios adultos, dentro do acervo apresentado no minicurso e doado à Biblioteca 

Nacional do país. Por isso mesmo, o ambiente em que ocorreu a atividade foi na sala de 

leitura especializada para crianças da Biblioteca Nacional, com mobiliário doado pela 

UNICEF, outro espaço de formação do projeto que será retratado a seguir. 

g^g^*3%34%,!(/#*-#/%,-#4*8"#-/%)/,*S,)`*!(-"(%",*

O acervo ainda muito escasso da Biblioteca foi enriquecido através do projeto 

CAPES/AULP que enviou de cerca de 500 livros literários doados pelo CEALE1. Esse 

ambiente faz parte da Biblioteca Nacional Francisco Tenreiro, única biblioteca não 

escolar do país, sendo inaugurada no ano de 2002. Essa sala, um espaço arejado e bem 

colorido, ambiente adequado com seu mobiliário para o acesso de crianças, foi criada 

tendo todas as condições para ser um instrumento fundamental no fomento à leitura. As 

atividades realizadas tiveram como objetivo principal a formação de pequenos leitores e 

a construção de novos mediadores. As escolas Atanásio Gomes e D. Maria de Jesus 

enviaram turmas da 1ª classe (equivalente ao 1o ano) de suas escolas à sala da biblioteca 

infantil, de forma que os alunos pudessem iniciar seu contato com livros de literatura 

apropriados à infância. Recebemos 5 turmas numa semana e 5 turmas na semana seguinte. 

Além de turmas de 1ª classe, alunos da educação infantil também puderam participar 

desse trabalho. São as seguintes etapas da programação: 

•! Crianças acompanhadas de sua professora e uma auxiliar da escola, o que se 

pode considerar um grande esforço, devido à idade das crianças, ao horário 

(após o almoço), à distância (quase 1 km) e à alta temperatura da estação. 

•! Recepção das crianças e dos professores com a ida ao banheiro e, por 

conseguinte, uma visita a toda biblioteca para que os alunos e responsáveis 

pudessem conhecer não apenas a sala infantil, mas todo o espaço da Biblioteca 

Nacional. Algumas diretoras estiveram presentes para conhecer o trabalho, pois 

______ 

1 CEALE é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita é um órgão complementar da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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essa era a primeira vez que essas crianças – e muitos professores – se dirigiam 

à biblioteca para tomar contato com livros de literatura. 

•! Atividades de leitura literária orientadas pela coordenadora do projeto e 

desenvolvidas pelos alunos bolsistas brasileiros, colaborando com os professores 

das turmas na sua formação de mediadores de leitura literária. O planejamento 

diário, com a escolha dos livros, atendia à especificidade de cada turma que 

visitaria a biblioteca. Os eventos foram gravados e estudados posteriormente, no 

intuito de analisar e aprimorar as propostas e estratégias de aula. 

Consequentemente, a ampliação da rede de aproximações com diferentes instâncias 

se deu progressivamente, para que a seção infantil da Biblioteca Nacional de São Tomé 

e Príncipe tivesse sempre um calendário de ofertas, ocupado por crianças da pré-escola e 

da educação primária. 

g^h^*3%34%,j+kX(4*

Estendendo as ações da biblioteca para a promoção da leitura literária, foi inaugurado o 

projeto O Livro vai ao Leitor. Os carros “biblio-móvel” são um importante instrumento 

para o acesso aos livros e à leitura. A mobilidade desse dispositivo permite levar os livros 

aos leitores, dar às comunidades distantes acesso às obras e incentivar um movimento de 

retorno, na procura pelos livros e por espaços em que as atividades de leitura sejam 

oferecidas. Levar os livros aos alunos facilita o seu conhecimento sobre o acervo da 

biblioteca, incentiva seu interesse e de sua família para visitar a biblioteca e, 

principalmente, contribui para a formação cidadã dos alunos. Dessa forma, foi preparado 

um “biblio-móvel” para visitar as duas escolas que iriam participar do projeto de leitura 

na biblioteca.  

Os livros foram levados para duas escolas, com visitação das turmas ao carro-

biblioteca e seleção de livros por parte dos professores para lerem com suas turmas. Esse 

início de projeto não permitiu que os livros fossem emprestados aos alunos, pois 

necessitam ainda de catalogação de arquivo. 

Essas ações foram divulgadas pela mídia local (televisão local – TVS – e na rádio 

Nacional de STP): foram concedidas entrevistas sobre o curso de formação no Centro 

Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe e sobre o lançamento das atividades do Projeto O 

Livro vai ao Leitor e o uso biblio-móvel. Com a consequente sensibilização da 
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comunidade santomense, criaram-se as condições de demanda pelo atendimento da 

biblioteca às escolas e a iniciativa de abrir o espaço da biblioteca para receber o público 

nos fins de semana. 

g^9^*1#4()!"#*-#*7-%X(")%$#$(*$(*)i,*!,+`*(*1"5-/%1(*

Outra ação que constituiu a rede de formação foi a palestra sobre livros ilustrados em 

literatura infantil e juvenil, proferida pela coordenadora do projeto, na Universidade de 

São Tomé e Príncipe. Os alunos de Letras, Literatura Brasileira e Portuguesa e de Língua 

Portuguesa, além de diretor da Faculdade de Letras, e o leitorado brasileiro, representado 

pela professora Eliane V.M. Oliveira, e leitorado português, representado pelo professor 

Luís Paulo dos Reis, além de alunos do minicurso realizado pelo Centro Cultural Brasil 

– São Tomé e Príncipe compuseram a plateia, indicando os elos que a proposta do projeto 

envolveu na formação em leitura literária em diferentes níveis. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

O entendimento da população sobre as missões é um ponto delicado, uma vez que a 

comunidade santomense sabe que as missões vão e voltam e que nem sempre têm uma 

participação decisiva na realização de políticas voltadas para o desenvolvimento da 

leitura e leitura literária nos anos iniciais nas escolas da rede pública. Ainda assim, há um 

interesse genuíno por parte de muitos gestores, no sentido de apropriação do 

conhecimento que vivenciam. 

Um dos pontos marcantes da missão foi a importância do conhecimento das 

especificidades do país, que levou o grupo brasileiro a desvincular-se do material trazido 

a priori para, só então, a partir do estudo da comunidade, de sua produção literária, seu 

modo de ser, montar as estratégias de trabalho. 

A recepção das crianças e dos professores foi muito positiva, inclusive com uma 

grande adesão por parte das diretoras das escolas D. Maria de Jesus e Atanásio Gomes. 

A participação dessas diretoras foi fundamental para o sucesso das nossas ações, pois foi 

a primeira vez que crianças da 1ª classe se dirigiram à biblioteca infantil para tomar 

contato com livros de literatura. 

Ainda que todos os procedimentos tenham sido muito bem estruturados com 

antecedência, a presença do professor coordenador junto com os alunos bolsistas nos 

eventos de formação garante maior tranquilidade no decorrer das atividades. Além disso, 
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a avaliação diária dos procedimentos realizados foi fundamental para o êxito do trabalho 

de campo. O estágio em sala de 1ª classe possibilitou aos universitários brasileiros um 

conhecimento da realidade santomense a respeito do cotidiano do professor, da estrutura 

escolar e do planejamento geral do país. Assim, os bolsistas puderam também dar aulas, 

ajudar os professores e participar do dia de planejamento pedagógico das escolas. 

As relações estabelecidas, não somente profissionais, mas pessoais, são 

fundamentais para a construção de confiança mútua entre os pares e um importante passo 

para agilidade das ações. Certamente todos que se disponham a participar desse tipo de 

missão saberão o valor que são as regras estipuladas no cotidiano das interações, o 

respeito de ambas as partes pelo conhecimento que se produz e que se oferta e, 

principalmente, pela efetividade da continuidade das propostas. 

%+;+%A06&-!(
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Este estudo resulta de análise de ementas de dez pareceres, elaborados por alunos do 4º 

período do curso de graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá no primeiro 

semestre de 2015. Os pareceres selecionados foram produzidos em situações reais de 

ensino-aprendizagem, nas aulas da disciplina Teoria e Prática da Redação Jurídica. 

Estudar a forma composicional dessa peça processual, sua organização discursiva, as 

estratégias argumentativas e os recursos persuasivos utilizados, bem como produzir textos 

desse gênero discursivo jurídico são os principais objetivos da disciplina.  Além disso, no 

desenvolvimento da atividade, buscou-se conjugar o conteúdo da disciplina com o projeto 

de pesquisa Discurso Jurídico e Processos Persuasivos em Decisões que envolvem 

Direitos da Personalidade, desenvolvido por esta pesquisadora, de modo a articular a 

jurisprudência que emana dos Tribunais de Justiça do país aos estudos do texto, do 

discurso jurídico e da argumentação. Assim, tomando-se por base a noção bakhtiniana de 

gênero do discurso (BAKHTIN, 2000, p. 279), segundo a qual as diferentes esferas de 

atividades humanas elaboram “tipos relativamente estáveis de enunciados”, 

caracterizados por apresentarem estrutura composicional, estilo e temática específicos, 

foram estudados diferentes gêneros que circulam no domínio discursivo jurídico, em 

especial pareceres e acórdãos. 

A análise apresentada neste artigo concentrar-se-á na ementa, primeiro elemento 

constitutivo da estrutura tanto de acórdãos quanto de pareceres, cuja função é facilitar o 

entendimento do texto pelo leitor, de modo a permitir que este manuseie as informações 

de forma mais eficiente. No caso do Parecer, a ementa deve possibilitar ao leitor uma 

síntese da peça, ou seja, o conhecimento da questão central do caso que será analisado, 

dos fatos, provas e circunstâncias que serão utilizados na Fundamentação e do ponto de 

vista defendido pelo “parecerista” (o entendimento, a opinião). Para que isso ocorra, 

torna-se imprescindível para sua produção uma seleção adequada das informações 
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presentes no caso, objeto de consulta, com vistas à apresentação do conteúdo de forma 

clara e concisa. 

Neste artigo serão observados os processos de sumarização ou redução de 

informação semântica que ocorrem durante a leitura, bem como as estratégias utilizadas 

pelos discentes na produção de ementas para alcançar o propósito comunicativo de 

selecionar os fatos e informar ao interlocutor, de maneira lógica e sintética, as questões 

analisadas e ponderadas no Parecer. 

=>(1-%+6+%(,760&6'CD"%<.&6':(+!,%","%-(+(;&0-*&.-.+(

O Parecer é um gênero textual do domínio discursivo jurídico elaborado por autoridade 

competente – na esfera privada, um advogado com notório conhecimento do Direito; na 

esfera pública, um membro do Ministério Público – que emite opinião fundamentada 

sobre matéria submetida à consulta. Tem, portanto, finalidade opinativa e não decisória. 

A estrutura dessa peça, semelhante à do Acórdão, “é justificada por um de seus 

objetivos: orientar uma decisão de instância superior, como fazem os Procuradores de 

Justiça” (VALVERDE, FETZNER, TAVARES JUNIOR, 2014, p. 184). Constituem sua 

estrutura formal os seguintes elementos: 

a)! Preâmbulo: parte em que se identificam dados do processo – a centralidade da 

questão, as partes envolvidas, o número da peça. 

b)! Ementa: apresentação sucinta do objeto da consulta; síntese do Parecer. 

c)! Relatório: narrativa imparcial dos fatos importantes e das circunstâncias em que 

ocorreram. 

d)! Fundamentação: parte argumentativa em que se analisam os fatos, as provas, as 

alegações dos envolvidos no caso, sustentados nos princípios constitucionais, 

na legislação infraconstitucional, na doutrina, na jurisprudência, nos costumes, 

entre outras fontes de pesquisa. Nessa parte, estratégias discursivas e técnicas 

argumentativas são utilizadas pelo produtor do texto em busca do 

convencimento sobre o ponto de vista (tese) defendido. 

e)! Conclusão: parte final do parecer em que é apresentada a opinião sobre a 

questão submetida à consulta; a proposta para a solução do caso analisado, 

decorrente do raciocínio desenvolvido na Fundamentação.  
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f)! Parte autenticativa: identificação daquele que elaborou a peça e assume, por 

meio da assinatura e apresentação do número da carteira de identidade 

profissional, a responsabilidade civil pela opinião emitida. 

O domínio da estrutura complexa do Parecer onde coexistem diferentes tipologias 

textuais exige do futuro profissional do Direito não só conhecimento jurídico, como 

também competência discursiva, domínio de recursos argumentativos e habilidades de 

escrita. 

?>(+#+0,-:(;'%#-(+(6'0,+E.'(

A palavra ementa tem sua origem no verbo latino emeniscor, cujo significado é 

“apontamento”, “ideia”, “instrumento breve de lembrança ou pensamento” 

(CAMPESTRINI, 1994, p. 1). Guimarães (2004, p. 31), ao apresentar concepções de 

ementa e alguns aspectos históricos do vocábulo, esclarece: 

Essa concepção primeira da palavra, ligada à ideia de apontamento para recordação 

evoluiu, ainda no âmbito cotidiano, para a ideia de rol ou lista, enquanto conjunto de 

apontamentos […] 

 

Enquanto anotação, a ementa provavelmente encontra suas origens nas marcações 

sumárias marginais ou índices de página, prática que se tornou constante desde os 

primeiros incunábulos até o final do século XVIII e início do século XIX, com o intuito 

de orientar o leitor sobre os tópicos principais abordados naquela determinada página 

(WELLISCH, 1986). 

 

Na condição de lista ou rol, a palavra é usada ainda hoje em Portugal para significar 

cardápio ou menu de um restaurante (PRATA, 1994, p. 53), ou ainda, a lista geral de 

pratos de uma refeição (OLIVEIRA, s.d., p. 841). 

 

Evoluindo dessa concepção cotidiana, o termo passou a ser incorporado pela 

terminologia técnica de diferentes áreas, trazendo consigo a ideia de síntese, sendo 

caracterizado por autores como Freire (1942), Silva (1952), Fernandes (1957) Ferreira 

(1979) e Oliveira (s.d.) como espécie de sumário ou resumo (grifo nosso). 

Considerando o processo de condensação documentária aplicado em sua 

elaboração, pode-se caracterizar ementa como uma espécie de resumo especializado, de 

natureza técnico-científica.  
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Convém assinalar que, embora o termo seja utilizado em diferentes áreas, como, 

por exemplo, na Educação, em que significa “relação de tópicos em programas de 

ensino”, é no Direito que este se destaca como fonte de pesquisa, em especial na 

jurisprudência. Nesse campo, torna-se ferramenta indispensável à pesquisa por apresentar 

uma síntese da peça processual, possibilitando conhecer-se o conteúdo do documento. A 

ementa deve facilitar o trabalho de pesquisa quando da procura ou busca de informação, 

possibilitando também o conhecimento do assunto que está sendo objeto de 

pronunciamento judicial, dando uma ideia geral do que o documento contém (ATIENZA, 

1979, p. 31). 

Ao considerar que a função precípua da ementa, mormente nos acórdãos, é “atuar 

como produto documentário facilitador do processo de recuperação da informação”, 

Guimarães (2004, p. 71), comenta: 

Considerando-se o fato de que a ementa – e, por conseguinte o cabeçalho e o 

dispositivo – tem uma função eminentemente informacional, atuando como suporte – 

fonte, poder-se-ia dizer – da pesquisa, necessário se torna que reflita um enunciado 

suficientemente genérico para ser aplicável em outras situações. Assim, ao pesquisador 

não interessa o fato em si (partes, espaço, tempo, etc.), mas as suas características, bem 

como o instituto jurídico discutido e o entendimento (enquanto linha de raciocínio) 

havido (não a decisão em si). 

A apresentação de um enunciado “suficientemente genérico” se justifica, uma vez 

que o importante é o fato de o entendimento de uma situação concreta específica 

apresentada poder se constituir como um subsídio de argumentação a ser utilizado em 

peças processuais que discutam outras demandas. Assim, a recuperação de documentos 

jurídicos, por meio da ementa, em banco de dados gerados por diferentes tribunais, 

possibilita uma aproximação entre um caso em apreço e outro semelhante já julgado, 

prática muito utilizada na Fundamentação pela força que as decisões têm como fontes 

científicas do Direito. 

Como já afirmado, ementa é parte tanto de Pareceres quanto de Acórdãos. Nos 

Pareceres, esta apresenta, apenas, verbetação (também chamada de cabeçalho), ou seja, 

palavras-chave e frases nominais que indicam as questões analisadas e ponderadas na 

peça. Já nos Acórdãos, a ementa, além de verbetação, composta por um conjunto de 

palavras-chave representativas da temática geral do acórdão, apresenta dispositivo, que 
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se constitui “na regra resultante do julgamento do caso concreto” (CAMPESTRINI, 1994, 

p. 8). Nele deve-se encontrar, de forma sintética, lógica e clara, a tese que respalda o 

entendimento e propiciou o nexo entre um Fato e um Instituto Jurídico. 

Com o desenvolvimento dos sistemas de recuperação da informação, na área 

jurídica, notadamente as bases de dados jurisprudenciais geradas pelos diferentes 

tribunais, as ementas passaram a ser o objeto de buscas temáticas da documentação. Nesse 

sentido, para que a ementa possa efetivamente se constituir em um resumo (na acepção 

documentária do termo) deve por meio dos enunciados que a constituem dar ideia (1) da 

questão sub judice (o que ocorreu / o que se discute); (2) do posicionamento do judiciário 

(decisão); (c) das razões que levaram a tal posicionamento (GUIMARÃES, 2004). 

Como o objeto deste artigo são ementas de pareceres elaborados por alunos do 

Curso de Direito, a análise ficará circunscrita à verbetação ou cabeçalho, isto é, ao 

conjunto de frases nominais e palavras-chave que a constituem. Nele são delineados o 

fato gerador do conflito, os nexos de referência, que podem ser fundamentos de fato ou 

de direito, e o entendimento do caso em análise. Em relação aos nexos de referência, esses 

“representam um verdadeiro fio condutor das ideias discutidas na parte argumentativa do 

parecer” (VALVERDE, FETZNER, TAVARES JUNIOR, 2014, p. 189). 

No que diz respeito à forma, a ementa de Parecer apresenta as seguintes 

características: 

a)! Localiza-se geralmente à direita da folha; 

b)! Deve ser elaborada em no máximo oito linhas; 

c)! A primeira informação (fato) deve ser redigida em maiúsculas; 

d)! São utilizados de 3 a 5 nexos de referência; 

e)! A frase final (entendimento) deve ser iniciada por “Parecer favorável a …”; 

f)! Separam-se as informações por travessão. 

Importa salientar ainda que as informações registradas na ementa devem estar em 

consonância com as demais partes da peça, de modo a sintetizar o percurso de raciocínio 

do parecerista. 

F>(+*-/'%-23'(.+(+#+0,-!(+(1%'6+!!'!(.+(!"#-%&B-23'(

A sumarização ou processo de redução de informação semântica é um processo mental 

que ocorre sempre durante a leitura, quando o leitor, retendo as informações relevantes e 
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eliminando as acessórias, realiza a compreensão, ou seja, apreende a significação básica 

do texto. Nesse processo, o leitor, aplicando uma série de regras internalizadas, constrói 

uma espécie de resumo mental do texto. Essas regras/estratégias seriam de dois tipos: de 

apagamento (seletivas) e de substituição (construtivas). Por meio de regras de 

apagamento, são selecionados os conteúdos relevantes do texto, eliminando-se as 

informações desnecessárias ou os dados redundantes; através de regras de substituição, 

constroem-se novas proposições que englobam informações expressas ou pressupostas 

no texto (MACHADO, 2010). 

Explica essa autora (2010, p. 141), que tais regras/estratégias regeriam o processo 

de sumarização das diferentes tipologias textuais e “sua aplicação seria guiada pelo 

esquema superestrutural de cada tipo de texto que o leitor teria internalizado”. Além disso, 

as estratégias “teriam um caráter recursivo, podendo ser reaplicadas para obtenção de um 

grau maior de sumarização”. 

No domínio discursivo jurídico, as ementas, também chamadas de “resumos” nos 

acórdãos portugueses (GUIMARÃES, 2004, p. 8), caracterizam-se por sumarizar as 

principais ideias contidas no texto e servem tanto para a recuperação da informação, 

quanto para subsidiar a tomada de decisão do leitor sobre a consulta ou não ao inteiro teor 

da peça.  

Na atividade em sala de aula que culminou na elaboração de Pareceres e, 

consequentemente, de ementas, foi analisado, inicialmente, um dos acórdãos que integra 

o corpus da pesquisa Processos Persuasivos em Decisões que envolvem Direitos da 

Personalidade. Tal decisão proferida pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2014, refere-se à Apelação Cível 

nº0005650-64.2012.8.19.0208, em que a apelante, transexual, solicita retificação de 

registro civil de nascimento, com alteração de seu prenome e do sexo. 

Na análise implementada, foram considerados, além da ementa, os elementos 

constitutivos da estrutura do acórdão, destacando-se os fatos narrados no relatório, as 

estratégias argumentativas utilizadas pela relatora e os fundamentos jurídicos que 

embasam a decisão. Buscou-se mostrar a relação coerente entre as diferentes partes da 

peça, bem como a importância da ementa ao sumarizar as informações relevantes do caso 

e fornecer uma síntese do raciocínio desenvolvido pela relatora ao longo do texto. 

Chamou-se atenção para o fato de tanto a verbetação quanto o dispositivo da ementa do 
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acórdão permitirem ao leitor conhecer o fato gerador do conflito, o posicionamento do 

judiciário e as razões que justificam esse posicionamento (decisão). 

A seguir, foi apresentado para a turma um caso concreto de temática semelhante à 

do acórdão analisado. 

Veja-se: 

Alega a parte autora que, desde tenra idade, sempre apresentou características 

psíquicas próprias do sexo masculino, sendo incentivada pela mãe a usar roupas 

masculinas. Alega também que se trata de caso típico de transexualismo feminino, 

salientando que seu órgão sexual sempre lhe causou desconforto e repugnância. Relata 

que começou a tomar hormônios masculinos para fugir à aparência destoante de seu 

psiquismo.  

Segundo a requerente, em dezembro de 2003, realizou cirurgia de reversão sexual na 

ânsia de livrar-se do aspecto que seu corpo apresentava. Frisa que jamais teve qualquer 

relação sexual com pessoas do sexo masculino e seu prenome sempre lhe causou muito 

constrangimento, sendo fonte constante de risos, chacotas e discriminação. Por tal 

motivo, requer alteração de seu nome para Paulo, bem como de seu sexo para 

masculino, sem qualquer anotação neste sentido no registro civil.  

À fl. 90, consta manifestação do Ministério Público, requerendo realização de estudos 

social e psicológico, bem como a juntada do laudo médico exarado pelo cirurgião que 

realizou a operação de mudança de sexo. Laudo médico à fl.93. Estudo social às fls. 

94-97, com parecer favorável à procedência do pedido. Laudo psicológico às fls. 99-

104, com parecer favorável à procedência do pedido. Novos documentos às fls. 109-

119, dentre os quais consta certidão do Distribuidor da Comarca atestando que não 

constam feitos criminais em nome da requerente (fls. 109-110). Parecer final do 

Ministério Público às fls. 134-146, no qual opina pela procedência parcial do pedido. 

(Fonte: TJSP – Apelação APL 78698320098260168 SP 0007869-83.2009.8.26.06…) 

Após a leitura e discussão do caso concreto, a turma foi orientada a formular uma 

tese, posicionando-se em relação ao pedido da autora (“alteração do seu nome para 

Paulo, bem como de seu sexo para masculino, sem qualquer anotação neste sentido no 

registro civil” – grifo nosso). A partir da tese escolhida, os alunos selecionaram as 

informações importantes do caso e, com base em estudos realizados anteriormente sobre 

gêneros discursivos jurídicos, elaboraram pareceres. 
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A primeira observação a ser feita diz respeito à manutenção do conteúdo temático do caso 

nos 10 (dez) pareceres analisados, o que configura a compreensão leitora dos estudantes 

e a capacidade de apreender as informações mais importantes do caso concreto. Isso se 

revela tanto no conjunto de frases nominais e palavras-chave presentes nas ementas 

produzidas, quanto no texto dos relatórios elaborados. Os alunos foram capazes de 

identificar o fato gerador do conflito e a questão jurídica sub judice. Além disso, os 

demais elementos constitutivos da peça (fundamentação e conclusão) relacionam-se, em 

80% dos textos elaborados (8 pareceres) com coerência, garantindo a continuidade 

temática. Esse mesmo percentual foi registrado ao se comparar a frase final das ementas 

com a conclusão do parecer. 

Exemplo 1: 

EMENTA 

REGISTRO CIVIL – transexualismo feminino – realização de cirurgia de reversão 

sexual – constrangimento do prenome – fonte de discriminação – alteração de nome e 

sexo – estudo social – laudo psicológico – parecer favorável à procedência do pedido. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, opina-se pela procedência do pedido autoral para mudança de nome 

e sexo no registro civil. 

Exemplo 2: 

EMENTA 

REGISTRO CIVIL – alteração de nome e sexo – cirurgia de reversão sexual em 

virtude de condição de transexualidade feminina – constrangimento em relação ao 

prenome – princípio da dignidade da pessoa humana – parecer favorável à reforma 

parcial da sentença. 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto, recomenda-se a reforma parcial da sentença. 

Na fundamentação, parte da peça em que o ponto de vista é sustentado e os nexos 

de causalidade são estabelecidos, residiu a maior dificuldade dos graduandos. Embora os 

tipos de argumento (pró-tese, causa e efeito, senso comum e analogia), exigidos na 

atividade, apareçam com maior ou menor frequência nos pareceres analisados, apenas 
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60% dos textos (6 pareceres) revelam que os alunos têm certo domínio de estratégias 

argumentativas e recursos retóricos. 

h^g^*)(4(&i,*$(*%-8,"+#&'()*(*()!"#!`6%#)*$(*)7+#"%]#&i,*

Como foi dito anteriormente, a análise do presente estudo tem como foco verificar 

aspectos relativos à compreensão leitora dos discentes, às regras/estratégias de 

sumarização por eles utilizadas na seleção das informações relevantes de modo a garantir 

a representatividade do conteúdo temático da peça elaborada. Os dados apresentados a 

seguir resultam de análise de ementas de 10 (dez) pareceres produzidos por alunos do 4º 

período do Curso de Direito.  

No tocante ao processo de sumarização, podem ser identificadas inicialmente 

estratégias de apagamento de informações desnecessárias ou redundantes. Para 

comprovar a aplicação dessas regras/estratégias, transcrevem-se sequências do texto 

original e segmentos de ementas produzidas pelos alunos: 

a)! Sequências transcritas do 1º parágrafo do caso concreto: 

[…] desde tenra idade, sempre apresentou características psíquicas próprias do sexo 

masculino, sendo incentivada pela mãe a usar roupas masculinas. Alega também que 

se trata de caso típico de transexualismo feminino, salientando que seu órgão sexual 

sempre lhe causou desconforto e repugnância. 

Frases nominais e palavras-chave extraídas das ementas analisadas: “características 

psíquicas próprias do sexo masculino” / “características psíquicas de transexualismo 

feminino” / “transexualidade” / “condição de transgênero” / “transexualismo feminino”. 

b)! Sequências transcritas do 2º parágrafo: 

Segundo a requerente, em dezembro de 2003, realizou cirurgia de reversão sexual na 

ânsia de livrar-se do aspecto que seu corpo apresentava. Frisa que jamais teve qualquer 

relação sexual com pessoas do sexo masculino e seu prenome sempre lhe causou muito 

constrangimento, sendo fonte constante de risos, chacotas e discriminação. Por tal 

motivo, requer alteração de seu nome para Paulo, bem como de seu sexo para 

masculino, sem qualquer anotação neste sentido no registro civil. 

Frases nominais e palavras-chave que sumarizam as informações do referido 

parágrafo: “realização de cirurgia de reversão sexual – registro civil – alteração de nome 
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e sexo” / “cirurgia de reversão sexual em virtude de transexualidade – constrangimento 

em relação ao prenome”. 

c)! Sequências transcritas do 3 º parágrafo: 

À fl. 90, consta manifestação do Ministério Público, requerendo realização de estudos 

social e psicológico, bem como a juntada do laudo médico exarado pelo cirurgião que 

realizou a operação de mudança de sexo. Laudo médico à fl.93. Estudo social às fls. 

94-97, com parecer favorável à procedência do pedido. Laudo psicológico às fls. 99-

104, com parecer favorável à procedência do pedido. Novos documentos às fls. 109-

119, dentre os quais consta certidão do Distribuidor da Comarca atestando que não 

constam feitos criminais em nome da requerente (fls. 109-110). Parecer final do 

Ministério Público às fls. 134-146, no qual opina pela procedência parcial do pedido. 

Frases nominais e palavras-chave presentes nas ementas em estudo: “laudos médico 

e psicológico favoráveis ao pedido” / “estudo social – laudo psicológico” / “laudo médico 

comprobatório – procedência parcial do pedido”. 

Quanto às estratégias de substituição, as ementas revelam o uso da generalização, 

da sinonímia e/ou de expressões equivalentes. A generalização pode ser constatada pelo 

uso de termos como transexualidade, transexualismo, transgênero que englobam 

informações presentes no caso concreto, como “sempre apresentou características 

psíquicas próprias do sexo masculino”, entre outras. Já a sinonímia e a utilização de 

expressões equivalentes podem ser observadas nas sequências que seguem: 

1.! “caso típico de transexualismo feminino”, substituída por “condição de 

sexualidade feminina”, “condição de transgênero”; 

2.! “alteração de seu nome para Paulo bem como de seu sexo para masculino”, 

substituída por “mudança de nome”, “mudança de sexo”, “alteração nominal 

no registro civil”; 

3.! “seu prenome sempre lhe causou muito constrangimento”, substituída por 

“discriminação do nome”, “discriminação por causa do nome”; 

4.! “laudo médico exarado pelo cirurgião que realizou a operação de mudança de 

sexo”, substituída por “laudo médico comprobatório”. 

Na análise, verifica-se que os alunos, ao utilizarem estratégias/regras de 

sumarização na elaboração das ementas, são capazes de selecionar as informações 
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importantes de modo a alcançar o propósito comunicativo de informar ao interlocutor o 

conteúdo do texto original, objeto da atividade desenvolvida na sala de aula. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

O estudo realizado teve como objetivo analisar ementas de pareceres produzidos por 

graduandos de Direito em aulas da disciplina Teoria e Prática da Redação Jurídica. 

Buscou-se aliar nesta proposta pesquisa e ensino, uma vez que, ao mesmo tempo em que 

atividades com os gêneros discursivos jurídicos realizavam-se em sala de aula, 

desenvolvia-se no Curso o projeto de pesquisa Discurso Jurídico e Processos Persuasivos 

em Decisões que envolvem Direitos da Personalidade. 

A análise apresentada concentrou-se na ementa e nos processos de sumarização ou 

estratégias de redução de informação semântica utilizados pelos alunos para sintetizar o 

conteúdo relevante do texto. Os dados levantados revelam que os estudantes reconhecem 

a forma composicional desse gênero, são capazes de manter nos elementos constitutivos 

da peça a continuidade temática e utilizam regras/estratégias de apagamento e 

substituição para sumarizar informações e elaborar ementas. 

Por fim, cabe assinalar que dar um enfoque didático à pesquisa pode contribuir para 

desenvolver nos estudantes habilidades e competências necessárias à elaboração de peças 

processuais, exigidas no exercício profissional. 
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Estudos apontam que a poesia é a forma mais antiga de literatura. Num mundo em que 

ainda não havia a escrita e no qual o conhecimento, as tradições e as narrativas só 

podiam se perpetuar oralmente, a linguagem poética, acredita-se, era a forma mais 

segura de transmitir mensagens que não fossem esquecidas; afinal, a memorização seria 

mais fácil graças à estruturação em versos do discurso poético. Ainda que haja outras 

explicações possíveis para a ancestralidade da poesia, é indubitável que, como afirma 

Ana Maria Machado, “desde os tempos mais antigos os homens celebram Deus em 

versos, os apaixonados sempre tentaram conquistar suas amadas com poemas de amor, 

os poderosos preferiram que sua glória fosse louvada por poetas”. (2010, n.p.). 

Edgard Morin, em A fonte de poesia, analisa exatamente o papel que o gênero teve 

na vida de sociedades de diferentes épocas. Descreve em quais momentos a poesia teve 

maior ou menor importância, de acordo com a força da ligação existente entre ela e a 

vivência cotidiana dos homens. Afirma que diferentes períodos históricos foram 

marcados ora pela ruptura, ora pela aproximação entre a ficção e a realidade, entre a razão 

e a emoção, entre a ciência e as artes. Assim descreve Morin a época em que vivemos: 

Podemos nos referir a uma grande expansão da hiperprosa, que se articula à expansão 

de um modo de vida monetarizado, cronometrado, parcelarizado, compartimentado, 

atomizado e de um modo de pensamento no qual os especialistas consideram-se 

competentes para todos os problemas, igualmente ligados à expansão econômico-

tecnoburocrática. Diante dessas condições, penso que esta invasão da hiperprosa cria 

a necessidade de uma hiperpoesia. (2005, p. 40). 

Para Octavio Paz a poesia tem propriedade terapêutica. E mais: “É conhecimento, 

salvação, poder, abandono. Operação capaz de salvar o mundo, a atividade poética é 

revolucionária por natureza; exercício espiritual, é um método de libertação interior. A 

poesia não revela este mundo; cria outro.” (2012, p. 21). 
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Para esses e muitos outros autores, portanto, a poesia é de fundamental importância 

para o homem contemporâneo. Mas, infelizmente, a linguagem poética ainda não faz 

parte de maneira significativa de nosso cardápio de leituras. A pesquisa Retratos da 

leitura no Brasil, em sua última edição, em 2011, no quesito preferência dos leitores, 

perguntou aos entrevistados quais gêneros textuais, dentre os dezenove listados, liam com 

maior frequência. A Poesia, quantificados os dados, foi merecedora da décima sétima 

posição no ranking de leituras, ganhando em prestígio, junto ao leitor brasileiro, apenas 

dos gêneros Artes e Viagens (FAILLA, 2012, p. 290). Em boa parte, isso se deve à 

deficiente formação literária que recebemos. Nesse sentido, como educadores, acredito 

que devemos empreender todos os esforços profissionais para não perpetuarmos esse 

círculo vicioso, perseguindo a utopia de formar uma nova geração de amantes de poesia.  

Mas, para que possamos realmente ser promotores de leitura, precisamos superar, em 

primeiro lugar, nossas próprias deficiências enquanto leitores de poesia. Ou, no mínimo, 

conhecermos melhor a poesia direcionada aos nossos alunos e dominarmos estratégias 

metodológicas de ensino da poesia infanto-juvenil. 

A pesquisadora Lígia Averbuck confirma que nossa crença no potencial formativo 

da poesia está correta, e que nossos anseios e inquietudes por não dominarmos a 

metodologia de ensino da linguagem poética são plenamente justificados: 

A descarga emocional provocada pela sensibilização a um texto poético tem seu 

circuito interrompido antes de chegar ao aluno, se ele passar por um professor 

indiferente e fechado ao apelo da arte. […] Não será tampouco a pura memorização 

ou o estudo de regras de metrificação capaz de favorecer esse estado de empatia do 

leitor (aluno) em relação aos textos poéticos. O conhecimento de uma terminologia 

técnica, como rima, ritmo, cesuras, quadras, etc. será perfeitamente dispensável, nas 

primeiras séries escolares, importando antes o próprio exercício de dizer e ouvir 

poemas, de participação, com o poeta, no arcabouço do poema, na identificação de seu 

material poético. […] Mais um dos obstáculos para a realização desses propósitos, é o 

despreparo do professor. O ensino de literatura, tanto no ensino fundamental quanto 

no médio, é realizado, geralmente, de forma empírica. (2010, n.p.). 

Dessa crença na relevância da poesia para o homem contemporâneo, da busca por 

aprimoramento profissional no que concerne ao incentivo à leitura de poesia e da 

admiração resultante do contato com a obra da poetisa infanto-juvenil Roseana Murray, 

nasceram as motivações para a realização desta pesquisa. 
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Boa parte dos especialistas situa a escritora na galeria dos principais nomes da 

história da poesia infantojuvenil brasileira, ao lado de poetas como Henriqueta Lisboa, 

Cecília Meireles, Vinicius de Moraes, Sidónio Muralha, Mário Quintana, José Paulo Paes, 

Sérgio Caparelli, Elias José e outros. A autora, podemos afirmar, tem uma poética própria 

e um projeto estético singular, de cunho lírico, que pode ser representado pelos seguintes 

versos de seu Diário da Montanha (p. 67): “A palavra é o trem / e ao mesmo tempo / 

quem viaja dentro, / é a matéria com que todos os dias / confirmo a minha existência, / e 

como Neandertal fazendo fogo / é esfregando uma na outra / que acendo meu poema”. 

=>(%'!+-0-(#"%%-G()(FH(-0'!(.+.&6-.'!(I(1'+!&-(

Em 2015, Roseana Murray completa 35 anos de carreira como poeta. Desde a publicação 

de seu primeiro livro, Fardo de carinho, em 1980, estimulada por seu filho mais velho, 

André Murray, a escritora já lançou 54 livros de poemas para crianças e jovens, 16 livros 

de prosa destinada ao segmento infanto-juvenil e 7 livros de poesia não infantil, 

totalizando 77 títulos publicados. 

Sua produtividade vem crescendo a cada década: foram 8 livros de poemas 

infantojuvenis de 1980 a 1990; 13 na década de 1990; 22 de 2000 a 2010; e, somente nos 

primeiros 5 anos desta década, foram 11. Não é à toa que Roseana diz de si mesma: “Sou 

uma padaria poética! Aliás, adoro fazer pão” (CRUZ, 2014, n.p.). 

Vale ressaltar o contexto em que se dá esse recrudescimento da produção poética 

de Roseana Murray. Segundo João Luís Ceccantini (AGUIAR, 2012, p. 8), 

“considerando-se os cerca de 1.500 novos títulos publicados anualmente, têm-se 150 

volumes de poesia infantil, o que denota a importância editorial do gênero”. 

Cabe ainda destacar a constante revalorização da obra da escritora, em função do 

permanente resgate de seus primeiros títulos. Roseana já teve 19 de seus livros relançados, 

sendo 14 de poesia infantil, o que significa que quase trinta por cento de sua produção 

poética para crianças já foi recuperada, o que demonstra o interesse das editoras e do 

mercado por sua literatura, e propicia a bem-vinda renovação de seu público leitor. 

Somando-se a publicação de seus 77 títulos inéditos as suas 23 reedições, chega-se 

ao quantitativo de 100 obras de Roseana Murray lançadas no mercado desde o começo 

de sua carreira, o que resulta na excelente média de quase três livros publicados 

anualmente ao longo de 35 anos de dedicação à Literatura. 
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E essa farta produção poética não surpreende apenas por seus aspectos 

quantitativos; sua qualidade é referendada pelas mais diversas condecorações que recebeu 

ao longo dos anos.  

Da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), em 1986, o Prêmio 

Orígenes Lessa – o melhor livro para o jovem, por Fruta no Ponto. E o Prêmio Odylo 

Costa, Filho – o melhor de Poesia nos seguintes anos: 1992, ano de criação da láurea, por 

Tantos Medos e Outras Coragens; 1997, por Receitas de Olhar; e 2013, por Diário da 

Montanha. Destaque-se que Roseana Murray, com essas quatro premiações, tornou-se a 

escritora mais premiada pela FNLIJ por livros de poesia. 

Em 1984, Classificados poéticos foi finalista do Prêmio Bienal. E, em 1990, a 

autora foi agraciada com o Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte, para o livro 

Artes e Ofícios. No biênio 1993-1994, passou a fazer parte da Lista de Honra do 

International Board on Books for Young People. A autora foi escolhida pelo livro Tantos 

medos e outras coragens. 

Ganhou, em 2001, o Prêmio de Melhor Livro de Literatura Infantil da Academia 

Brasileira de Letras, juntamente com o ilustrador Roger Mello, por Jardins, obra que 

recebeu ainda da FNLIJ o Prêmio Glória Pondé de melhor Projeto Editorial de 2002. 

Em 2006, Desertos foi finalista do Prêmio Jabuti. 

Além de todas as láureas citadas anteriormente, pelo menos nove livros da autora 

receberam o selo Altamente recomendável da FNLIJ. 

Em 2014, a autora foi selecionada para fazer parte do Catálogo da Feira de Bolonha, 

o maior evento literário mundial de Literatura Infantojuvenil, na categoria Poesia, com dois 

títulos: Abecedário poético de frutas e Quem vê cara não vê coração. A autora já havia 

feito parte também do Catálogo em 2011, com o livro Carteira de Identidade. 

Importante situar que a poesia de Roseana Murray se desenvolveu ao longo dos 

últimos 35 anos, e que esta trajetória chega a se confundir com a história recente da poesia 

infantojuvenil brasileira como um todo. Vale registrar também que não apenas a poesia 

para crianças e jovens teve seu amadurecimento consolidado nas últimas três décadas e 

meia. A Literatura Infantil brasileira em geral, e também as políticas públicas do livro e 

da leitura, segmentos aos quais a poesia infantojuvenil se vincula, viveram 

concomitantemente percursos de legitimação e fortalecimento. 
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Outro aspecto que contribuiu para a consolidação da produção poética de Roseana 

Murray foi sua dedicação exclusiva à escrita literária, e majoritariamente, à poesia para 

crianças, diferentemente de poetas como José Paulo Paes, por exemplo, que manteve em 

paralelo a sua carreira de escritor intensa vida acadêmica. A esse respeito, Regina 

Zilberman confirma: 

Ao contrário dos, digamos, clássicos, como Cecília e Vinicius, que escreveram 

sobretudo para adultos e esporadicamente para crianças […], os poetas dos anos 80 e 

90 elegeram o gênero destinado à infância como seu reduto principal de criação. 

Autores de livros de, no máximo, quarenta páginas, publicam eles com frequência 

regular e são reconhecidos no cenário nacional de criação literária como nomes de 

prestígio. A regularidade de produção tem suas vantagens: consolida-se o estilo, no 

caso, a poesia para a infância, assegura-se público cativo e renova-se a literatura, que 

apresenta a cada ano um livro inédito. O escritor torna-se conhecido, e o gênero lírico, 

tido, às vezes, como de circulação mais difícil porque lida com linguagem elaborada 

por imagens, se beneficia, porque se populariza entre os pequenos leitores. (2014, n.p.) 

O perfil descrito pela pesquisadora encaixa-se perfeitamente no de Roseana 

Murray. O reconhecimento, projeção e penetração no mercado editorial que sua obra 

alcançou, além dos argumentos que vimos apresentando até aqui, podem ser 

comprovados ainda de outras formas. A pesquisadora Sônia Monnerat, em estudo 

denominado “À procura da poesia na escola”, no qual investiga a forma como o texto 

poético é explorado didaticamente por livros escolares de Português e de Literatura, 

pôde verificar o alcance da produção poética da autora. No estudo, acerca das 

abordagens metodológicas que os livros didáticos ensejam no trabalho com a 

linguagem poética em sala de aula, entre outras constatações, a especialista verificou 

que Roseana Murray, num universo de 429 poemas, ou fragmentos de poemas, 

encontrados em 37 obras didáticas de ensino fundamental, é a segunda autora mais 

presente, ano a ano, nas leituras tanto do primeiro quanto do segundo segmento. Na 

classificação total, considerado o quantitativo geral de poemas encontrados, Roseana 

fica atrás de Carlos Drummond de Andrade, em primeiro, Cecília Meireles, em 

segundo e de Manuel Bandeira, em terceiro; mas, quando o fator de análise é a 

regularidade série a série, a escritora ultrapassa até mesmo os dois grandes poetas, 

perdendo apenas em constância para Cecília Meireles. 
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Outro forte indício da ampla circulação da poesia de Roseana Murray pode ser 

mensurado por sua expressiva inserção nas relações de obras selecionadas a fazer parte 

das coleções que são enviadas anualmente para todas as escolas públicas do país. O 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) distribui, desde 1998, livros de 

literatura para fazerem parte não só dos acervos das bibliotecas escolares, como também 

para comporem os acervos pessoais dos alunos. E a presença da produção de Roseana 

Murray nesse Programa é extremamente significativa. 

Em 2001, textos poéticos de Roseana Murray foram incluídos em três das seis 

coleções do Literatura em minha casa, segmento do PNBE cuja proposta era oferecer 

livros que os alunos pudessem levar para sua própria estante. Em 2004, a antologia Poesia 

essencial, de Roseana Murray, fez parte do acervo de obras literárias complementares do 

PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, do MEC; além de ter sido selecionada 

pelo governo de São Paulo para integrar o Projeto Apoio ao saber, que distribuiu livros 

de literatura para milhares de alunos da rede pública paulista. 

De 2005 a 2014, Roseana Murray teve nada menos do que onze obras escolhidas 

para fazer parte do Programa Nacional Biblioteca da Escola, tendo milhões de 

exemplares de cada um destes livros distribuídos para milhares de escolas públicas 

brasileiras. 

Os dados que acabamos de apresentar, tanto os relativos à ampla participação de 

Roseana Murray nos livros escolares, quanto aos que demonstram a grande inserção da 

escritora nas milhões de coleções literárias enviadas às salas de leitura das redes públicas, 

nos permitem concluir que seus livros e textos poéticos tem ampla presença nas escolas 

brasileiras.  Seja nas lições de Língua Portuguesa nas salas de aula, seja nas prateleiras 

das bibliotecas ou nas cabeceiras dos alunos das escolas públicas brasileiras, acreditamos 

ser possível afirmar que a lírica de Roseana Murray participa inevitavelmente da 

formação literária das crianças e jovens de nosso país. 

Pois se o panorama não é muito alentador no que se refere ao ensino de poesia nas 

escolas brasileiras, é relevante constatarmos que o maciço comparecimento da qualificada 

poesia infantojuvenil de Roseana Murray, nos espaços escolares do país, possa estar 

colaborando para a mudança desse quadro. 
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Se a metodologia de ensino de poesia empregada nas salas de aula ainda é problemática, 

e se somente a ação da escola não basta para que a linguagem poética efetivamente passe 

a fazer parte da formação literária de nossas crianças e jovens, é importante registrar que 

Roseana Murray, além de se consagrar à escrita de seus livros, desenvolve uma série de 

projetos que visam à promoção da leitura de poesia. 

No Clube de leitura da Casa Amarela, roda de leitura da qual participamos 

regularmente e na qual tivemos a oportunidade de travar contato direto com a poeta, 

Roseana recebe pessoas de diversos lugares e profissões, em sua própria casa, para 

discutir literatura. De dois em dois meses, um romance e um livro de poesias são 

escolhidos por ela e, na data marcada, Roseana conduz um animado e estimulante bate-

papo literário sobre as obras lidas, sem roteiros, perguntas ou cobranças. Para ficar ainda 

mais prazerosa a degustação literária, a anfitriã oferece sempre um delicioso almoço feito 

no fogão à lenha. 

No Projeto Café, pão e texto, Roseana Murray recebe turmas inteiras de alunos de 

escolas públicas de todas as partes do Estado e promove, nos belos jardins de sua casa, 

verdadeiros saraus em que a poesia é a estrela principal. 

No Projeto Uma onda de leitura, Roseana Murray recebia professores e alunos da 

rede pública de Saquarema em sua casa, para um café da manhã seguido de uma roda de 

leitura de contos, artigos de jornal, poemas e outros tipos de textos. Esses encontros 

duraram de 2006 a 2009, e, apesar de não acontecerem mais, a proposta das rodas de 

leitura enquanto estimulante prática leitora se multiplicou e se perenizou, e até hoje 

continua a ser desenvolvida pelos professores com os estudantes das escolas municipais 

da cidade de maneira sistemática. 

Uma última iniciativa da poeta nos parece bastante esclarecedora quanto à relação 

amorosa que Roseana Murray tem com a poesia e de que forma ela quer compartilhar 

essa paixão. Como se revivesse a lírica trovadoresca, Roseana, e seu filho músico Guga 

Murray, criaram uma espécie de performance poético-musical em que poemas da 

escritora são acompanhados pela melodia do violão de Guga. Versos e acordes se 

misturam, de maneira lúdica, através de canções, brinquedos cantados e jogos sonoros, 

dos quais as crianças da plateia são convidadas o tempo todo a participar. 
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Cabe lembrar que, com exceção da última proposta, que eventualmente é 

comercializada para escolas e feiras do livro, as outras três atividades de práticas leitoras 

desenvolvidas por Roseana Murray são totalmente voluntárias e não trazem qualquer tipo 

de retorno financeiro para a escritora, muito pelo contrário. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Além da enorme imersão da poesia de Roseana Murray nos espaços escolares, e das quatro 

ações de incentivo à leitura de poesia que acabamos de relatar, há outro fator importante que 

devemos considerar para termos clara noção da dimensão formativa do trabalho poético da 

autora. Roseana Murray escreve textos poéticos para crianças, jovens e adultos, o que dá a 

ela, ao menos em tese, a possibilidade de participar de todo o processo de formação e 

amadurecimento do leitor, na medida em que sua lírica tem a possibilidade de contemplar os 

anseios da alma humana em seus mais diferentes estágios de vida. 

Por todos os motivos que expusemos, acreditamos que a poesia de Roseana Murray 

tem enorme potencial para contribuir com a formação de nossas crianças e jovens 

enquanto leitores de poesia. 

Assim, acreditamos que, pela qualidade de sua obra, pelo amplo reconhecimento 

obtido por ela, pelo alcance atingido por seus livros, pela constância e variedade de suas 

atividades voluntárias de promoção de leitura e pela amplitude de faixas etárias que 

contempla com seus versos, podemos afirmar que Roseana Murray promove um 

verdadeiro programa de formação de leitores de poesia. 
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Durante um longo período da história da educação brasileira, o ensino da língua 

portuguesa ancorou-se em um conceito de alfabetização que restringia o processo de 

aprendizagem de leitura e de escrita a uma tarefa de decodificação, memorização e 

reprodução. No início dos anos 80, as circulações de novas propostas didáticas inseridas 

na esteira dos estudos da psicogênese da escrita alavancaram a dinâmica de reformulação 

de métodos e de reorientação das propostas curriculares para o ensino de língua 

portuguesa, sobretudo na ênfase de que tal disciplina corresponde ao falar nativo dos 

educandos, perspectiva que altera sensivelmente os matizes por meio dos quais se borram 

as fronteiras dos territórios de ensino e de aprendizagem. Proficiência em língua materna, 

então, a partir das novas concepções e ampliação do conceito de alfabetização passou a 

ser, de forma direta e proporcional, vinculado ao processo de letramento. 

Magda Soares em seu Letramento: um tema em três gêneros apresenta-nos um 

desdobramento sobre tal conceito por meio de um panorama teórico que parte do primeiro 

surgimento do verbete e culmina em um ensaio sobre as implicações do processo de 

letramento no âmbito das demandas, das metas e dos desafios em avaliá-lo e medi-lo. Na 

interseção entre os três andamentos da pesquisa de Soares, sublinho, no presente trabalho, 

a seguinte definição: letramento significa o acesso pleno às habilidades de leitura e 

escrita. Em sua investigação sobre a palavra em questão e sua origem, Soares afirma que: 

Implícita a esse conceito [literacy como o estado ou condição que assume aquele que 

aprende a ler e a escrever] está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, 

políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que esteja 

introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la. Em outras palavras, do ponto 

de vista individual, o aprender a ler e escrever […] têm consequências sobre o 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * 9g*

indivíduo, e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, 

políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos. […] (SOARES, 2000, p. 

17-18). 

A decantação do conceito de letramento no cadinho das experiências de renovação 

curricular ocorreu de forma gradual, atingindo o que consideramos sua solidificação plena 

ao tornar-se o ponto imantando para o qual migram todos os esforços político-

pedagógicos no âmbito da proficiência em língua materna: os parâmetros nacionais 

baseiam-se nas habilidades de escrita, oralidade e leitura, pelo viés do letramento, para 

definir as linhas mestras do ensino de nossa língua materna. Ao ser encarado como 

objetivo, ou seja, o norte para o qual apontam os parâmetros curriculares nacionais para 

o ensino de língua portuguesa, o conceito de letramento abriu espaço para que as redes 

públicas reorientassem suas propostas para a disciplina. A partir desse momento, um novo 

elemento passou a protagonizar as orientações curriculares: o texto. Para os PCN, 

Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, não é possível 

tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem a 

frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver com a competência discursiva, que é 

questão central. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, 

mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas situações didáticas 

específicas que o exijam. (PCN, 1998, p. 24). 

Atualmente a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro dispõe de um documento 

de orientações curriculares para o ensino de Língua Portuguesa tecido em consonância às 

designações legais e pedagógicas encontradas na Lei de Diretrizes e Bases do Brasil 

(LDB, Lei 9.394), no Plano Nacional de Educação (PNE, Lei 10.172), que consolidam a 

proposta de expansão do ensino fundamental para nove anos, assim como tais orientações 

norteiam-se pelos parâmetros que, como dissemos, conduz os objetivos do ensino de 

Língua Portuguesa sob o ângulo do conceito de letramento.  

Podemos tomar como exemplo para ilustração desta comunicação as orientações 

curriculares para Língua Portuguesa da SME voltadas para o 7º ano do EF, analisando de 

que forma e até que ponto o desdobramento da tríade leitura, análise linguística e 

produção de texto deve e pode ser o fio condutor das práticas de uma sala de aula 

heterogênea em níveis de letramento e, sobretudo, inserida em uma complexa rede que 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * 9h*

ainda rumina os ácidos mau digeridos da progressão automática. Elencamos, portanto, o 

seguinte recorte das orientações da SME: 

•! O objetivo: desenvolver a leitura de diferentes gêneros discursivos, fazendo 

uso das estratégias de leitura. 

•! O conteúdo: a organização de informações no texto. 

•! A habilidade: identificar sequências descritivas que contribuam para o texto 

narrativo. 

=>(.&$%&'(.+("#(1+%6"%!':('(6'0,+4,'(,+K%&6'(

Uma proposta de trabalho em sala de aula que atendesse aos descritores acima foi 

realizada no início do terceiro bimestre do ano letivo de 2015. No primeiro dia de volta 

às aulas, os alunos da turma 1703 foram para o pátio interno da Unidade Escolar (Ginásio 

Carioca Mário Paulo de Brito), munidos de prancheta e folhas de ofício, conduzidos por 

mim, professora regente de Língua Portuguesa dessa U.E e da turma. Importante destacar 

que tal grupo era composto de 33 alunos, sendo um integrado, com deficiência auditiva 

leve, ou seja, compreende e ouve a língua e, portanto, não se comunica por LIBRAS.  

A turma apresentava heterogeneidade no que tange a questão de níveis de leitura, 

dentro dos aspectos listados abaixo: 

•! Nível 1: realizar leitura de frases e textos; 

•! Nível 2: localizar informações explícitas em um texto. 

•! Nível 3: ler e compreender os textos, localizar informações e realizar 

inferências; 

•! Nível 4: ler e compreender os textos, interpretando-os, articulando as partes e 

realizando inferências, não apenas em parte, mas na totalidade dos textos. 

Ao longo dos dois bimestres anteriores, as avaliações feitas em sala de aula 

situavam os alunos entre os níveis 2 e 3. Contudo, esse aspecto poderia oscilar, 

dependendo da maneira como o texto era trabalhado em sala, do quanto o assunto, tema 

e/ou o gênero eram assimilados por eles. 

A contextualização dos temas tratados pelos textos de diferentes gêneros, mostrou 

ser sempre um diferencial produtivo para o trabalho pedagógico em um corpo formado 

por pré-adolescentes inquietos, curiosos e, muitas vezes, cansados fisicamente 

(sintomas do horário integral) para ouvir ou ler algo que não dissesse respeito aos seus 
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interesses. Nesse ponto, é importante destacar, também que ultrapassar o limite dos 

interesses e gostos que os meninos e meninas demonstram ter é de altíssima relevância: 

com percepção apurada por olhos e ouvidos atentos, o professor deve promover uma 

seleção de textos que não se intimide diante da apatia que, de início, os alunos nos 

impõem como obstáculo. Nem tampouco, devemos sucumbir ao discurso de que 

devemos simplesmente restringir os debates que os temas suscitados pelos textos a um 

determinismo econômico-social, ou seja, a ditadura do “mas” que força uma prática 

segregadora e de manutenção da baixa autoestima dos brasileiros em processo de 

letramento – “eu quero ler poemas, mas eles não gostam porque não faz parte do 

universo deles”, ou “eles são esforçados, mas não adianta apresentar textos que não 

fazem parte da cultura deles” e assim segue. 

Uma vez que as orientações curriculares da SME baseiam-se nos PCN e que, como 

citado anteriormente, tal diretriz aponta que “a unidade básica de ensino só pode ser o 

texto”, faz-se necessária a reflexão: quando se fala em texto, sobre que tipo de concepção 

de texto se está pensando? 

Segundo Koch (2004: p. 12), a Linguística Textual concebe o texto em diferentes 

perspectivas, a saber: 

1. Texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema 

linguístico (concepção de base gramatical) 

2. Texto como signo complexo (concepção de base semiótica) 

3. Texto como ato de fala (concepção de base pragmática) 

4. Texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos (concepção de 

base cognitivista) 

5. Texto como lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de 

sentidos (concepção de base sociocognitiva-interacional) [TEDESCO, 2014, p. 66] 

Os planejamentos das aulas e as avaliações propostas à turma em questão e que se 

torna objeto deste artigo baseiam-se nas concepções sociocognitivas da linguagem, 

elegendo a Linguística Textual como a base teórica, como cartografia dos percursos que 

requerem o desdobramento das práticas de leitura, análise e produção oral e escrita na 

formação de um sujeito consciente do seu papel social e da importância que o a língua 

materna possui nesse processo de empoderamento. Como afirma Tedesco: 
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Considerando as concepções de base (sócio)cognitivista, acredita-se em um processo 

educacional que interpreta os indivíduos como sujeitos sociais, que não são prontos, 

mas que se (re)constroem discursivamente. Por essa razão, a escola tem função 

primordial de ampliar o domínio linguístico do aluno, para que seja capaz de participar 

ativamente da sociedade em que está inserido. Ao se conceber a língua como forma de 

interação, aceitamos (ou reconhecemos) a diversidade textual que se manifesta na 

sociedade e confronta as diferentes formas textuais no tocante à organização, às 

finalidades, às dificuldades e às facilidades de produção. É, enfim, compreender e 

considerar as etapas de processamento e de realização que as envolve. (TEDESCO, 

2014, p. 66). 

Apesar das dificuldades quem têm sido enfrentadas pelos docentes, sobretudo da 

rede pública de ensino, precisamos do fôlego de uma proposta inovadora, ancorada na 

certeza do poder de transformação social sob o poder da linguagem para tentarmos 

“descobrir a América”, o sonho possível da associação entre pesquisas sobre ensino e 

práticas de ensino da língua. Adentremos sem medo o mar: a prática em sala de aula. 

c^c^*/#"!,6"#8%#*$,*/,-!(0!,.*1("/7"),)*(+*)#4#*$(*#74#*

A maioria dos meninos e meninas da 1703 apresentava comportamento infantilizado, 

apesar da faixa etária, assim como constante necessidade de reforço ou reformulação de 

propostas, devido ao nível grande de dispersão entre ele. Agitados, muitos estavam se 

adaptando ao horário integral da escola e à rotina de troca de professor entre horários, 

uma vez que todos advinham de escolas da Rede que cumprem o projeto de 6º ano 

experimental. Sentados em roda, os alunos foram apresentados à leitura do poema “Era 

uma vez um menino que ia para longe…”, de Walt Whitman (Ver texto na íntegra no 

Anexo 1). Após debate, meninos e meninas fizeram uma ilustração para o trecho do 

poema que mais os tivesse chamado a atenção. 

Em uma segunda etapa, já em sala de aula, os alunos foram orientados a escrever 

um texto narrativo cujo tema fosse uma experiência por eles vivida, tema este que estava 

diretamente ligado à conclusão que eles mesmos chegaram sobre os versos contidos no 

poema. 

A primeira avaliação do bimestre trouxe novamente o poema em questão e uma 

produção de texto de aluno selecionada para a prova. As questões envolviam descritores 
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diversos, contemplando especificamente os bimestrais, definidos pela SME (Anexo 2). 

Citamos aqui algumas questões da prova, seguidas do descritor e resposta correta. 

Releia o trecho: “E esse objeto se tornava parte dele o resto do dia / ou uma fração 

do dia, / Ou muitos anos ou longos ciclos de anos.” 

Agora, responda às questões 2 e 3. 

1.! A repetição do elemento coesivo destacado – ou – produz o efeito de sentido de 

a)! certeza. 

b)! oposição. 

c)! exagero. 

d)! possibilidades. 

(Descritor: Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 

ortográficos e/ou morfossintáticos – opção correta letra D) 

2.! A expressão sublinhada – dele – refere-se ao seguinte termo  

a)! menino. 

b)! objeto. 

c)! longe. 

d)! dias. 

(Descritor: Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições 

e/ou substituições que contribuem para a sua continuidade. – opção correta letra A) 

3.! O eu poético descreve paisagens que fazem parte daquilo que o menino vai 

“colecionando” em sua memória, ao ver e sentir. Assim, vai formando sua 

identidade; e suas experiências de ver e de sentir vão se tornando parte dele. Todo 

esse processo é influenciado pela passagem do tempo. Um trecho que ilustra, pela 

descrição dos fatos, uma passagem de tempo é 

a)! “E os peixes que se suspendiam tão curiosamente” 

b)! “E as macieiras cheias de flores e depois de frutos” 

c)! “A mãe em casa pondo serenamente os pratos na mesa” 

d)! “A escuna próxima descendo sonolenta a maré, o vagaroso barquinho a 

reboque,” 

(Descritor: Localizar informações explícitas em um texto. – opção correta letra B) 
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O segundo texto desta mesma atividade avaliativa, conforme explicado, trata-se de 

uma produção textual escolhida dentre as outras que foram feitas no durante o processo 

de trabalho com o poema. Ele encontra-se a seguir: 

 

Andar a cavalo 

Andar a cavalo foi a melhor das experiências que já tive. Aconteceu em São Paulo, 

na viagem com os meus tios, nas férias de julho. Foi muito bom! Fiquei na fazenda 

da irmã do meu tio. Lá tinha dois cavalos, duas fêmeas para ser mais exato. Fiquei 

andando em uma e minha prima em outra. Assim que montei, foi uma sensação muito 

boa o que senti ao correr com ela: parecia que estava voando. 

Eu lembro que eu e minha prima apostamos corrida e eu sempre a passava. Olhava 

para trás e a via tentando fazer a égua correr, mas ela não conseguia, ficava falando 

que era porque o animal estava cansado. Então, trocamos. Era verdade mesmo. 

Decidimos colocar água para eles beberem e poderem descansar um pouco. 

Aproveitamos, assim, para irmos almoçar. 

Quando voltamos, todos já bem descansados, começamos a segunda partida da 

corrida. Ela estava quase me alcançando, porém eu sempre ganhava. Aprendi com 

isso que andar a cavalo é a melhor coisa do mundo. 

(Mateus Clayzon, 1703, texto revisado por aluno e professor) 

 

4.! A situação inicial da narrativa do texto 2 apresenta os elementos circunstanciais o 

quê, onde e quando para apresentar os fatos ao leitor. Esses elementos estão 

representados, respectivamente em 

a)! andar a cavalo, em São Paulo, nas férias de julho. 

b)! ir para uma fazenda, com os tios, nas férias. 

c)! apostar corrida, na fazenda, durante o dia. 

d)! estar com a prima, em São Paulo, nas férias. 

(Descritor: Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc. – opção correta letra A) 
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Da totalidade de uma avaliação de 15 questões objetivas que atendiam às habilidades de 

leitura e análise linguística e na qual um dos textos era de autoria de um aluno, as 

atividades que aqui citei, como também o desempenho dos alunos em respondê-las, 

representam, minimamente, a culminância de um plano de aula, pautado na perspectiva 

do letramento e convicto de que a não subestimação da capacidade compreensiva dos 

meninos e meninas conduz o processo de ensino e aprendizagem da língua para um 

contínuo movimento de reflexão de ambas as partes. 

Os percursos em sala de aula que contemplem o desdobramento da tríade leitura, 

análise linguística e produção textual certamente conduzirão meninos e meninas para 

longe, cada vez mais longe, proporcionando-lhes a experiência de ultrapassar espaços, 

redimensionar seus olhares e empoderar suas vozes. 

%+;+%A06&-!(
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Era uma vez um menino que ia para longe todos 
os dias 

E o primeiro objeto que encontrava, nesse objeto 
se tornava, 

E esse objeto se tornava parte dele o resto do dia 
ou uma fração do dia, ou muitos anos ou ciclos 
de anos. 

 

Os primeiros lilases se tornaram parte desse 
menino, 

E a relva e as ipomeias brancas e vermelhas, e o 
trevo branco e vermelho, e o canto do papa-
mosca, 

E os cordeiros de três meses e a ninhada rósea da 
porca, e o potro da égua e o bezerro da vaca, 

[…] 

 

Os grãos de inverno e os grãos de milho amarelo-
claro, e as raízes comestíveis do jardim, 

E as macieiras cheias de flores e depois de frutos, 
e as videiras virgens, e as ervas daninhas mais 
comuns na beira da estrada, 

E o velho bêbado que ao cambaleando para casa, 
vindo do anexo da taverna de onde acabara de se 
levantar, 

E a professora da escola primária que passava a 
caminho da escola, 

(

E os meninos bonzinhos que passavam, e os 
meninos briguentos, 

E as meninas arrumadas e de faces fresquinhas, e 
o negrinho e a negrinha descalços, 

E todas as mudanças da cidade e do campo aonde 
ele fosse. 

 

Os próprios pais, ele, que o gerou, e ela que o 
concebeu no útero e trouxe à luz, 

Deram a esse menino mais de si mesmos do que 
isso, 

Deram a ele mais tarde todos os dias, tornaram-
se parte dele. 

 

 

 

A mãe em casa pondo serenamente os pratos na 
mesa de jantar, 

A mãe com palavras meigas, limpas a touca e a 
camisola, um aroma saudável se desprendendo 
dela e das roupas quando ela passava, 

O pai forte, convencido, másculo, mesquinho, 
irado, injusto, o tapa, a rápida palavra gritada, o 
acordo lacônico, a sedução matreira, 

Os costumes da família, o linguajar, as visitas, os 
móveis, o coração ansioso e inchado, 

Afeto que não será negado, a noção do que é real, 
o pensamento de que no final das contas não seria 
irreal, 

As dúvidas das horas do dia e as dúvidas das 
horas da noite, o curioso se e como, 

Se o que parece assim é assim, ou é só clarões e 
borrões? 

Homens e mulheres dando encontrões às pressas 
nas ruas, se não são clarões e borrões que são? 

[…] 

 

O vilarejo no interior visto à distância no pôr-do-
sol, o rio no meio, 

Sombras, auréola e névoa, a luz incidindo sobre 
telhados e cumeeiras brancas ou marrons a quatro 
quilômetros, 

A escuna próxima descendo sonolenta na maré, 
o vagaroso barquinho a reboque, 

As ondas afobadas aos tombos, cristas logo 
quebradas, jogadas 

As camadas de nuvem coloridas, a comprida 
barra marrom-acastanhada solitária à parte, a 
extensão de pureza em que permanece imóvel, 

A beira do horizonte, o corvo-marinho a voar a 
fragrância do brejo salgado e do barro do litoral, 

Todos eles se tornaram parte desse menino que ia 
para longe todos os dias, e que agora vai, e 
sempre irá, para longe todos os dias. 
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Ler e compreender um texto, por mais simples que possa parecer, nem sempre se 

constitui, nos dias atuais, uma habilidade ao alcance de todos. É notória a situação por 

que passa a educação nacional, em que o acesso dos alunos aos bancos escolares foi 

consideravelmente ampliado, no entanto, nem todos conseguem acompanhar o ritmo de 

estudos, muito em decorrência das dificuldades de leitura enfrentadas. Nesse contexto, 

urge desenvolver atividades que possibilitem o desenvolvimento de habilidades de leitura 

e, consequentemente, a compreensão dos textos lidos.  

Acreditamos que o emprego de textos de humor se presta eficientemente a essa 

tarefa, uma vez que o texto humorístico costuma ser calcado na ambiguidade, na 

duplicidade de sentidos, podendo ser considerado plurissignificativo, assim como os 

textos de natureza literária. Ademais, o texto humorístico é um excelente recurso didático, 

pois permite atrair a atenção dos alunos, nem sempre suficientemente interessados ou 

motivados a aprender um pouco mais sobre seu próprio idioma. 

=>('!(&#1*<6&,'!(+(!"-(&#1'%,S06&-(0-(6'0!,%"23'(.'!(!+0,&.'!(.'(,+4,'(
O"#'%<!,&6'(

A identificação de informações implícitas (pressupostas ou subentendidas, por exemplo) 

pode ser crucial na compreensão de um texto. A necessidade de realizar inferências é uma 

tarefa constante para o leitor, seja lendo uma notícia de jornal, seja ouvindo uma piada, 

uma vez que é permanentemente solicitado a empregar sua habilidade de estabelecer 

relações entre as informações implícitas e explícitas encontradas em um texto. 

Consequentemente, não é de se estranhar que o texto seja recorrentemente associado à 

figura de um iceberg, cuja dimensão ultrapassa bastante o que se avista apenas na 

superfície da água. Ao ler um texto, não devemos nos deter apenas nas informações 

contidas em sua superfície, mas estabelecer relações com o nosso conhecimento de 

mundo (ou enciclopédico), nosso conhecimento linguístico e, até mesmo, o conhecimento 

que detemos sobre os gêneros textuais. Mesmo que um texto veicule um número muito 
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grande de informações, muitas outras ficariam implícitas, em virtude de o autor/produtor 

do texto considerar que seu leitor é capaz de inferi-las. 

Como o texto de humor costuma se ancorar na ambiguidade, na duplicidade de 

sentidos (sendo, portanto, um texto plurissignificativo), geralmente um segundo sentido 

permanece latente até que o leitor o recupere para atribuir coerência ao que leu ou ouviu 

e considerar o texto engraçado. Na tarefa de identificar os implícitos encontrados em 

textos humorísticos e de construir seu(s) sentido(s), é fundamental recorrermos à 

Pragmática, considerada a ciência do uso linguístico, em especial às contribuições de 

Ducrot (1987), Fiorin (2011), Koch (2002), Marcuschi (2008), dentre outros. 

c^c^*/,-!"%37%&i,*$,)*()!7$,)*1"#6+n!%/,)*

Em muitas ocasiões, rimos do duplo sentido do que foi dito ou de uma ambiguidade que 

é apenas sugerida. Esse outro sentido, que permanece latente até o momento em que o 

recuperamos para compreender e dar sentido ao texto de humor, pode ser melhor 

compreendido se observarmos como os aspectos pragmáticos atuam na construção do(s) 

sentido(s) do texto. Segundo Fiorin (2011, p. 166), a Pragmática é a ciência do uso 

linguístico, estudando as condições que governam a utilização da linguagem, a prática 

linguística. Em outras palavras, para compreender uma mensagem, não podemos somente 

nos ater ao significado do dito, precisamos considerar o que está implícito, o que é 

sugerido, o que apenas a situação ou o contexto podem explicar. Ainda esclarece o autor: 

A Pragmática deve explicar como os falantes são capazes de entender não literalmente 

uma dada expressão, como podem compreender mais do que as expressões significam 

e por que um falante prefere dizer alguma coisa de maneira indireta e não de maneira 

direta (FIORIN, 2011, p. 168). 

Convém esclarecer que, enquanto a Semântica se ocupa apenas do sentido das 

formas linguísticas, a Pragmática amplia seu foco de abrangência, observando também o 

papel do contexto e dos usuários da língua. De acordo com Moura (2006, p. 66), a 

significação que não depende do contexto pode ser associada ao campo da Semântica, e 

a significação contextualmente dependente pode ser relacionada ao campo da Pragmática. 

Ou ainda, segundo Raskin (1985, p. 65), a primeira se ocuparia do conhecimento 

linguístico e a segunda, do conhecimento de mundo. Acreditamos ser extremamente 

difícil estabelecer a fronteira entre os aspectos semânticos e os pragmáticos em virtude 
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de estarem intrinsecamente relacionados, mas, por uma questão didática, optamos por 

distingui-los. 

Como ao ler um texto humorístico estamos sempre em contato com a ambiguidade, 

com um outro sentido latente, os aspectos pragmáticos desempenham um papel relevante 

em sua compreensão. Entre eles, estão as inferências, os pressupostos, os subentendidos 

e as implicaturas, que analisaremos a seguir. 

c^g^*%-8("2-/%#)*

Realizar inferências é uma atividade que o leitor de qualquer texto precisa fazer, uma vez 

que nenhum texto pode apresentar em si todas as informações necessárias a fim de ser 

compreendido. Isso é em parte impossível porque o texto apresentaria uma extensão 

considerável; por outro lado, o produtor do texto conta com conhecimentos que o leitor 

de seu texto possui sobre o mundo, o assunto, a língua que fala e o gênero textual que está 

sendo empregado. Com base nesses conhecimentos, o produtor do texto deixa implícitas 

muitas informações que acredita que o leitor será capaz de acionar. 

Inferências são estratégias cognitivas por meio das quais o ouvinte ou o leitor, partindo 

da informação veiculada pelo texto e levando em consideração o contexto (aqui entendido 

em sentido amplo), constrói novas representações mentais e/ou estabelece uma ponte entre 

segmentos textuais, ou entre a informação explícita e a informação não explicitada no texto. 

Como já dissemos anteriormente, a realização de inferências é essencial em virtude de não 

ser possível um texto apresentar na superfície textual todas as informações que seriam 

necessárias para compreendê-lo (não existem textos totalmente explícitos, o que os tornaria 

redundantes), permanecendo boa parte delas implícitas (KOCH, 2002, p. 30-31; 50; 62). Para 

Marcuschi (2008, p. 249), elas são processos cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, 

partindo da informação textual e considerando o respectivo contexto, constroem uma nova 

representação semântica. Elas introduzem informações por vezes mais salientes que as do 

próprio texto. Ou ainda, segundo o autor, são “hipóteses coesivas para o leitor processar o 

texto” (MARCUSCHI, 2008, p. 249). Levinson (2007, p. 25) assevera que compreender uma 

enunciação envolve muito mais do que conhecer os significados das palavras enunciadas e 

as relações gramaticais entre elas; envolve fazer inferências que ligarão o que é dito ao que é 

mutuamente suposto ou ao que foi dito antes. 

Observemos a tirinha a seguir: 
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Fig. 1: Disponível em: http://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-monica-
para.html. Acesso em 18/10/2015. 

 

A princípio, o leitor poderia considerar incoerente o que se passa com o personagem 

Cascão uma vez que ele pede socorro, mas a ajuda que recebe é um guarda-chuva, 

permanecendo preso ao galho de árvore, em risco de cair. Entretanto, provavelmente o 

leitor deve conhecer um pouco das características dos personagens da Turma da Mônica, 

da qual Cascão faz parte. Esse personagem é conhecido por não gostar de água, evitando 

tomar banho, por exemplo. Dessa forma, realizando essa inferência, ao leitor será possível 

atribuir sentido ao que se passa na tirinha. Cascão teme muito mais a água do que a queda, 

por isso sua expressão de alívio e o agradecimento pelo guarda-chuva. É justamente a 

atitude insólita, inesperada que gera o humor da tira. 

Para compreender a tirinha apresentada a seguir, novamente o leitor necessitará 

acionar seu conhecimento de mundo, além de seu conhecimento sobre os gêneros 

textuais. 

 

 

Fig. 2: Disponível em: http://educarparaavida-educadoras.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html.  
Acesso em 18/10/2015. 
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Conforme já dissemos, o personagem Cascão não gosta de água e a ele é contada a 

história dos três porquinhos (o leitor precisa inferir que porcos são associados à sujeira); 

à Mônica é contada a história de Chapeuzinho Vermelho, provavelmente relacionada à 

cor do vestido que sempre está usando e é sua marca registrada; e à Magali é “contada” 

uma receita, levando o leitor a inferir que a personagem conhecida por ser muito gulosa 

só se interessaria por um gênero textual associado à culinária. Para realizar tais 

inferências, o leitor precisará acionar seus conhecimentos sobre os personagens e sobre 

os gêneros textuais contos infantis e receita culinária. Dessa forma, será capaz de atribuir 

sentido ao que leu e identificar o que torna o texto engraçado: o insólito de se ler uma 

receita para alguém dormir. 

Como vimos anteriormente, o humor de um texto costuma ser baseado na 

ambiguidade, na duplicidade de sentidos, convivendo ali dois sentidos, dois mundos, dois 

scripts (cf. RASKIN, 1985). Um que pode ser facilmente captado na superfície textual; 

outro que precisa ser inferido, captado pelo leitor/ouvinte. Em resumo, o texto de humor 

apresenta lacunas que o leitor vem a preencher. França (2006, p. 113; 125) assevera que 

o discurso do riso é essencialmente lacunar, reticente, repleto de subentendidos, não só 

pelo seu caráter social, mas também pelo seu caráter interativo, permitindo ao leitor uma 

série de inferências. 

Para identificar a sobreposição de dois scripts, necessariamente opostos, o 

leitor/ouvinte de uma piada precisa realizar inferências. Segundo Davel (2009, p. 8), “em 

determinada situação discursiva, a ativação de um script, evocado por uma palavra ou 

conjunto de palavras, permite facilmente fazer inferências e estabelecer ligações de modo 

a reconstruir o sentido pretendido pelo locutor”. Nunca é demais lembrar que, para ler 

qualquer texto e compreendê-lo, o leitor necessita inferir informações, que nem sempre 

são informadas no texto. Todo texto, portanto, apresenta lacunas. Para realizar tais 

inferências, o leitor parte do conhecimento partilhado, do intertexto, de crenças e saberes 

prévios, do que foi dito e, muitas vezes, sugerido (cf. DAVEL, 2009, p. 15; 19; 

CARMELINO, 2009, p. 27-29). 

c^h^*1"())71,)%&'()*

O leitor/ouvinte também é capaz de identificar pressupostos e, a partir deles, buscar 

atribuir uma leitura coerente ao texto. A pressuposição é um conteúdo implícito, 

sistematicamente associado ao sentido de uma oração, tal que essa só possa ser 
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considerada verdadeira ou falsa se o conteúdo em questão for reconhecido como 

verdadeiro (ILARI; GERALDI, 2003, p. 90-91). Um enunciado pressupõe outro se a 

verdade do último é uma pré-condição da verdade do primeiro. A pressuposição 

permite fazer entender conteúdos proposicionais sem se assumir a responsabilidade 

por comunicá-los (ARMENGAUD, 2006, p. 86). O pressuposto de uma sentença não 

é afirmado nessa sentença, mas inferido a partir dela (MOURA, 2006, p. 15). Levinson 

(2007, p. 211) afirma que ela se restringe a certas inferências ou suposições 

pragmáticas que, pelo menos, parecem estar embutidas nas expressões linguísticas e 

podem ser isoladas usando testes linguísticos específicos, como a resistência à 

negação. Por exemplo, se dissermos “João parou de fumar”, o pressuposto é que João 

fumava antes. A palavra parou é que nos permite identificar o conteúdo pressuposto 

(João fumava). Podemos negar o conteúdo posto (“João não parou de fumar”), mas 

ainda assim o conteúdo pressuposto manter-se-ia (João fumava). Raskin (1985, p. 54; 

70-71) lembra que muitas piadas são baseadas no conhecimento da pressuposição 

compartilhado pelo falante e pelo ouvinte, embora afirme que seu conceito de 

pressuposição difere da pressuposição lógica e da pragmática. Ele a define como um 

conjunto de condições que se deveria obter para que a frase/sentença (sentence) fosse 

completamente compreendida. 

Possenti (1998, p. 32-33) cita a piada a seguir como um exemplo em que o 

introdutor de pressuposição mais é o gatilho para o humor (segundo a piada, fazer filhos 

passa a fazer parte das habilidades que poderiam, supostamente, constar no currículo de 

quem procura emprego): 

— Preciso de um emprego. Tenho 15 filhos. 

— E o que mais o senhor sabe fazer? 

O introdutor da pressuposição nessa outra piada, também colhida em Possenti (1998, 

p. 64-69), é a expressão de novo. A graça é causada pelo equívoco provocado por esse 

introdutor de pressuposição (em decorrência da ambiguidade do escopo da expressão de 

novo): 

— Estou com vontade de comer a Luiza Brunet de novo. 

— O quê? Você já comeu? 

— Não. Mas já tive essa vontade antes. 
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O subentendido é uma outra categoria de inferência. Por meio do subentendido, o falante 

pode dizer o que quer sem se comprometer. A diferença entre o pressuposto e o 

subentendido é que o primeiro veicula uma informação indiscutível, pois decorre do 

sentido de um marcador linguístico, enquanto o segundo é de responsabilidade do 

ouvinte. O pressuposto pode ser contestado, apesar de ser formulado para não o ser; o 

subentendido é construído para que o falante, caso seja interpelado, possa negá-lo, 

apegando-se ao sentido literal das palavras (FIORIN, 2011, p. 184; DUCROT, 1987, p. 

19; 24-25). Ducrot (1987, p. 20) estabelece a distinção entre posto, pressuposto e 

subentendido: 

Se o posto é o que afirmo, enquanto locutor, se o subentendido é o que deixo meu 

ouvinte concluir, o pressuposto é o que apresento como pertencendo ao domínio 

comum das duas personagens do diálogo, como o objeto de uma cumplicidade 

fundamental que liga entre si os participantes do ato de comunicação. Em relação ao 

sistema dos pronomes poder-se-ia dizer que o pressuposto é apresentado como 

pertencendo ao “nós”, enquanto o posto é reivindicado pelo “eu”, e o subentendido é 

repassado ao “tu”. 

Podemos concluir que, nos textos humorísticos, são aproveitadas tanto as 

informações partilhadas (os pressupostos) quanto as sugeridas (os subentendidos) para 

provocar o riso. Em algumas situações, o riso é justificado pela malícia do ouvinte/leitor, 

cabendo a ele a responsabilidade por achar algo engraçado. É o que ocorre na primeira 

piada citada na seção 1.3 (em que o homem pede um emprego e informa a seu interlocutor 

que tem 15 filhos). Este deixa subentendida, por meio da pergunta (“E o que mais o senhor 

sabe fazer?”), uma crítica à quantidade de filhos do homem. 

Na tirinha a seguir, Joaninha tenta convencer Tuta, um tatu-bebê, de que, se ele não 

frequentar a escola, ela poderá ser presa. No entanto, Tuta sugere que a escola é uma 

espécie de prisão, mas não o faz literalmente, cabendo ao leitor a identificação desse 

subentendido. 

 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * P_*

 

Fig. 3: Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/wp-content/uploads/2015/08/bdj-150806-web.jpg.  
Acesso em 18/10/2015. 

 

Na tirinha a seguir, o mesmo personagem Joaninha indiretamente acusa o caramujo 

Caramelo de ser pobre, pois este não concorda com suas ideias. No entanto, não pode ser 

acusada desse fato, pois literalmente não afirma que Caramelo é pobre, cabendo a este 

personagem (e ao leitor também) a responsabilidade de identificar essa informação 

subentendida.  

 

 

Fig. 4: Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/wp-content/uploads/2015/08/bdj-150814-web.jpg.  
Acesso em 18/10/2015. 
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A implicatura é um sentido derivado, que é atribuído a um enunciado a partir da constatação 

de que seu sentido literal seria irrelevante na situação (ILARI; GERALDI, 2003, p. 88-89). 

É um tipo de inferência pragmática que não se baseia no sentido literal das palavras, mas no 

que o locutor pretende comunicar ao interlocutor (MOURA, 2006, p. 13). Segundo 

Armengaud (2006, p. 87-92), a implicatura corresponde à sugestão e à insinuação. Esse 

fenômeno foi descrito por Grice, que distingue as implicaturas conversacionais ou 

discursivas (que não têm vínculo com os valores de verdade, nem com a forma linguística; 

estão fora do significado, mas em contexto; dependem do contexto para serem identificadas, 

são por ele suscitadas; são provocadas por princípios gerais ligados à comunicação) das 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * Pb*

implicaturas convencionais ou lexicais (têm como base a língua, o léxico; seus significados 

estão convencionalmente vinculados às palavras; são desencadeadas por uma expressão 

linguística) (ARMENGAUD, 2006, p. 87-92; FIORIN, 2011, p. 176; GRICE, 1975, p. 43-

58). A implicatura permite ao falante perceber que nem o Princípio da Cooperação nem as 

máximas conversacionais (propostas por Grice) foram desrespeitados. Ou, como esclarece 

Levinson (2007, p. 128), essas inferências preservam a suposição de cooperação. Quando 

ocorre a violação de alguma máxima, o falante, com o intuito de ser cooperativo, identifica-

a como intencional, e busca inferir a implicatura, que não está inscrita no enunciado 

(“implicatura é entendida como o significado adicional do enunciado proferido pelo falante 

e inferido pelo ouvinte” — FRANCO, 2009, p. 71). A implicatura é um cálculo que o ouvinte 

faz para entender a desobediência que o falante comete ao infringir intencionalmente uma 

das máximas conversacionais (KOCH, 2001, p. 28). 

Se, na identificação de um pressuposto, o falante precisa ativar o conhecimento 

partilhado, ao identificar uma implicatura, é a intenção do locutor que necessita ser 

identificada (MOURA, 2006, p. 52). 

Raskin (1985, p. 54-55; 64) também tratou da implicatura. Para ele, como a 

implicatura é construída a partir de uma sentença/frase (sentence) em seu sentido não 

literal, então muitas piadas podem ser explicadas em função da implicatura. Segundo ele, 

a noção de implicatura proposta por Grice era extremamente dependente da noção de 

contexto óbvio. 

Note-se que, na piada reproduzida a seguir, a implicatura que um dos fazendeiros 

pretendia sugerir não é identificada pelo outro fazendeiro: 

Reis do gado 

Dois fazendeiros se encontram e, durante a conversa, um pergunta: 

— E aí, Durval? Com que tamanho está a sua fazenda? 

— Já está bem grande. E a sua? 

— Só pra você ter uma ideia, eu saio de casa de manhãzinha, ligo meu jipe e ao meio-

dia ainda não percorri nem a metade da minha propriedade. 

— Entendo… Eu também já tive um carro desses! É horrível. 

(Expresso, 26/06/2010) 

A intenção do primeiro fazendeiro era sugerir a vasta extensão de sua propriedade, 

mas não é essa a implicatura que o outro fazendeiro capta; ele entende (ou parece querer 
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entender) que o carro do outro fazendeiro não era bom, pois não conseguia percorrer suas 

terras com velocidade. Temos um caso de mal-entendido que gera o cômico. 

A crônica de Luís Fernando Veríssimo permite ao leitor acionar dois scripts: um 

relacionado ao sexo; outro, ao futebol. As semelhanças entre os dois scripts é que torna o 

texto engraçado. 

Sexo e futebol 

A dissertação nada-a-ver de hoje é: no que o sexo e o futebol se parecem? 

No futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo, avançam e recuam, 

quase sempre vão pelo meio mas também caem para um lado ou para o outro e às vezes 

há um deslocamento. Nos dois é importantíssimo ter jogo de cintura. 

No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer, 

ou um desentendimento que acaba em expulsão. Aí um vai para o chuveiro mais cedo. 

Dizem que a única diferença entre uma festa de amasso e a cobrança de um escanteio 

é que na grande área não tem música, porque o agarramento é o mesmo, e no escanteio 

também tem gente que fica quase sem roupa. 

Também dizem que uma das diferenças entre o futebol e o sexo é a diferença entre 

camiseta e camisinha. Mas camisinha, como a camiseta, também não distingue, ela 

tanto pode vestir um craque como um medíocre. 

No sexo, como no futebol, você amacia no peito, bota no chão, cadencia, e tem que ter 

uma explicação pronta na saída para o caso de não dar certo. 

No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai 

ofegante. 

No sexo, como no futebol, tem feijão com arroz, mas também tem o requintado, a 

firula e o lance de efeito. E, claro, o lençol. 

No sexo também tem gente que vai direto no calcanhar. 

E tanto no sexo quanto no futebol o som que mais se ouve é aquele “uuu”. 

No fim, sexo e futebol só são diferentes, mesmo, em duas coisas. No futebol, não pode 

usar as mãos. E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF. 

(VERÍSSIMO, 2002, p. 45-46) 

Rimos das semelhanças que Veríssimo consegue estabelecer entre dois temas, a 

princípio, bastante diferentes; mas rimos também da implicatura que é sugerida pelo autor 

no último período do texto: a CBF não é uma boa organizadora do esporte. Dessa forma, 

o leitor pode entender que sua intenção é insinuar uma crítica à entidade. 
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Esperamos ter demonstrado, mesmo que brevemente, como os textos humorísticos 

oferecem um rico material a ser aproveitado didaticamente. Como o texto humorístico 

costuma se basear em ambiguidades, no duplo sentido, se constitui um excelente recurso 

a ser apresentado aos alunos a fim de desenvolver habilidades e competências de leitura, 

principalmente no que tange à identificação de informações implícitas e subentendidas, 

levando-os a fazer inferências e a recorrer a diversos tipos de conhecimento de que 

dispõem (conhecimento de mundo e dos gêneros textuais, por exemplo). Ademais, o texto 

humorístico pode ser considerado um excelente atrativo, despertando a atenção dos 

alunos para a aprendizagem de seu próprio idioma. 

Nessa tarefa, a Pragmática, ciência do uso linguístico, que confere papel de 

destaque ao contexto e ao usuário da língua, não pode ser colocada de lado, pois suas 

contribuições acerca do que são inferências, pressupostos, subentendidos e implicaturas 

têm muito a colaborar para a compreensão de como se dá a construção do(s) sentido(s) 

de um texto, em especial o humorístico. 
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Em nossa prática cotidiana, desempenhamos muitas atividades, todas são entremeadas 

pela linguagem. Algumas são mesmo atividades específicas de linguagem, isto é, só 

acontecem pelo uso da língua, por meio de textos orais e escritos, como as aulas, as bulas 

de remédio, os e-mails, os formulários ou os documentos em geral, entre uma infinidade 

de outros, que paralelamente, usam outras formas de linguagem, como por exemplo, as 

artes plásticas ou visuais, a dança, a música instrumental, os sinais de trânsito, o Código 

Morse, etc. 

Assim, na organização de uma determinada sociedade, há uma multiplicidade de 

práticas definidoras de diversas atividades que não são as mesmas em diferentes 

contextos. As práticas de linguagem que têm lugar nas diferentes esferas de atividades 

humanas não são as mesmas – ainda que, às vezes, possam ser parecidas e estejam 

relacionadas às de outros campos –, todavia não são os mesmos textos orais e escritos e 

a linguagem que neles circulam, porque os contextos ou situações não são os mesmos. 

=>('!(8A0+%'!(.'(.&!6"%!'(+('(!+0,&.'(

A comunicação verbal só é possível por meio de algum gênero, o que quer dizer que, na 

produção de sentidos, o gênero desempenha um papel importante, não pelos traços 

formais que o individualizam, mas pela sua funcionalidade sociocomunicativa. Assim 

sendo, o que caracteriza a escolha de um gênero por um sujeito é uma das formas que ele 

encontra para produzir sentido quando se insere em atividades comunicativas, 

caracterizando, assim o gênero como uma prática discursiva. 

Os gêneros são as formas específicas de ser dos textos de determinada esfera de 

atividade. E essas formas envolvem os formatos dos textos, ou seja, seu caráter de 

composição; aquilo que podemos dizer neles, seus temas, o tipo de linguagem, o estilo 

que podemos usar, mais ou menos formal. Estamos concebendo gênero na perspectiva de 
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Bakhtin, para quem a linguagem deve ser pensada na sua relação com as diferentes esferas 

de atividades humanas. Assim para esse autor: 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 

e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou outra esfera de atividade humana. O 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, 

não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada 

nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais-, mas também, 

e, sobretudo, por sua construção composicional. (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

Deste modo, podemos entender que os gêneros discursivos apresentam extrema 

diversidade e incluem desde os diálogos do cotidiano, as exposições científicas até os 

textos artísticos. Isso porque cada texto está vinculado, necessariamente, a uma atividade, 

a um gênero ou a um conjunto de gêneros, dependendo da atividade, e é dessas 

circunstâncias que recebe a expressividade determinada, típicas do gênero dado. 

Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (1997) apresenta, na caracterização do 

gênero discursivo, três conceitos que se inter-relacionam fortemente: 

•! conteúdo temático: que é o sentido de um texto completo, por isso mesmo 

individual e não reiterável. Expressa uma situação histórica concreta, a origem 

do texto e também é determinado pelas formas linguísticas e pelos elementos 

não verbais da situação e do contexto mais amplo que o envolvem. 

•! estilo: é a seleção ou escolha que fazemos das formas linguísticas – das 

palavras que selecionamos, das formas gramaticais responsáveis pelo 

acabamento do tema do texto. O estilo está “vinculado a unidades temáticas 

determinadas e, o mais importante, a determinadas unidades composicionais: 

tipos de estruturação e de conclusão de um todo; tipos de relações que se 

estabelecem entre o falante e outros participantes da comunicação discursiva 

(os ouvintes ou com os leitores, com os interlocutores, com o discurso alheio 

etc.)”. 

•! construção composicional: a estrutura e a organização do texto. É resultante de 

vários fatores, tais como a necessidade da situação de interação e as 

cristalizações históricas, ou seja, a tradição que esses usos geraram. 
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Com base nessa caracterização, observamos que acontece uma coerção dos gêneros 

discursivos sobre os enunciados. E, desse modo, nossa prática discursiva se molda às 

formas dos gêneros. 

Esses três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-

se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade 

de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas “cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso”. (BAKHTIN, 

1997, p. 279). 

Por essa razão, os gêneros constituem textos de ordem tão variada, tais como 

anúncios, convites, atas, avisos, programas de auditório, bulas, cartas, comédias, contos 

de fada, convênios, crônicas, editoriais, ementas, ensaios, entrevistas, circulares, 

contratos, decretos, discursos políticos, histórias, instruções de uso, letras de música, leis, 

mensagens, notícias, novelas, orações, pareceres, piadas, poemas, portarias, projetos, 

receitas, regimentos, relatórios, reportagens, prestação de serviços, requerimentos, 

romances, sermões, sumários, telegramas, palestras, briga de namorados e trabalhos 

científicos, entre muitos outros. 

De acordo com o sociólogo inglês Anthony Giddens (1991), as estruturas são 

constituídas e existem como resultado do uso que as pessoas fazem de ‘regras e recursos’. 

As regras são as normas, as convenções e os significados por intermédio dos quais as 

pessoas se orientam, ao compreenderem e desempenharem ações sociais. Já os recursos 

são as posses e as capacidades que as pessoas têm que lhes permitem exercer controle 

sobre o meio ambiente e sobre outros indivíduos. As regras e os recursos formam 

estruturas porque se repetem no espaço e no tempo e criam esquemas ou maquetes de 

expectativas dentro dos quais as pessoas agem, comunicam e comportam-se. Por 

intermédio delas que os indivíduos criam estruturas de significação, como, por exemplo, 

significado atrelado a diferentes tipos de comportamentos e discursos. A sociedade em si 

constitui uma estrutura e os eventos sociais, incluindo o uso de gêneros discursivos, 

constituem estruturas menores que tomam forma, são reproduzidas e/ou vão mudando 

paulatinamente, dentro da estrutura social. 

E, devido à existência de diferentes estruturas de dominação, legitimação e 

significados, diferentes gêneros discursivos são exigidos para a condução de diferentes 
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atividades sociais. Do mesmo modo, os textos adquirem formas e significados mais ou 

menos específicos dependendo da estrutura social onde ocorrem. Por isso existe sempre 

uma relação dialética entre discurso e estrutura social de modo que, ao fazermos uso de 

gêneros discursivos, nós constituímos estruturas sociais e simultaneamente, reproduzimos 

tais estruturas. 

A teoria acima faz um contraponto com a teoria bakhtiniana do dialogismo 

linguístico, pois na perspectiva da interação social, Bakhtin considera o dialogismo como 

princípio fundador da linguagem. Ignorar esse princípio seria o mesmo que negar a 

ligação existente entre a linguagem e a vida. Na visão deste autor, os gêneros discursivos 

são reconhecidos como propriedades discursivas que se relacionam com as práticas 

sociais, o que nos impulsiona a apreender que há uma relação íntima entre os processos 

históricos de formação dos gêneros e as ações humanas. 

Ainda sobre gênero, não poderíamos deixar de vincular as ideias expressas por 

Foucault (1986). Para esse teórico, a escolha realizada por uma sociedade entre todas as 

codificações possíveis do discurso determina seu sistema de gênero: uma codificação 

historicamente ajustada e relativamente estabilizada de práticas discursivas associadas a um 

padrão cujos monumentos formam um patrimônio, uma memória coletiva que funciona como 

um horizonte de expectativas para os leitores e como modelos de escritura para os autores. 

Essa historicidade determina que os gêneros sofram coerções tanto da ideologia quanto da 

matéria linguística, assinalando o que pode e deve ser dito e como deve ser enunciado 

mediante um conjunto de regras determinadas no tempo e no espaço, em uma dada época, 

para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística e as condições de 

exercício da função enunciativa. (idem, 136). Assim, para Foucault, há um jogo de relações 

regido por leis que determinam a enunciabilidade na prática discursiva: entre o esquecimento 

e a tradição, o arquivo de uma época faz aparecerem as regras de uma prática que permite aos 

enunciados subsistirem e/ou modificarem-se regularmente. 

?>('(8A0+%'(-0+.',$%&'(1'*<,&6'(#-,'C8%'!!+0!+(

Ao considerarmos a possibilidade de dar visibilidade, no sentido de gênero bakhtiniano, 

à existência do gênero anedotário político mato-grossense, levamos em consideração, 

além da propriedade de provocar o riso, várias regularidades, tais como o conteúdo 

temático, a construção composicional e o estilo verbal, como se pode verificar, em linhas 

gerais, a seguir: 
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•! conteúdo temático: trata de temas políticos, que, na maioria das vezes, referem-

se a questões regionais, pois busca empatia com os leitores da coluna, ou seja, 

com os interpretadores; 

•! construção composicional: obedece a uma regularidade, mantendo sempre a 

mesma estrutura organizacional (apresentação e exposição, ficando a conclusão 

por conta do leitor), aparecendo sempre numa determinada coluna, num mesmo 

espaço, mesma fonte (tipo e tamanho da letra) e, geralmente no lado direito da 

mesma página (3 A). Apresenta sintaxe complexa. O colunista não assina seus 

textos, que se caracterizam, ainda, por apresentar protagonistas de um grupo 

social determinado. O registro linguístico é informal, exceto na introdução 

elaborada pelo apresentador/narrador, que posteriormente, apela para o uso das 

estruturas de citação, por meio do discurso direto para enfatizar a autoria das 

falas. É notável o conflito entre o corpo citante e o elemento citado, uma vez que 

evidencia a intenção de desqualificar o elemento citado, mostrando que ele viola 

as regras do jogo. Tenta-se tirar-lhe o direito legítimo à palavra, 

independentemente do conteúdo. 

•! estilo: geralmente ocorre a introdução por meio de um narrador que não se 

identifica, mas demonstra um ponto de vista onisciente, uma vez que explana 

o texto como se conhecesse todos os fatos e pensamentos de seus personagens. 

Tem por forte característica o propósito de escárnio, ou seja, despertar o riso 

derrisório por algum “deslize” cometido por autoridades políticas, no caso dos 

textos que compõem o corpus, no que tange ao uso da linguagem. 

O que estamos considerando “gênero anedotário político” está circunscrito ao 

espaço de circulação midiático em Mato Grosso e refere-se a textos mistos, porque neles 

se descreve um acontecimento, mas não se deixa de emitir uma opinião. Os assuntos são 

abordados de modo a provocar o riso nos leitores, contudo, inserem-se na ordem do 

discurso polêmico, e distingue-se de outros dessa natureza que circulam na mídia, como 

o editorial, que traz uma marca autoral associada a uma assinatura. Percebe-se que o 

articulista joga com os discursos silenciados, com os pontos de vista divergentes, com 

preconceitos cristalizados na sociedade e redes de significações que constituem a 

exterioridade constitutiva dos sentidos. Há também uma contextualização histórica feita 

pelo escritor da coluna.  O colunista apresenta o seu protagonista, diz sua profissão e 
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condição de escolaridade. Também situa o leitor da região geográfica (onde ocorreu o 

evento discursivo), e da cronográfica (do momento), em que se deu o acontecimento. 

Depois, tece comentários subjetivos a respeito do enunciador. É justamente nestes que se 

situam as pistas que permitem avaliar o sentido derrisório camuflado nos textos. Elas são 

sinalizadas na arquitetura textual, ou são negociadas no processo de interação, permitindo 

entrever a opinião construída derrisoriamente sobre uma figura do cenário político mato-

grossense. 

F>('(%+6"%!'(+0"06&-,&5'(.-(.+%%&!3'(

A derrisão é considerada um dos recursos enunciativos mais antigos advinda da época 

clássica, batizada pelos retóricos clássicos como “tropos zombeteiro”, estratégia retórica 

utilizada para desqualificar o opositor, por meio da zombaria. Atualmente, o termo foi 

reelaborado, e passou a ser concebido pelos teóricos do discurso como derrisão. Embora não 

seja uma estratégia linguística nova, como termo técnico ainda é pouco conhecido no Brasil. 

Segundo Simone Bonnafous (2003), estudiosa francesa, o uso do recurso derrisório 

foi muito expressivo no discurso político e na imprensa política francesa do entre guerras, 

especialmente na imprensa fascista e no discurso francês, que se alimentaram de 

zombarias, gracejos, trocadilhos e jogos de palavras irônicas. Segundo a autora, a derrisão 

pode ser definida como uma linha tênue entre o humor e a ironia, ou a associação do 

cômico e da agressividade, que a caracteriza e a diferencia da pura injúria.  

Maingueneau também discute a derrisão. De acordo com este autor, diferentemente 

da ironia que se apresenta “subvertendo a fronteira entre o que é assumido e o que não é 

pelo leitor” (1997, p. 98), uma vez que o significado irônico acontece pela mobilização 

de uma complexidade de fatores discursivos responsáveis pela produção e recepção de 

sentidos, a derrisão se inscreve na materialidade linguística do que se diz, com o desígnio 

de desqualificar o destinatário. Logo, não se reduz ao riso, como se faz parecer. 

Se por um lado, tornar ridículo, desprezar, sublinhar a insignificância são os traços 

associados à derrisão que permitem distingui-la das noções de riso cômico ou de humor, 

por outro, ela carrega uma dimensão de contestação, de crítica à ordem estabelecida ou 

aos princípios largamente aceitos numa sociedade ou num grupo.  

O recurso da derrisão permite, ainda, exceder, ou contornar a censura, fazer triunfar 

o “eu” e o princípio de diversão, apelando para um prazer de transgressão tolerável. 
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Transformar algo em derrisão e em riso é um meio para liberar a agressividade contida, 

reprimida, inexprimível por outro modo. O riso é então, uma válvula de escape da 

agressividade, por meio do qual o indivíduo pode descarregar-se sem risco das próprias 

tensões agressivas, uma vez que a liberação da agressividade acontece de forma sutil, sem 

prejuízos imediatos. 

É importante ressalvar que para a derrisão acontecer, envolve tanto um 

procedimento discursivo do enunciador citante, que deseja que o sentido derrisório seja 

percebido, quanto da percepção de sentido e avaliações do interpretador. Nessa linha de 

raciocínio, o interpretador da derrisão também é agente, porque sem sua percepção das 

pistas fornecidas, a derrisão não aconteceria. Assim, a derrisão não pode ser garantida 

apenas pelo fato de alguém ter a intenção de fazê-la. É imprescindível que seja percebida 

pelo enunciatário. 

Por tudo que foi exposto sobre a derrisão, podemos dizer que ela é um dos exemplos 

de manifestação da linguagem pelo qual podemos observar a fluidez do sentido, seu 

deslizamento. Assumir que, na língua, os sentidos não são transparentes, significa assumir 

que eles surgem na relação do sujeito com a língua e com a história, em ações 

compartilhadas que envolvem a coordenação de mais de um indivíduo e sempre se 

desenrolam em contextos sociais, com finalidades sociais e com papeis distribuídos 

socialmente. 

Vejamos um exemplo do gênero anedotário político mato-grossense: 

  
Dois vereadores marcaram época em Rondonópolis nas décadas de 1980 e 1990. 

Representante do Distrito da Vila Operária, Ananias Martins de Souza (PFL), que 

faleceu em 1995, exerceu quatro mandatos. O comerciante e pecuarista Pedro Lourenço 

da Draga (PMDB), foi vereador por cinco mandatos consecutivos. Semialfabetizados, 

ambos eram tidos na política como figuras cômicas. Em 1991, numa das sessões 

ordinárias da câmara municipal, Ananias discursava da tribuna, enquanto Pedro da 

Draga tentava interrompê-lo, insistentemente. Irritado com aquela situação, Ananias 

alertou o colega parlamentar: 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * [d*

Discursivamente, pode-se dizer que houve restrição ao discurso do vereador porque 

ele infringiu regras que definem as qualificações que devem possuir os indivíduos que 

falam publicamente, que devem ocupar determinadas posições e formular determinados 

tipos de enunciados.  O discurso político, assim como os de outras esferas sociais, não 

pode se dissociar dessa prática, que determina para os sujeitos falantes propriedades 

particulares e papéis preestabelecidos. Entre estes papéis, subentende o de um sujeito que 

faz uso da modalidade culta da língua.  

Desta maneira, pode-se inferir que a linguagem e suas especificidades na esfera 

jornalística fatalmente selecionam os acontecimentos, organizando-os de modo a 

interpretar a “realidade”, a fazer uma leitura, e apontar algumas conclusões. Por isso, na 

hipótese de os meios de comunicação não serem formadores de opinião, fornecem pelo 

menos “rotas de interpretação” (GREGOLIN, 2003). 

Assim como Luiz Antônio Marcuschi (2008, p. 174), entendemos “[…] que o 

suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele.” Nessa perspectiva, pressupõe-

se que o jornalismo não pode ser entendido simplesmente como um espaço noticioso, mas 

que antes de tudo, constitui-se numa esfera sociodiscursiva e ideológica. Deste modo, não 

existem enunciados neutros, o que coaduna com a defesa de Bakhtin/Volochinov (2009) 

ao entenderem que o uso da língua é inseparável do seu conteúdo ideológico. 

Pelo viés da materialidade linguística, de acordo com Koch: 

O sujeito, por ocasião da interação verbal, opera sobre o material linguístico que tem 

à sua disposição, operando escolhas significativas para representar estados de coisas, 

com vistas à concretização de sua proposta de sentido (KOCH, 2004, p. 61) 

Deste modo, ao mobilizar, ao trazer para o contexto imediato um conjunto extenso 

de saberes, o sujeito faz escolhas e recortes que possibilitam reconstruir os sentidos. Tais 

estratégias traçadas pelos sujeitos resultam da certeza de que há um outro ou vários outros 

posicionados nos horizontes discursivos que inevitavelmente responderão ao dito. Assim, 

pressupõe-se a existência de um produtor de texto e de um interpretador, sendo que ambos 

ocupam uma posição ativa na construção do sentido. Considera-se assim, que os 

interlocutores ativem conhecimentos prévios a respeito da situação social na qual se 

encontram, a fim de que seus objetivos sejam alcançados; ou seja: ao interagirem, cada 
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participante utiliza conhecimentos e experiências no momento da elaboração dos 

enunciados, bem como na compreensão dos discursos alheios.  

Além disso, temos na estrutura superficial do texto, os elementos linguísticos que 

ativam conhecimentos de mundo. Nessa direção, as palavras são pistas para a ativação do 

conhecimento que temos armazenado em nossa memória. Assim, ao deparar-se com uma 

palavra como semialfabetizados, imediatamente o enunciatário a associa a outros 

significados. O termo semialfabetizado é carregado de significado, além do dicionarizado 

‘quase analfabeto’, denota também aquele que ‘quase não sabe’ em contraponto a 

alfabetizado, que é aquele que sabe. Deste modo, consegue colocá-la dentro de um 

esquema conceptual a fim de entender o seu significado. 

T>('(8A0+%'(-0+.',$%&':('(O"#'%(+#(!-*-(.+(-"*-(

Partimos do pressuposto que trabalhar com textos humorísticos em sala de aula pode ter 

várias conveniências. Primeiramente, pode atrair o interesse dos alunos para a aula, uma 

vez que serão utilizados materiais que muito provavelmente eles gostarão de ler. Segundo, 

pode possibilitar a reflexão sobre os juízos de valor a respeito dos usos linguísticos, 

envolvendo os preconceitos e os problemas sociais, que muitas vezes, servem de base 

para a construção dos textos. Por último, chamar a atenção para os aspectos linguísticos 

que ajudam a provocar o efeito de humor, mas que nem sempre são inocentes.  Deste 

modo, acreditamos que o gênero anedotário político mato-grossense sirva de motivação 

para o desenvolvimento das aulas de linguagem, pois o humor pode funcionar como um 

recurso promissor para o despertar da argumentação crítica. 

No contexto de sala de aula, acreditamos que o esforço do professor de língua 

deve ser no sentido de levar os alunos a descobrirem o percurso da geração de sentidos 

do texto, seguindo as pistas da sua orientação argumentativa. Deste modo, 

disponibilizar aos alunos modelos de textos não é o bastante, é preciso encaminhar 

uma reflexão maior sobre o uso de cada um deles, do mesmo modo, considerar o 

contexto de uso e os seus interlocutores. Por isto, é imprescindível abarcar a questão 

dos gêneros discursivos como um aspecto central do trabalho com a linguagem na 

escola, para que a produção e a compreensão da linguagem se realizem de modo 

significativo, no qual o texto seja assumido como unidade de ensino e os gêneros 

como objeto deste. 
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Acreditamos que quanto maior for o contato do aluno com os diferentes tipos de textos, quer 

sejam oriundos da esfera social cotidiana (diálogos, currículos, solicitações…), quer sejam 

provenientes de uma esfera pública e mais complexa de interação verbal (discurso científico, 

jornalístico, romance…) maior será a sua capacidade de identificar e de refletir sobre os 

mecanismos linguísticos e extralinguísticos que constituem o processo comunicativo; em 

particular, sugerimos o gênero anedotário político, sua produção, circulação e os efeitos de 

sentido que podem produzir, principalmente, no tocante à disseminação do julgamento de 

valor a respeito dos usos linguísticos, tendo em vista que, embora todos saibam da existência 

das inúmeras variedades linguísticas, e que a reconheçam como um fato, a sociedade 

brasileira mantém a conservadora tradição de considerar a variação linguística numa escala 

valorativa, o que a leva a rotular os usos característicos de cada variedade como certos ou 

errados, aceitáveis ou não, pitorescos, cômicos, etc. Assim, torna-se relevante que no trabalho 

com os gêneros, nossos alunos sejam instigados a perceber a existência dessa tradição, 

especialmente para tomar decisões relevantes no que concerne ao uso da língua na sociedade 

da qual fazem parte. 

Em suma, acreditamos que, para que as postulações apresentadas se configurem em 

mecanismos de mudança e de promoção do saber, e ainda, se o letramento crítico busca 

engajar o aluno em uma atividade crítica através da linguagem, utilizando como estratégia 

o questionamento das relações de poder e das implicações que isto pode trazer para o 

indivíduo em sua vida em sociedade, no contexto de sala de aula, é imprescindível que se 

realize um trabalho sistemático com gêneros que circulam na sociedade, visando 

principalmente aguçar a criticidade dos educandos, para que estes possam ver nas linhas 

e entrelinhas dos discursos, o que não está posto/explícito na superfície do texto. Assim, 

certamente, far-se-á a imperiosa contribuição ao ensino de língua portuguesa na escola e 

na formação de leitores e interlocutores eficientes no uso de sua língua materna. 

%+;+%A06&-!((
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Comecemos nossa abordagem pela epígrafe. Ao mencionar que se ao ler ou escutar não 

nos acontece nada, se nada de novo aprendemos, Jorge Larrosa nos leva a concluir que 

permanecemos estagnados, pois nada foi capaz de nos mover, de nos deslocar, de nos 

provocar rumo a uma nova experiência. Será essa a função da leitura: nos deslocar, nos 

mover para outro “lugar” que necessariamente não é um espaço físico? 

Muito se tem discutido acerca da relevância da leitura para além de um mero 

processo de decodificação dos signos linguísticos. Ler, em definitivo, não se resume à 

união das sílabas a fim de compor palavras e, por extensão, frases, parágrafos. O ato de 

ler envolve e aciona outras competências. Competências que vamos adquirindo ao longo 

de nossa formação na condição de sujeitos leitores em processo. 

Em seu livro intitulado A leitura, o linguista francês Vincent Jouve (2002, p. 17) 

define e caracteriza a leitura como uma atividade complexa, plural, que se desenvolve em 

várias direções. Menciona a leitura enquanto um processo que envolve cinco dimensões: 

processo neurofisiológico, cognitivo, afetivo, argumentativo e simbólico. 

Levando em consideração essas premissas, o artigo em questão visa discutir a 

questão da leitura enquanto um processo de interação entre escritor-texto-leitor. 

Observaremos que tipo de relação essa tríade mantém entre si na e para a construção do 

sentido do texto. 

Abordaremos também o aspecto da leitura como instrumento social e discutiremos 

sua relevância para a formação dos sujeitos a partir de exemplos conceituais, teóricos bem 
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como exemplos literários. Tangenciaremos questões importantes acerca das teorias da 

recepção e da criação artística a fim de apontar respostas para as seguintes indagações: 

Por que escrever? Por que ler? Leitor literário: ser ou não ser? – Eis a questão. 

=>(*+&,"%-(+09"-0,'(1%'6+!!'(.+(&0,+%-23'J(!'6&-*&B-23'(+(;'%#-23'(

Partindo do pressuposto de que o texto exerce a função de mediador entre seu produtor 

(escritor) e seu receptor (leitor), e de que o texto é a materialização física daquilo que se 

pretende revelar ao outro por meio das palavras ou até mesmo esconder do outro por meio da 

ausência delas (muitas vezes a presença se faz pela ausência), somos levados a reconhecer que 

o processo da leitura entendido como construção de sentidos é um tanto quanto complexo. 

Ainda que as intenções de um escritor sejam claras e definidas na elaboração e 

produção do seu texto, esse mesmo texto passa a ser do outro, do leitor que efetivamente 

lê essa produção escrita materializada em texto. Segundo Vincent Jouve (2002, p. 62), o 

texto, estruturalmente incompleto, não pode abrir mão da contribuição do leitor. 

O referido linguista (2002, p. 74) afirma que o texto pode apenas programar a 

leitura: é o leitor que deve concretizá-la. A leitura torna-se concreta ao passo que lemos; 

e ainda que as teorias da recepção tentem sistematizar o processo da leitura, é muito 

provável que não logrem êxito, pois nenhuma teoria seria capaz de dar conta de tudo que 

é lido. Na verdade, toda teoria é um recorte acerca de um determinado aspecto temático 

a ser analisado. 

Ao levantar questões significativas acerca das teorias da recepção, dessa tentativa 

de se criar, elaborar uma teoria para a leitura, Jouve (2002, p. 144), ao concluir seu livro, 

nos alerta para dois perigos opostos que podem vir a surgir nessa busca pela teorização 

da leitura: a vastidão e a restrição da análise uma vez que nos dois casos se perderia o 

foco no objeto em questão: a especificidade da obra. 

Deduzimos, portanto, que não há construção de sentidos sem a presença do leitor. 

O texto sozinho não se sustenta. É por meio de suas leituras, indagações, diálogo com o 

texto, que o leitor completa o tecido textual outrora pertencente ao seu produtor. 

Ao ser capaz de criar conexões entre o lido e as suas experiências, o sujeito leitor em 

formação passa a “ler o além das letras” (nos apropriamos aqui da forma poética da escrita 

de Bartolomeu Campos de Queirós – citação extraída do livro Vermelho Amargo). O leitor 

se permite preencher os espaços vazios, realiza inferências, é capaz de ler nas entrelinhas. 
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Em seu texto intitulado “Leitura literária, escrita e formação de professores: 

aprendendo com Monteiro Lobato” publicado no livro Por que ler?, Sonia Kramer (2010, 

p. 112) aponta para o fato da leitura assumir variados conceitos que nem sempre se 

excluem. A autora questiona: “leitura é hábito? É gosto, prática, relação, exercício, 

instrumento, necessidade? Assumo a leitura e a escrita como experiência” (p. 113). 

Ao citar Walter Benjamin, Kramer propõe que se estabeleça uma distinção entre 

vivência e experiência: 

vivência (reação a choques) e experiência (vivido que é pensado, narrado): na vivência, 

a ação se esgota no momento da sua realização (por isso é finita); na experiência, a 

ação é contada a um outro, compartilhada, se tornando infinita. Esse caráter histórico, 

de permanência, de ir além do tempo vivido e de ser coletiva constitui a experiência 

(KRAMER, JOBIM e SOUZA, 1996, p. 15). 

Alimentamos nossa cultura e nos tornamos sujeitos críticos a partir do momento em 

que vivemos a leitura e, na sequência, a transformamos em experiência. Comenta Kramer 

(2010, p. 114): 

O leitor leva rastros do vivido no momento da leitura para depois ou para fora do 

momento imediato; isso torna a leitura uma experiência. Sendo mediata ou mediadora, 

a leitura levada pelo sujeito além do dado imediato permite pensar, ser crítico, 

relacionar o antes e o depois, entender a história, ser parte dela, continuá-la, modificá-

la. 

Para Vygotsky (1999), a arte é o social em nós. Nessa imbricada relação entre a 

leitura enquanto arte e o seu viés social agindo sobre nós, vamos nos dando conta do 

quanto é difícil estabelecer fronteiras precisas entre o mundo da leitura e a leitura do 

mundo. Marisa Lajolo (2000, p. 7), questiona: Mundo da leitura, leitura do mundo: onde 

acaba um e começa a outra? Talvez os limites sejam esgarçados, aquela terceira margem 

do rio de que fala Guimarães Rosa… 

?>(1'%(9"+(+!6%+5+%U(

Foquemos nosso olhar para o primeiro elemento da tríade escritor-texto-leitor na tentativa 

de responder à pergunta Por que escrever? Afinal, o que move alguém a escrever, o que 

a motiva? Existe uma teoria ou estética da criação? 
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Em seu livro Nos bastidores do imaginário: criação e literatura infantil e juvenil 

(2006), Anna Cláudia Ramos cita a escritora Anaïs Nin que tece o seguinte comentário a 

respeito da criação artística: 

Por que as pessoas escrevem? Já me fiz tantas vezes esta pergunta que hoje posso 

respondê-la com a maior facilidade. Elas escrevem para criar um mundo no qual 

possam viver. Nunca consegui viver nos mundos que me foram oferecidos: o dos meus 

pais, o mundo da guerra, o da política. Tive de criar o meu, como seria um determinado 

clima, um país, uma atmosfera onde eu pudesse respirar, dominar e me recriar a cada 

vez que a vida me destruísse. Esta é a razão de toda obra de arte. […] Escrevemos para 

aprender a falar com os outros, para testemunhar nossa viagem no labirinto. Para abrir, 

expandir nosso mundo quando nos sentimos sufocados, oprimidos ou abandonados. 

Escrevemos como os pássaros cantam, como os primitivos dançam seus rituais. Se 

você não respira quando escreve, não grita, não canta, então não escreva porque sua 

literatura será inútil. (Em busca de um homem sensível, 1987, p. 18-19). 

Considerando o trecho citado, vale a pena nos determos em alguns aspectos que 

julgamos interessantes. Ao mencionar que as pessoas escrevem para criar um mundo no 

qual possam viver, a escritora deixa explícito que o mundo “real”, tal como ele se 

manifesta, não basta. 

É preciso ir além, aventurar-se no mundo das possibilidades ainda que esse mundo 

“criado” de alguma forma se comunique com o mundo “real”. Já dizia o poeta Fernando 

Pessoa: “Quem quiser passar além do Bojador, tem que passar além da dor”. Entretanto, 

qual será o último limite entre o homem e seu mundo? 

Ao relatar que escrevemos para aprender a falar com os outros, a escritora Anaïs 

nos leva a concluir que ao ler também aprendemos a falar com os outros; mas, 

principalmente, conosco. No processo da leitura aprendemos a ouvir a voz do outro 

(escritor) e a nossa própria voz (leitor) e ao (re)significá-las, externalizamos esse 

aprendizado para os outros (coletividade). 

Na sua obra Vermelho amargo, Bartolomeu Campos de Queirós, ao descrever de 

forma poética a amargura (simbolizada pela cor vermelha) causada não pela morte da 

mãe do menino-narrador em si, mas pelas consequências que essa perda o causou, nos 

revela: “Preencher um dia é demasiadamente penoso, se não me ocupo das mentiras” (p. 

7). Mentiras que muitas vezes vão se tornando verdades na composição da trama textual.  
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Podemos estabelecer um diálogo entre a fala do narrador do livro Vermelho amargo 

com o depoimento da escritora Anaïs. No momento em que ela explicita que nunca 

conseguiu viver nos mundos que foram oferecidos a ela e que, consequentemente, o 

desejo por escrever tenha nascido dessa necessidade, dessa falta, o mesmo se dá com o 

narrador de Vermelho amargo, pois ele precisa se ocupar das mentiras a fim de preencher 

um dia penoso. 

Pensemos: até que ponto tais mentiras não são verdades? No livro Gramática da 

fantasia, Gianni Rodari (1982, p. 21), ao citar Henry Wallon acerca da teoria dos 

“binômios de conceitos”, destaca que o elemento fundamental do pensamento é a 

estrutura binária e não apenas os elementos que a compõem. Ele explica: a ideia de 

“mole” não se forma nem antes nem depois da ideia de “duro”, mas contemporaneamente, 

em um encontro fecundo. 

Assim, podemos deduzir que mentiras e verdades são formadas, construídas 

contemporaneamente, digamos, simultaneamente. O mesmo conceito pode vir a ser 

relevante para a análise da relação que se estabelece entre escritor e leitor. Da mesma 

forma, poderíamos pensar numa proposta de trabalho unindo teoria da criação e da 

recepção: o que as aproxima e/ou afasta? 

F>(1'%(9"+(*+%U(

É tácito o reconhecimento de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Porém, 

à medida que a leitura da palavra vai se tornando presente e, ao poucos, vai fazendo 

sentido, ela é capaz de influenciar a nossa leitura de mundo, pois já não seremos mais os 

mesmos. 

A leitura pode servir aos mais diversos fins. Lemos para nos informar, para nos 

inspirar, lemos porque gostamos, lemos por obrigação, por necessidade…enfim, por 

alguma razão, somos levados a ler. 

Em seu livro O último leitor, Ricardo Piglia cita Jean-Paul Sartre e, segundo Lígia 

Cademartori essa citação “diz mais sobre leitura e leitores do que alguns ensaios 

extensos” (2009, p. 24). Eis a citação: 

Por que se lêem romances? Falta alguma coisa na vida da pessoa que lê, e é isso que 

ela procura no livro. O sentido, evidentemente, é o sentido de sua vida, dessa vida que 

para todo mundo é torta, mal vivida, explorada, alienada, enganada, mistificada, mas 
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acerca da qual, ao mesmo tempo, aquele que a vive sabe muito bem que poderia ser 

outra coisa. (PIGLIA, 2006, p. 136) 

Cada um de nós, na condição de leitores sabemos o que nos falta na vida. 

Certamente, temos consciência do que nos motiva a ler: o que buscamos na e com as 

leituras que fazemos e aquilo que muitas vezes não buscamos e encontramos. 

T>(*+&,'%:(!+%('"(03'(!+%U(+&!(-(9"+!,3'(

Leitor: ser ou não ser? Uma pergunta um tanto quanto individual e com responsabilidades 

coletivas quando se pensa em formação de leitores e no próprio acesso ao livro. 

Para além da discussão da formação de leitores na e pela escola, é válido reconhecer 

que a questão em destaque passa pelo gosto. Lídia Cademartori (2009, p. 91) sinaliza para 

o seguinte fato: 

Nem todo mundo tem gosto, sensibilidade, interesse para ser leitor de livros literários. 

Há quem goste de ler livros informativos, livros técnicos ou best-sellers, mas não se 

interessa por literatura. E há também quem nunca vai ler coisa alguma, simplesmente 

porque não gosta. 

A esse respeito, ao dissertar acerca da obrigatoriedade da leitura, Gustavo Bernardo 

(2011) afirma ser improdutiva a oposição “prazer x obrigação”. Sustenta sua 

argumentação com base nas palavras abaixo: 

Primeiro, porque a escola não é um lugar natural de prazer; não há como a escola 

competir com a praia, por exemplo. Convenhamos, a praia é bem mais agradável. 

Segundo, porque a liberdade absoluta não leva ao prazer, mas sim à inércia, ou pior, 

ao terror. Como disse um escritor, “todo prazer viceja à sombra da dor”, vale 

reconhecer, da luta, da dificuldade, da superação, da conquista. Terceiro, porque o 

professor deve ele mesmo conquistar o aluno para o livro, o que não fará se deixá-lo à 

mercê da própria vontade. O professor conquista o aluno quando o provoca, quando o 

desafia, principalmente quando não se demite do seu lugar de professor. (Revista 

eletrônica do vestibular, ano 4, n. 12, 2011) 

Acerca de tais considerações vale destacar que a escola não pode negar ao aluno o 

contato e o trabalho realizado com a leitura em geral e com a leitura literária em particular. 

O que tem sido alvo de questionamentos é a forma como esse trabalho em sala de aula 

vem sendo construído e conduzido. Gustavo Bernardo salienta que “não é obrigatório que 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * _d*

o aluno ao final goste da leitura obrigatória, mas sim que goste da reflexão, da discussão, 

do debate, da provocação”. 

Concordamos com a tese de Daniel Pennac (2011, p. 13) de que o verbo ler não 

suporta o imperativo, assim como o verbo sonhar, amar. Entendemos, portanto, que o ato 

de ler não deve ser imposto; todavia, a escola quase sempre é vista como o lugar da 

imposição.  

Resgatando a teoria dos “binômios de conceitos” para a questão de direitos e 

deveres, Pennac (2011, p. 129) argumenta que não ler se constitui como um direito que é 

negligenciado ao jovem, às crianças. 

Os alunos normalmente leem assim como escrevem a fim de cumprir uma tarefa 

que os foi exigida a título de uma nota, de uma avaliação, portanto, um dever. A leitura e 

a escrita em grande parte dos casos não são realizadas sem que haja um pretexto. Nessa 

perspectiva, observamos a prática da uniformização e enquadramento das atividades de 

leitura e escrita. Falta, portanto, desburocratizar a leitura. 

Finalizamos a reflexão acerca de ser ou não ser leitor a partir das palavras de Daniel 

Pennac (2011, p. 130): 

O dever de educar consiste, no fundo, no ensinar as crianças a ler, iniciando-as na 

Literatura, fornecendo-lhes meios de julgar livremente se elas sentem ou não a 

“necessidade de livros”. Porque, se podemos admitir que um indivíduo rejeite a leitura, 

é intolerável que ele seja rejeitado por ela. É uma tristeza imensa, uma solidão dentro 

da solidão, ser excluído dos livros – inclusive daqueles que não nos interessam. [grifos 

nossos]. 

Em suma, o que se põe em xeque não é meramente a discussão de ser ou não leitor, 

mas sim de se ter o direito de entrar em contato com a leitura, experimentar a leitura para 

então termos condições de rejeitá-la. Não é a leitura que nos rejeita, somos nós que a 

rejeitamos ou a acolhemos: eis a questão. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

É notório o reconhecimento da validade de se discutir as questões que envolvem a leitura. 

Leitura entendida enquanto um processo e não um produto acabado. Pretendemos com 

esse artigo abordar aspectos cruciais que envolvem a questão da leitura constituída como 

um processo de interação, socialização e formação dos sujeitos. 
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Dentro dessa perspectiva entendemos que a tríade: escritor – texto – leitor deve ser 

indissociável. Contudo, defendemos a ideia de que o texto não se sustenta sem a presença 

do leitor uma vez que é o leitor quem constrói sentidos para o tecido textual. 

Na visão de Jean-Louis Baudry (1988, p. 69), citado no livro A leitura, de Vincent 

Jouve, os textos mais enriquecedores são aqueles que, ao confrontarem o leitor com a 

diferença, permitem-lhe se descobrir outro. Tal comentário deixa explícito o papel 

transformador da leitura na constituição da experiência e na formação dos sujeitos. 

Finalizamos esse trabalho com as palavras de Daniel Pennac (2011, p. 119): 

Nosso saber, nossa escolaridade, nossa carreira, nossa vida social são uma coisa. Nossa 

intimidade de leitor, nossa cultura são outra. É muito bom fabricar bacharéis, 

graduados, pós-graduados […], mas muito mais essencial é abrir a todos as páginas de 

todos os livros. 

Talvez seja essa a tarefa mais difícil: socializar a leitura na tentativa permanente de 

seduzir, de convencer o outro a abrir-se para a leitura. Continuemos tentando… 

%+;+%A06&-!(
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Apesar dos resultados negativos dos nossos alunos em exames nacionais e internacionais 

que avaliam a capacidade de redigir e compreender textos, o sistema educacional 

brasileiro vem insistindo na adoção de práticas pedagógicas que têm se revelado pouco 

eficazes no processo de formação de leitores. 

Apenas para ilustrar esta situação preocupante, basta citar que na edição do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizada em 2014, além de resultados pouco 

expressivos na prova de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, mais de meio milhão 

de candidatos obtiveram nota zero na avaliação de produção de texto. 

Se a capacidade de escrever do aluno brasileiro está comprovadamente abaixo do 

esperado, o cenário não é diferente quando se vê os resultados das avaliações de 

compreensão leitora. Vale a pena ressaltar que se trata de um problema antigo. Para 

entendermos melhor sua dimensão, destacamos que já na primeira edição do Programa 

Nacional de Avaliação de Estudantes (PISA, na sigla em inglês) ocorrida em 2000, o 

Brasil já figurava na última colocação entre os países participantes. 

Segundo os resultados deste primeiro exame, mais da metade dos alunos brasileiros 

– e isso com de 15 anos de idade – foram classificados como analfabetos funcionais. Ou 

seja, são até capazes de decodificar as letras impressas no papel, mas não conseguem 

atribuir significado ao que estão lendo. E se não conseguem compreender aquilo que 

leem, pode-se dizer que não estão lendo efetivamente. 

Na última edição do PISA ocorrida em 2012 – portanto, mais de uma década após 

a divulgação dos primeiros resultados – o Brasil continua em situação delicada, ocupando 

as dez últimas posições entre os 65 países avaliados não só na prova de interpretação de 

texto, mas em todas as áreas do conhecimento avaliadas. 

Todas essas deficiências demonstradas pelos estudantes em compreender aquilo 

que leem, fizeram com que o país atingisse somente 410 pontos na avaliação de 
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proficiência leitora, muito atrás de países pouco expressivos no cenário internacional, 

como Vietnam (508 pontos), Estônia (513 pontos) e Cingapura (542 pontos). 

Esta é uma questão preocupante e que realmente merece uma profunda reflexão: 

por que o aluno brasileiro concluinte da Educação Básica, após passar mais de uma 

década na escola, tem demonstrado ainda tantas dificuldades em ler e escrever? 

=>(-(.+6'.&;&6-23'(+(-(;'%#-23'(.+(*+&,'%+!(

Dentre os muitos fatores que poderiam ser citados como responsáveis pelo problema que 

se tornou o processo de formação de leitores, destacamos que a escola tem realizado um 

trabalho com o texto baseado apenas no paradigma da decodificação, não levando o aluno 

a refletir sobre o que lê. 

De acordo com essa forma de perceber o texto, este não passaria de um grande 

“depósito” de informações que deveria ser então explorado pelo leitor para que ele 

encontre alguma informação pontual. No tocante à prática de técnicas de decodificação 

para a formação de leitores, ressaltamos que: 

As teorias fundadas no paradigma da decodificação sustentam a posição de que a 

língua é um sistema de representação de ideias e o texto é um repositório de 

informações. Nelas, compreender não passaria de uma tarefa de identificar e extrair 

informações textuais. Essa postura é bastante comum nos livros didáticos e é nela que 

os exercícios se baseiam para não admitir respostas alternativas a perguntas de 

compreensão. No caso, compreender o texto é apenas decodificar informações 

inscritas objetivamente. (MARCUSCHI, 2008, p. 248). 

Está claro que atividades de leitura baseadas nessa concepção equivocada do texto 

apresentam uma série de problemas, como, por exemplo, a desconsideração do contexto 

e a condição dos interlocutores. Ao restringir os momentos de leitura à mera atividade de 

decodificação, o professor não alcança bons resultados, já que não estimula seus alunos 

a pensarem sobre o texto. 

Quer dizer que temos aqui um problema relevante: o adolescente que está cursando 

o Ensino Fundamental (e mesmo em níveis de escolaridade mais elevados) não sabe ler 

de forma realmente satisfatória.  A partir do reconhecimento deste fato, a verdadeira 

questão a ser trabalhada – e que procuraremos desenvolver ao longo do texto – é 
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justamente o que pode ser feito para proporcionar uma experiência real com a leitura a 

este aluno que, apesar de decodificar as letras, ainda não sabe ler efetivamente. 

Como visto anteriormente, o primeiro passo para o êxito do aluno nas atividades de 

compreensão leitora é abandonar a ideia de que ler algo é apenas o processo de 

decodificação daquilo que está escrito. A proposta é de reorientação no enfoque nas aulas 

de língua materna: trata-se de deixar o ensino baseado no reconhecimento e reprodução 

de estruturas fixas, passando a um modelo de conhecimento e produção. 

É importante que se tenha de forma clara a ideia de que o aluno, de um modo geral, 

não sabe aquilo que precisa aprender na escola. Já o professor sabe – ou pelo menos 

deveria saber – aquilo que é necessário ensinar ao aluno para que o mesmo tenha uma 

formação leitora adequada. O grande problema é que este professor muitas vezes tem 

saído da universidade sem saber com clareza o que deve ser ensinado. 

?>(8%-#$,&6-(+(,+4,':("#-("0&3'(1'!!<5+*(

Quanto a essa certa indefinição que ainda existe sobre o que deve ser matéria de ensino 

nas aulas de língua materna, nos parece de fato bastante oportuno o relato apresentado a 

seguir:  

Uma professora me confessou que, ao voltar à sala de aula, depois de estar afastada 

por dez anos, constatou que se mantinha na escola a mesma programação de ensino da 

língua: cada uma das classes gramaticais – repetidas à exaustão, do fundamental ao 

ensino médio. Quase nada havia mudado, portanto, nesse espaço de tempo, apesar de 

tantos avanços das teorias, respaldados pelas pesquisas mais contundentes e 

especializadas. (ANTUNES, 2009, p. 13) 

Considerando essa particularidade da atuação do professor em sala de aula, que, 

como mostra o fragmento acima, muitas vezes permanece presa a um modelo de ensino 

antiquado, se faz necessário repensar estratégias que sejam capazes de potencializar a 

capacidade de compreensão leitora dos alunos. 

Se o trabalho com o texto baseado no paradigma da decodificação não alcançou 

resultados satisfatórios no processo de formação de leitores, as atividades gramaticais 

baseadas na identificação ou catalogação dos elementos presentes no interior do texto 

também não se mostram mais eficientes para a potencialização da compreensão leitora. 
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É importante que fique bastante claro que não se pretende de forma alguma 

desestimular o estudo da gramática na escola, até porque a mesma é imprescindível não 

apenas para potencializar a capacidade de compreensão de textos como também é 

fundamental na produção dos mesmos. 

O problema naturalmente não está no ensino gramatical – como alguns têm 

erroneamente sugerido – mas na forma como esse se dá na escola, sobretudo quando o 

professor concentra a maior parte do tempo da aula em exercícios voltados para questões 

relacionadas à nomenclatura gramatical, como se o simples fato de “etiquetar” as palavras 

contribuísse para a compreensão daquilo que se lê. 

Não se trata de uma decisão do professor de língua materna de escolher se é mais 

importante ensinar as questões relacionadas à gramática ou fornecer aos alunos as 

estratégias que são necessárias para sua formação enquanto leitor crítico e reflexivo. 

A questão é muito mais abrangente do que isso. Na verdade, pode-se dizer que o 

melhor ensino gramatical é justamente aquele que está intimamente relacionado ao texto, 

ou seja, aquele que apresenta a gramática não como algo autônomo, mas como parte 

constituinte e imprescindível para a produção e compreensão do texto. 

Ainda sobre essa interdependência existente entre os elementos gramaticais e o 

próprio texto em sua constituição, a presente pesquisa está de acordo com a autora quando 

esta afirma que:  

A proposta é fugir da absurda visão de que a gramática constitui um conjunto de 

esquemas isolado e autônomo, a que o aluno tem de simplesmente ser apresentado, 

para irrefletidamente se entregar à sua catalogação. O que se pretende, com as 

reflexões que aqui se apresentam é, pelo contrário, fazer ver a gramática da língua 

como a responsável pela produção de sentido na linguagem, como a responsável pelo 

entrelaçamento discursivo-textual das relações que se estabelecem na 

sociocomunicação, sustentadas pela cognição. (NEVES, 2010, p. 9). 

Quer dizer que não é necessário, por exemplo, fornecer ao aluno um enorme quadro 

com as classificações das conjunções para que ele venha a memorizar cada uma delas. 

Ao invés disso, pode-se ensinar o valor semântico destas conjunções ao mostrá-las dentro 

do texto, fazendo com que o aluno perceba na prática a importância destes conectivos na 

construção das relações de sentido produzidas pelo texto. 
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Considerando tudo o que foi exposto até aqui, é imprescindível que o sistema 

educacional brasileiro promova uma profunda reestruturação na forma como o ensino de 

língua portuguesa vem sendo ministrado. Enfatizamos que o que está aqui sendo proposto 

é uma mudança que seja vista efetivamente na sala de aula e não apenas nos documentos 

oficiais que deveriam nortear o ensino. 

Apenas para exemplificarmos isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam 

que “não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que decorrem 

de uma análise de estratos, letras/fonemas, sílabas, palavras…” (BRASIL, 1998, p. 24), 

embora essa ainda seja a metodologia – se é que podemos assim chamar – de ensino de 

língua materna adotada em muitas escolas brasileiras. 

F>(-!(1%$,&6-!(.+(&0;+%+06&-23'(+(-(*+&,"%-(

Uma estratégia comprovadamente eficaz para impulsionar a capacidade de compreensão 

leitora é a criação de mecanismos capazes de estimular os alunos a realizarem inferências 

durante a leitura, tendo como ponto de partida para as mesmas as informações do próprio 

texto analisado.  

Considerando que inferir é o processo de adquirir uma nova informação semântica 

a partir de um conhecimento prévio que o leitor já possui, o aluno deverá ser capaz de 

relacionar as informações que estão presentes no texto com seu conhecimento de mundo 

para que possa efetivamente realizar a construção de novos saberes. 

Como tem sido amplamente demonstrado em pesquisas educacionais já há alguns 

anos, os alunos brasileiros de um modo geral não conseguem correlacionar 

adequadamente as informações apresentadas na superfície textual ao seu conhecimento 

enciclopédico. E isso é algo bastante grave, até porque “para interpretar certas estruturas 

linguísticas é necessário considerar simultaneamente aquilo que acontece no mundo real”. 

(ILARI, 2001, p. 114). 

Todo texto deve ser construído com base em algumas estratégias que permitam 

estabelecer um equilíbrio entre a informação que deve estar apresentada de forma 

explícita – ou seja, que aparece na própria superfície do texto – e o conteúdo que poderá 

permanecer implícito pelo fato do mesmo ser facilmente recuperável via inferenciação. 

Ao trabalhar desta forma em sala de aula, o professor de língua materna deve 

compreender que estas informações que não são apresentadas claramente no texto – e que 
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constituem a chamada dimensão intratextual – deverão então ser encontradas pelo aluno-

leitor através das pistas linguísticas que foram deixadas pelo autor no texto. 

A dimensão intratextual leva o aluno a responder questões inferenciais, que exigem 

uma compreensão não só do que está explícito no texto, como também dos 

pressupostos e das entrelinhas a partir das pistas que o texto oferece, o que é, 

seguramente, a dimensão crucial para a compreensão. (BORTONE e MARTINS, 

2008, p. 11). 

Apesar de não ser uma tarefa que possa ser considerada de alta complexidade, os 

alunos costumam apresentar dificuldades de realizar processos de inferenciação. Algo 

realmente grave, pois o verdadeiro processo de interpretação de texto “consiste em saber 

o que se infere (conclui) do que está escrito”. (BECHARA, 2010, p. 693). 

Embora preocupante, não é de se espantar que os alunos tenham tantas dificuldades 

neste tipo de exercício, já que foram treinados durante anos pela escola apenas para 

identificar informações pontuais através de processos de decodificação ou a identificar e 

classificar elementos gramaticais presentes no interior do texto. 

Neste ponto, deve-se ressaltar a importância da atuação do professor enquanto 

mediador pedagógico, oferecendo a esse aluno, que ainda não é capaz de realizar 

processos de inferenciação por si mesmo, uma ajuda mais próxima, de forma tal que ele 

tenha então mais segurança para tentar responder à pergunta dada. 

O que vemos muitas vezes é que, ao constatar que não consegue realizar a tarefa, o 

aluno tende a desistir da realização dos exercícios propostos. Cabe então ao professor 

identificar quem são esses alunos e criar estratégias para que os mesmos não abandonem 

a atividade. 

A primeira estratégia que pode ser adotada pelo docente é procurar sempre estar 

junto ao aluno que apresenta dificuldades de compreensão e ajudá-lo diretamente quando 

notar que este está com problemas para a resolução das tarefas propostas. É bom que fique 

claro que o papel do professor é apontar caminhos para que o aluno construa 

conhecimentos a partir do texto, tendo cuidado para não sugerir respostas à leitura. 

Em alguns casos, devido ao excesso de alunos em sala de aula, o professor não será 

capaz de atender a todos que não conseguem resolver de forma autônoma as tarefas 

propostas. Uma alternativa para auxiliar os alunos com dificuldades seria, após identificar 
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aqueles que apresentam maiores necessidades de auxílio direto, sugerir que se sentem 

junto a um colega que tenha mais facilidade na resolução dos exercícios. 

Como, no caso, trata-se de aprender a ler no sentido cabal da palavra (em que ler não 

é o equivalente a decifrar ou decodificar), a aprendizagem que se dará nessa interação 

consiste na leitura com compreensão. Isto implica que é na interação, isto é, na prática 

comunicativa em pequenos grupos, com o professor ou com seus pares, que é criado o 

contexto para que aquela criança que não entendeu o texto o entenda. (KLEIMAN, 

2002, p. 10) 
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Além das atividades relacionadas à realização de inferências, a escola precisa trabalhar 

com o texto de forma a estimular os alunos a perceberem nele os seus aspectos 

semânticos. Quer dizer que o aluno não pode perceber o texto como um amontoado 

aleatório de letras ou palavras, não se dando conta do seu propósito ou intencionalidade. 

O que o professor precisa ter em mente é que, ao se deparar com um texto, deve 

estar claro ao aluno que ele está diante de uma unidade de significância global. 

Naturalmente, o texto é formado por partes menores que até podem ser objetos de estudo, 

mas o mais importante é compreender que o texto terá, antes de qualquer outra coisa, o 

propósito de transmitir uma mensagem comunicativa. 

Trata-se, portanto, do aspecto mais importante do texto, aquele que deve ser 

explorado de forma mais enfática pelo professor. Ainda quanto a essa necessidade de 

realizar uma leitura que tem como propósito principal a compreensão, é importante que 

se entenda que “se ler é compreender, tudo o que for obstáculo para a compreensão 

contribui para produzir as múltiplas facetas do fracasso em leitura.” (CHARTIER; 

CLESSE; HÉBRARD, 1996, p. 113). 

Ao que parece, essa lição ainda não foi aprendida pela escola. Como dito 

anteriormente, diversas pesquisas educacionais apontam que os alunos brasileiros, de um 

modo geral, não compreendem o que leem. E, se eles não estão compreendendo aquilo 

que está sendo lido, pode-se dizer que não estão lendo efetivamente. 

Os resultados dos sistemas de avaliação […] revelam alunos no ensino básico com 

desempenho de compreensão de leitura sempre equivalente a uma ou duas séries 

anteriores. Alunos de 5ª série apresentando resultados esperados para a 3ª ou até a 2ª 
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série escolar. E mais, quando o sistema permite comparações com alunos da mesma 

faixa etária de outros países, os nossos sempre ocupam posição inferior nos rankings, 

como é o caso do Exame Pisa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico. (BORTONI-RICARDO et al., 2012, p. 8). 

Será que uma pessoa que compra uma revista ou jornal ficaria satisfeita com o 

tempo e dinheiro que investiu na leitura do mesmo se não entendesse absolutamente nada 

do que leu? Certamente não. Isso acontece porque esta pessoa sabe que o propósito de se 

ler um jornal é extrair algum conhecimento daquela leitura.  

Semelhantemente, é fundamental que a instituição escolar explique de forma clara 

ao aluno que todo texto tem um significado, ou seja, existe uma mensagem que deve ser 

por ele compreendida. Naturalmente, essa compreensão da importância que o texto tem 

não será possível se a escola insistir em utilizá-lo apenas como pretexto para outros fins. 

A receita não poderia ser mais simples: o objetivo da leitura é apenas entender 

aquilo que se está lendo. O grande problema é que, muitas vezes, o aluno não consegue 

perceber o propósito de ler. É preciso que se valorize a leitura em si, até porque “ler 

buscando diretamente o significado, sem a preocupação de decodificar palavra por 

palavra, ou mesmo letra por letra, é a melhor estratégia de leitura”. (KATO, 2007, p. 64). 
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Mas, afinal de contas, o que a instituição escolar pode fazer para contribuir de forma 

relevante para o processo de formação de leitores e escritores críticos e reflexivos em uma 

época em que o texto está presente em absolutamente todos os lugares? 

Para ler e escrever, por mais óbvio que pareça, é preciso ler e escrever, e não, como 

sempre se acreditou, decorar toda uma nomenclatura gramatical numerosa, confusa e 

frequentemente contraditória, nem fazer análise sintática e morfológica de frases 

soltas, artificiais, irrelevantes, muitas vezes ridículas, práticas que não contribuem em 

nada para a verdadeira educação linguística dos cidadãos. (BAGNO, 2015, p. 14-15 – 

grifos do autor) 

Paralelamente ao desenvolvimento das ferramentas linguísticas que valorizem 

atividades de inferenciação e de reconhecimento dos aspectos globais do texto, é 

imprescindível que escola estimule em seus alunos o hábito da leitura prazerosa. 
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O professor de língua materna deve ter sensibilidade para compreender que “ler por 

si só já é um trabalho, não é preciso que a cada texto lido se siga um conjunto de tarefas 

a serem realizadas.” (BRASIL, 1998, p. 71-72). Sendo assim, devem ser criados 

momentos em que a leitura de um texto não tenha propósitos meramente conteudistas, 

como a explicação de fenômenos gramaticais ou a resolução de algumas tarefas.  

É importante que os alunos envolvidos nestas atividades de leitura estejam 

conscientes da importância destes momentos, pois muitas vezes a ausência de um 

questionário com exercícios relacionados ao texto que está sendo lido faz com que 

pensem equivocadamente que não estão estudando ou aprendendo qualquer coisa. 

Ainda sobre essa necessidade que a escola brasileira tem de criar estratégias 

didático-pedagógicas que sejam capazes de fomentar o prazer pela leitura desinteressada, 

concordamos que:  

En todos los niveles de la escolaridad hay que encontrar tiempo y espacio programados 

para el leer por leer, leer para uno mismo, sin otra finalidad que la de sentir el placer 

de leer. (SOLÉ, 1995, p. 4). 

Sempre que possível, a escola deve procurar envolver a família dos alunos neste 

processo de estímulo contínuo ao hábito de leitura. Até porque essa criança que está 

aprendendo ou aperfeiçoando sua capacidade de ler passa muito mais tempo em casa do 

que na sala de aula.  

Um dos grandes desafios enfrentados pelo professor de língua materna interessado 

na formação de leitores é justamente fazer com que esse aluno sinta-se motivado a, 

rompendo com os limites dos muros da escola, continuar suas leituras em casa.  

Para isso, como já exposto, é imprescindível que esse “leitor em formação” 

compreenda que uma atividade de leitura que não tenha uma folha de exercícios ou outra 

espécie de cobrança do conteúdo que foi lido também é importante para sua formação. 

Até porque se o ato de ler for confundido com tarefa escolar, provavelmente essas 

atividades de leitura ficarão restritas a sala de aula. 

É preciso que se compreenda que, caso a escola queira de fato desenvolver um 

projeto de leitura realmente eficaz com seus alunos, é imprescindível que faça com que 

estes estejam conscientes da importância do ato de ler e dos propósitos fundamentais que 

se pretende alcançar ao final deste trabalho com o texto que eles estarão realizando. 
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Assim sendo, cabe à instituição escolar criar meios diversos para incentivar o jovem 

para o trabalho com o texto. Até porque a motivação para um bom desempenho nas 

atividades realizadas em sala de aula é algo fundamental. Acerca deste trabalho 

motivacional que deve ser constantemente realizado pela escola, concordamos com a 

autora quando esta afirma que:  

Levando isso para sala de aula percebemos que o aluno só adquire conhecimento na 

medida em que ele é motivado e que se posiciona de modo ativo diante do conteúdo, 

pois sem vontade nem iniciativa para desvendar ou descobrir, não há conhecimento. 

(BESSA, 2008, p. 46) 
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Diante de tudo o que discutimos ao longo do artigo, concluímos que a instituição escolar 

não pode se eximir da responsabilidade de proporcionar aos seus alunos a oportunidade 

de vivenciar uma experiência realmente significativa de leitura. Para isso, não se pode 

confundir a leitura com decodificação de signos linguísticos ou classificação de 

elementos gramaticais presentes no texto.  

Faz-se necessário ainda que sejam criadas atividades de leitura que valorizem o 

texto em seus aspectos semânticos globais e que permitam ao aluno o desenvolvimento 

de estratégias de inferenciação, a fim de que possa estabelecer relações entre a informação 

encontrada no texto com os seus próprios conhecimentos prévios. 

Somente através deste trabalho de redescoberta do texto na sala de aula é que 

podemos esperar que o processo de formação de alunos-leitores seja bem-sucedido. 
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Este artigo tem como objetivo refletir sobre as dificuldades do aluno da EJA (Educação 

de Jovens e Adultos) diante dos textos trabalhados em sala de aula. Levanta-se a hipótese 

de que a linguagem utilizada possa dificultar a compreensão. No Doutorado de Língua 

Portuguesa, pela UERJ, 2014, foi realizada uma pesquisa com alunos de sexto, sétimo e 

oitavo anos do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Pio X, em Jacarepaguá, para 

colher dados que foram analisados na tese com o objetivo de identificar elementos que 

impediam os alunos desse segmento de terem maior fluência na leitura e sua 

compreensão. 

Outras hipóteses constantes no anteprojeto do Doutorado fizeram parte da pesquisa: 

seleção vocabular, utilização de metáforas, desconhecimento de termos técnicos, falta ou 

excesso de imagens, entre outros. 

Apesar das dificuldades, há caminhos que ainda não foram experimentados pelos 

professores. A EJA é um segmento que possui uma clientela especial, jovens e adultos 

que se afastaram há anos da escola e que regressam pela necessidade de obter melhor 

colocação no mercado de trabalho. Felizmente, aumenta o número de profissionais de 

ensino interessados em pesquisar sobre a EJA com a intenção de colaborar para maior 

produtividade deste setor de ensino. 

Os alunos desse setor costumam ser marginalizados, por ser o tempo de estudo 

menor, dois anos para completar o segundo segmento do Ensino Fundamental. 

Confunde-se quantidade com qualidade. Até mesmo os professores sofrem com tal 

discriminação, pois se os alunos não são bem avaliados, provavelmente os professores 

também não são bons. 

A relação formal do aluno da EJA com a leitura inicia-se em sala de aula e se o 

professor for bem preparado e tiver gosto pela leitura, tem-se o primeiro passo para o 

sucesso: o encantamento do aluno pelo ato de ler. Só esse fato, entretanto, não garante o 
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êxito nas aulas de leitura, há de haver um bom planejamento contendo estratégias que 

contemplem o interesse da faixa etária dos alunos. 

Existe uma diferença bem marcada na condição de comunicação do ser humano, 

todos falam, mas nem todos possuem a mesma condição na hora de se expressar. Faz-se 

necessário, preliminarmente, uma preparação com os alunos sobre o que irão ler, o que já 

conhecem sobre o assunto, informações sobre o autor, enfim, dar condições para que 

falem sobre o texto, antevendo, pelo título sobre o que achavam que seria o 

desenvolvimento do mesmo. Dessa forma, evita-se a armadilha de ler, sem preparação 

adequada (contextualização). Esse exercício, sem esses preparativos, não será de 

compreensão e nem de construção de conhecimento e, sim, uma avaliação da competência 

de interpretação. 

Um viés importante nesta questão é a forma como o professor entende este tipo de 

trabalho. A interpretação de um texto pode e tem muitas formas de serem lidas. Quando 

o autor coloca no papel sua ideia e seu texto chega ao leitor, há todo um caminho que 

envolve muitas informações, habilidades, nível de letramento, conhecimento do léxico e 

estruturas sintáticas que possam levar o aluno a ter uma empatia com o autor em seu texto 

ou não. 

Entrevistas com autores mostram que algumas interpretações de seus escritos 

passam distante de sua intenção inicial. Por isso a importância do professor tratar o texto 

com maior leveza, sem procurar ser o “dono da verdade”, fato que tanto aborrece o aluno, 

que na maior parte das vezes quer colaborar, ter voz em sala de aula, muitas vezes cortada 

pelo conceito de “certo ou errado” que o professor carrega consigo. 

A questão do “erro” atinge profundamente o aluno jovem e adulto, pois há uma 

carga subjetiva em nossa sociedade que “é feio errar”. Dessa forma, muitos alunos da 

EJA desistem de estudar, convencidos pelos resultados obtidos na escola, que estudar não 

é para eles. Isso não é dito abertamente, mas o aluno vai percebendo que possui algumas 

lacunas que o impedem de prosseguir no processo ensino-aprendizagem. Após a primeira 

avaliação, é notório o número de desistentes, uma turma que inicia o semestre com cerca 

de quarenta alunos, geralmente, ao final do período letivo, não chega a vinte. Em relação 

à década de 90, a matrícula diminuiu significativamente. Uma escola que iniciava com 

cerca de quatrocentos alunos, chegava ao final do semestre com um pouco menos de 
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trezentos. No ano de 2014, a matrícula final, das dez turmas, na Escola Pio X, chegou a 

um pouco mais de oitenta alunos. 

A desistência possui várias causas: trabalho, horários difíceis de conciliar, cansaço, 

fome, distância entre trabalho e escola, além da dificuldade que o cotidiano escolar 

apresenta. Se o aluno demonstra bloqueio na leitura, apresentará esta deficiência em todas 

as disciplinas, uma vez que se expressam pela linguagem. 

Uma das causas observadas está na distância entre a oralidade e o texto escrito. 

Quando o aluno é convidado a interpretar um texto, suas respostas, geralmente, carregam 

as marcas da oralidade. Há especificidades nos alunos jovens e adultos: embora estejam 

fora da idade escolar, trazem uma bagagem de vida, influências marcantes do falar de seu 

grupo social. Ninguém pula etapa na construção do conhecimento, todos são falantes, mas 

nem todos conseguem se expressar bem, tanto oralmente como por escrito. É descabida 

a exigência de observar os padrões gramaticais logo no início do Ensino Fundamental, 

independentemente da idade que tenha o aluno. Criança, jovem ou adulto têm as mesmas 

dificuldades de aprendizagem, o que muda é a maior vivência, no caso do adulto. Talvez, 

por falta de um preparo mais específico no Curso de Formação de Professores para quem 

irá trabalhar com turmas da EJA, o professor entenda que “cobrar” correção gramatical 

logo no início, irá ajudar seu aluno a se expressar melhor. Desconsidera que o falante da 

língua materna já possui uma gramática internalizada para construir sua fala e nem sempre 

a sua lógica encontra-se dentro dos padrões normativos. 

Liliana Tolchinsky e Mabel Pipikin, em seu artigo Seis Leitores em Busca de um 

Texto (1995), chamam a atenção para as diferentes maneiras de se ler um texto, teorização 

pertinente à questão da função da leitura: “Há leituras intensivas, minuciosas e atentas; 

há leituras distraídas, seletivas ou verticais. Há leituras silenciosas entre leitores 

silenciosos ou leitura em voz alta enquanto os outros ficam calados.” Essa forma de se 

pensar o leitor, em sua relação com o texto, pode representar um universo de 

possibilidades diferentes de se atingir o que foi dito pelo autor. Um dos entraves na aula 

de Língua Portuguesa é que muitos Professores são pressionados pela Instituição onde 

trabalham para que cumpram o Programa. As escolas tendem a ser conteudistas, o 

movimento de renovação metodológica em relação a um novo pensar sobre o processo 

ensino-aprendizagem, envolvendo a construção do conhecimento, tendo o aluno como 
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centro deste processo, ainda enfrenta resistências por parte de determinadas escolas e 

professores. 

A questão de como é selecionado o conteúdo programático de Língua Portuguesa 

pode ser uma dificuldade a mais para o aluno da EJA. Alguns planejamentos partem do 

pressuposto de que os alunos devem trazer determinados conteúdos que são pré-requisitos 

e, se o aluno, não recebeu aquele conteúdo ou se não teve a aprendizagem, fica com uma 

lacuna que dificultará seu desenvolvimento naquela série. Muitas vezes, o Professor 

percebe essa defasagem e tenta saná-la, mas se julgar que essa demora em cumprir o 

programa poderá ser cobrada pela equipe pedagógica, acabará por deixar de lado tais 

dificuldades e tenderá seguir o planejamento. Acompanhar o rendimento da turma e dizer 

que o Planejamento é flexível é bastante difundido nas escolas, mas na prática, o que se vê, 

em muitas escolas, é que o Professor que não cumpre o “programa” acaba sendo mal visto. 

Há muito que se pesquisar e estudar para que se possa levar ao aluno da EJA uma 

possibilidade concreta de sucesso no aprendizado da língua. Uma delas centra-se nos 

critérios existentes para selecionar os textos a serem lidos pelos alunos. Ainda com 

Tolchinsky e Pipikin, faz-se a reflexão de que tipo de texto deve ser oferecido ao aluno: 

o mais fácil, com vocabulário sem maiores dificuldades, textos literários ou informativos? 

E como consequência vem a pergunta antiga: o que é um texto literário? E apontam para 

uma seleção com base numa possível apreciação e aceitação dos alunos: “Escolhemos 

livros que foram escritos para serem lidos, interpretados, criticados e sentidos, e não para 

ensinar a ler ou para ensinar a compreensão da leitura”. 

É difundida a ideia de que não forma leitor quem não é leitor. Se não há prazer de 

ler, como passar como verdade que ler faz parte do lazer? Professores que leem têm mais 

chances de encantar seus alunos sobre a leitura. 

O aluno adulto, que já faz uma leitura de mundo, não consegue suportar um estudo 

de leitura que seja descontextualizado, precisa ler textos que falem de alguma coisa que 

tenha conexão com a sua experiência de vida ou que lhe aguce a curiosidade para que 

possa vencer o cansaço e o sono e ler o texto para compreendê-lo. 

Ao Professor cabe o papel de mediador entre texto e leitor, sabedor de que por mais 

conhecimento que tenha adquirido pelos anos e exercício de magistério não saberá tudo, 

sempre haverá algo a aprender, aí reside a beleza da aprendizagem. “Ninguém ignora 
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tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 

alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.” (FREIRE, 1989). 

A leitura pode ter vários objetivos: obter informação, distração, estudar 

determinado assunto, entre outros. Consiste num processo que irá preenchendo lacunas 

em nossa formação intelectual, sempre. Não há verdades definitivas, todas são 

provisórias, então a forma mais adequada para se manter atualizado é a leitura, seja em 

livros, revistas, jornais, em sites na Internet, não importa a forma e, sim, o conteúdo que 

é oferecido. 

O Professor precisa estar preparado para intervir de forma positiva na dificuldade de 

leitura de seu aluno. Reforça-se o conceito de que a leitura é um processo e, como tal, envolve 

vários personagens (autor, leitor, mediador, outros leitores), várias ideias e diferentes 

atribuições de sentido ao texto, dependendo da vivência e da bagagem de cada leitor. 

A importância dada à leitura é básica, assim como a promoção de outras 

competências de igual importância; falar (expressão adequada a cada situação de fala), 

saber escutar (quem ouve mais tem condições de aprender mais), escrita (necessidade de 

colocar no papel ideias concatenadas). As questões linguísticas não se fundamentam apenas 

na leitura, mas no que ela envolve de conhecimentos importantes na aquisição do saber. 

Irandé Antunes, uma das autoras que tem se dedicado à pesquisa sobre a 

aprendizagem da leitura, enfatiza que “ainda falta perceber que uma língua é muito mais 

do que uma gramática. Muito mais, mesmo. Toda a história, toda a produção cultural que 

uma língua carrega, extrapola os limites de sua gramática.” (ANTUNES, 2003). 

A questão apontada por Antunes é tão simples de ser entendida e tão difícil de ser 

colocada em prática. Vê-se, frequentemente, o professor utilizar o texto como pretexto para 

ensinar gramática: classes gramaticais, funções sintáticas, classificação de orações etc. 

Algumas vezes o texto nem ao menos é lido antes de se trabalhar a gramática, ou seja, 

o texto fica como pano de fundo numa aula de Língua Portuguesa, quando deveria ocupar 

um lugar de destaque. Uma discussão com os alunos sobre o texto poderia aguçar a 

curiosidade do aluno sobre o mesmo, nesse envolvimento, nessa interação aluno-texto, o 

Professor tem uma função importante de destacar algumas estratégias utilizadas pelo autor, 

falar sobre o léxico selecionado, enfim, mostrar por sua atitude frente ao texto que, antes 

de se valorizá-lo como um celeiro de fatos gramaticais, tem que se olhar a sua tessitura. A 
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contextualização é muito importante para que se possa dimensionar o alcance do sentido 

do texto. 

Os Professores de Língua Portuguesa devem atentar para a função importante que 

exercem na sociedade. Precisa-se levar em conta o papel do aprendizado da língua na 

construção da identidade nacional e na formação da cidadania plena. Sem condição de 

leitura e escrita não há condição de promoção de desenvolvimento nos grupos sociais. E 

menor será a chance de ver o país atingir a tão sonhada melhoria da qualidade em educação. 

Em que momento a escola deve parar e se perguntar: – Quem é o leitor que 

queremos preparar? O Planejamento de uma aula de Língua Portuguesa reflete a realidade 

do aluno da EJA? O Professor desse segmento conhece o perfil de seus alunos? O 

Planejamento é confeccionado de forma hipotética, “imaginando” a clientela a qual se 

destina? Ou o Planejamento é apenas uma exigência administrativo-pedagógica?  

Para o Professor comprometido com a aprendizagem do aluno, esse aluno para o qual 

planejou é real, concreto, possui dúvidas, desconhecimentos, mas encontra-se nele a matéria-

prima a ser trabalhada. A escola detém a consciência que não formará leitor sem a soma 

perfeita de livro+texto+leitor e que o Professor possui conhecimentos sobre as estratégias de 

leitura que possibilitarão seu aluno a desenvolver o processo da aquisição da leitura com 

interpretação. O Professor não é o sujeito da atividade de leitura, é o seu mediador. 

Sobre o livro didático, há coleções imperdíveis, que os alunos gostam, entretanto, 

a questão é a forma de utilizá-los. Não podem ser “os senhores” da aula. Pedir para o 

aluno abrir o livro na página tal, ler o texto e responder às perguntas de interpretação e 

depois fazer os exercícios sobre o vocabulário e, finalmente, trabalhar com os exercícios 

gramaticais, empobrece demais a aula de Língua Portuguesa e o aluno fica na impressão 

que aula de português é assim mesmo: “chata”. 

A compreensão textual representa um objetivo a ser alcançado por todos no exercício 

de compreensão. Na maioria das entrevistas, se não na totalidade das realizadas pelos canais 

que têm programação educativa, todas as vezes que se veem adultos analfabetos que voltam 

à escola para aprender a ler, a resposta é unânime: sentem-se melhor porque estão agora 

aprendendo algo que é muito importante: a possibilidade de ler e tirar suas próprias 

conclusões. Isto dá ao ser humano o que deveria ser um direito respeitado por todos: 

construir e definir suas ideias, reforçando-as através de aquisição de conhecimento onde 
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quiser, não apenas no livro didático da escola, mas no jornal, na revista, no mural, no 

outdoor, nos cartazes da rua, não existe analfabeto oral, todos são capazes de “ler” e 

decodificar a imagem em palavras. 

A postura de um professor deve ser antes de tudo, reflexiva. Não se pode imaginar 

depois de tantas pesquisas, levando em consideração a prática e a teoria, que um professor 

do século XXI deixe de refletir sobre o porquê de suas ações em sala de aula. Precisa-se 

de uma boa base teórica para desenvolverem-se as teorias que envolvem a Língua, suas 

normas e suas regras. Mas não há como deixar de lado outro aspecto, talvez mais 

importante, que é a língua em uso. 

A boa interação entre texto-leitor será feita por um Professor-mediador que tenha 

conhecimentos advindos da Psicolinguística, da Linguística, da Sociolinguística, da 

Pedagogia, da Sociologia e da Psicopedagogia Cognitiva, entre outras áreas do 

conhecimento. 

A experiência do trabalho com alunos jovens e adultos por escolha, não por acaso, 

pois ninguém se fixa num determinado segmento de ensino se não for por afinidade com 

esse grupamento, dará maior chance de sucesso. O olhar da esperança em poder aprender 

a falar, ler e escrever melhor, é um pedido que se acredite neles, na possibilidade de sua 

aprendizagem. O diferencial é nunca desistir deles, nunca.  A alegria de um aluno que 

entra com quase oitenta anos numa turma de Alfabetização e obtém sucesso, deixa uma 

marca que jamais será apagada, a função primordial do Professor é exatamente essa, 

possibilitar que nossos alunos alcancem um lugar melhor no grupo social e se realizem, 

plenamente, como seres humanos. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Finaliza-se com um fragmento de Irandé Antunes (2012), falando sobre “As armadilhas 

da rotina da escolarização dos conteúdos” e com uma reflexão que tem motivado 

pesquisas sobre a atuação docente. Muito do que Antunes coloca em seus livros repercute 

como a verdade vivenciadas em salas de aula da EJA. 

Tão importante quanto o cuidado para cumprir esse programa é a postura que pode ser 

adotada na abordagem de suas questões […]. O Professor que está em sala de aula é 

também ‘ator’ participante de sua própria vida, da vida de outros falantes, de outros 

atores do espetáculo verbal! (ANTUNES, 2012). 
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Descartar o aluno da EJA através de um ensino que use a aula como um teste de 

“competência de interpretação” ao invés de incluí-lo numa aula que busque a “construção 

do conhecimento” é um dos grandes erros que os professores têm cometido neste 

segmento. Alterar esta perspectiva seria o primeiro passo na tentativa de melhorar os 

resultados na Educação de Jovens e Adultos. 

%+;+%A06&-!(
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Em discussões sérias a propósito do ensino da escrita argumentativa formal, comumente 

afirma-se a necessidade de pensá-lo em médio e em longo prazo, sem imediatismos, sem 

se render a metodologias que enfoquem apenas a dimensão linguística do texto, com base 

em aspectos gramaticais e estruturais do enunciado, ignorando as perspectivas cognitivas, 

afetivas, pragmáticas, interacionais e culturais. 

Assim, a nossa maior tarefa, como professores de língua materna, consiste em 

formar praticantes da leitura e da escrita, e não somente “sujeitos que possam ‘decifrar’ 

o sistema da escrita” (LERNER, 2002, p. 27). Trata-se de um esforço necessário para 

fazer com que a leitura e a escrita percam o status de “práticas aristocráticas”, abrindo 

“caminho para que este conhecimento deixe de ser patrimônio exclusivo de alguns 

privilegiados que têm a oportunidade de adquiri-lo fora da escola” (op. cit., p. 28). 

Para atingir tal fim, consideramos como estratégia didática mais profícua o trabalho 

sistemático, em sala de aula, com os comportamentos típicos de um escritor proficiente 

(não necessariamente profissional e afamado) ou os procedimentos e as operações 

comuns na prática desses escritores, que se apresentam, então, como referência para levar 

o estudante a atuar como um escritor igualmente capacitado. 

Para que tais comportamentos sejam ensinados, torna-se indispensável, contudo, 

identificá-los e descrevê-los, o que não se mostra uma tarefa simples, como expõe Calil 

(2009, p. 9): “como destacar o processo de produção de um texto, se o ato de escrever é, 

geralmente, silencioso, individual e solitário?”. 

Na tentativa de superar o desafio, tomaremos como ponto de partida os 

procedimentos de escrita apontados e explicados por pesquisadores interessados em 

produção textual na escola (ANTUNES, 2003; BERNARDO, 2000b; CALIL, 2009; 

DOLZ, 2010; GERALDI, 2006; GUEDES, 2009; LERNER, 2002). Além da pesquisa 

bibliográfica, assumiremos como parâmetro nossa própria experiência como professores 
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de Língua Portuguesa em diferentes níveis de ensino e como escritores de textos inseridos 

em esferas formais de comunicação, às quais pertencem, por exemplo, os artigos de 

opinião. A propósito, Guedes (2009, p. 76) destaca a importância de o professor revelar-

se autor aos seus alunos: “A participação do professor escrevendo e dando a ler seus 

textos sobre os mesmos temas costuma acelerar e intensificar o processo de aprendizagem 

da escrita”. Adiante, questiona: “Por que o professor não se insere no mesmo projeto de 

aprender a escrever enquanto ensina seus alunos?”. 

Mais do que isso: o professor, como escritor com mais experiência que os 

aprendizes, precisa desempenhar o papel de tutor, orientando-os na instigante tarefa de 

compor textos, tornando-os mais maduros no manuseio estratégico dos recursos 

linguísticos. Na opinião de Geraldi (1997, p. 164), em vez de apenas destinatário final 

das redações, o docente deve fazer-se interlocutor que, “questionando, sugerindo, 

testando o texto do aluno como leitor, constrói-se como ‘coautor’ que aponta caminhos 

possíveis para o aluno dizer o que quer dizer na forma que escolher”. 

Nesse trabalho, uma questão que se apresenta ao professor, logo ao início, é como 

motivar o aluno a engajar-se em um processo de interação pela escrita. Não se trata de 

uma tarefa fácil, pois, segundo Dolz (2010, p. 16), “nada é tão complexo quanto conseguir 

suscitar a motivação para a escrita”. 

=>(#',&5-%(

Com quais finalidades os indivíduos letrados, em contextos extraescolares significativos, 

recorrem aos variados gêneros discursivos, principalmente aqueles inseridos em “um 

convívio cultural mais complexo e relativamente mais desenvolvido e organizado” 

(BAKHTIN, 2010, p. 263)? Em outros termos, por quais razões tais sujeitos fazem uso 

da escrita fora do ambiente escolar? 

A principal resposta para tal reflexão certamente é esta: escreve-se para 

compreender (GUEDES, 2009). De fato, a grande maioria dos gêneros discursivos 

existentes permite ao indivíduo organizar o pensamento, refletir sobre questões que o 

incomodam. A escrita apresenta-se, então, como um “instrumento de reflexão sobre o 

próprio pensamento, como recurso insubstituível para organizar e reorganizar o próprio 

conhecimento” (LERNER, 2002, p. 28). Ao escrever, tenta-se ainda compreender a 

realidade exterior próxima. Trata-se de uma oportunidade de o sujeito construir opiniões, 
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também provisórias, sobre temas polêmicos da contemporaneidade – uma tarefa árdua, 

que requer tempo, esforço, debates e reelaborações. 

Na investigação da realidade interior e exterior próxima, o escritor, sem dúvida, 

produz conhecimentos de diferentes áreas do saber, mas, para tanto, necessita sentir-se 

provocado frente a um tema polêmico, que lhe desperte uma questão. Alves Filho (2011, 

p. 40) nomeia de evento deflagrador*o acontecimento real ou somente discursivo que 

desencadeia a produção de um certo texto: “o evento deflagrador é a razão mais ou menos 

imediata que impulsiona alguém a tomar a palavra escrita ou oral e propor um ato de 

interação pela linguagem”  

Em relação à escrita de textos argumentativos, Plantin (2008, p. 64) afirma que “só nos 

engajamos na argumentação pressionados pela resistência do outro à opinião que estamos 

expondo”. Assim, a motivação para o ato de escrever parte da possibilidade de embate de 

pontos de vista, o que gera uma polêmica. Ninguém, de fato, argumenta gratuitamente, “do 

nada”. Charaudeau (2009, p. 205) reforça essa tese, apontando como requisito para a 

argumentação a existência de “uma proposta sobre o mundo que provoque um 

questionamento em alguém quanto à sua legitimidade”. As repercussões de tais 

considerações teóricas para o ensino da escrita nas aulas de Português mostram-se evidentes: 

o trabalho, para ser interlocutivo e não apenas pedagógico, precisa partir de uma motivação 

inserida na realidade do estudante, que assumirá, então, a palavra para investigar um tema, 

que desponta como uma questão. O esforço é ainda intensificado com a existência de outros 

pontos de vista sobre o mesmo assunto, o que somente vem à tona quando se propõem debates 

em sala de aula, quando efetivamente se tem o que dizer, para quem dizer e uma razão para 

isso. Seguindo tal orientação, o apelo à forma e à estrutura da composição perde, em um 

primeiro momento, o protagonismo na ação pedagógica.*

?>(1+!9"&!-%(

A motivação para a escrita, por meio de um evento deflagrador real ou apenas discursivo, 

leva o sujeito a elaborar, ainda que em linhas gerais, um propósito comunicativo ou um 

projeto de dizer para seu texto. Após a motivação, seguem-se outros procedimentos ou 

operações, no entanto, como explicado, torna-se uma tarefa difícil descrever em detalhes 

o processo de escrita, já que, normalmente, é individual e muito variado. Ainda assim, 

especialistas tentam identificar e organizar as operações envolvidas no ato de escrever. 
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Antunes (2003), por exemplo, aponta três momentos gerais e intercomplementares: 

planejar, escrever (ou textualizar) e reescrever. 

Considerando a pertinência das etapas apresentadas pela autora, mas sugerindo 

modificações, defenderemos, no presente trabalho, um conjunto de procedimentos para a 

escrita englobando, além da etapa da motivação, outras cinco operações: pesquisar, 

estudar modelos, planejar, textualizar e revisar. A maior diferença, certamente, está no 

destaque atribuído ao momento em que o sujeito, com vistas a construir seu discurso, 

observa atentamente exemplos bem-sucedidos do gênero que pretende produzir. 

Em relação ao primeiro procedimento para a escrita, podemos afirmar que a ação 

de pesquisar permite a imersão do sujeito em uma temática de seu interesse no momento. 

Assim, a necessidade de estudo surge a partir de um tema polêmico, do qual se originam 

questões para o autor, que investigará mais o assunto quanto menos conhecê-lo. Ainda 

que possível coletivamente, em grupos, o estudo de um tema mostra-se uma atividade 

essencialmente individual. Constata-se, portanto, que a leitura e a escrita subsequente 

funcionam como meios de aprendizagem, inclusive delas mesmas: ler para aprender e 

escrever para aprender (BERNARDO, 2000b; LERNER, 2002). 

Por outro lado, a ausência da etapa de pesquisa, que precisa associar-se a momentos 

de reflexão sobre o que se lê e futuramente sobre o que se irá escrever, desponta como 

uma das principais razões para a existência, na esfera escolar, de textos com baixo grau 

de informatividade, marcados por lugares-comuns e ideias estereotipadas e previsíveis. 

Assim, no processo de produção de textos argumentativos formais, as atividades de 

leitura precisam preceder as de escrita, pois um dos objetivos da primeira é justamente 

“alimentar” a segunda: ler para escrever. Bernardo (2000b, p. 56), no entanto, destaca que 

a escola comumente trabalha com a falsa pressuposição de que os estudantes já dominam 

habilidades de estudo e de pesquisa básicas, isto é, “técnicas e estratégias utilizadas por 

aqueles que leem, escrevem e ouvem (aulas, palestras) com a finalidade de estudar e 

aprender de forma eficiente”. Por isso, deve-se trabalhar com os alunos, por exemplo, as 

habilidades de utilizar mecanismos de busca, consultar material de referência, anotar 

pontos importantes, fichar, resumir e organizar as informações coletadas. 

Ainda durante o momento da pesquisa – com duração variável, a depender do grau 

de profundidade no tratamento da questão –, o escritor depara-se com a possibilidade de 
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realizar “recortes” temáticos, partindo de noções muito amplas para aspectos mais 

pontuais e específicos, o que facilita a produção do texto. 

F>(+!,".-%(#'.+*'!(

Durante o momento da pesquisa, o escritor toma contato com vários textos sobre o 

mesmo assunto, mas organizados segundo as convenções de diferentes gêneros do 

discurso, e não somente daquele que pretende produzir (gênero-alvo). Não há dúvida 

de que essa exposição ao gênero-alvo, somada às experiências comunicativas anteriores 

do sujeito, ajuda no aprendizado das suas características interacionais, temáticas, 

composicionais e estilísticas. 

Ainda assim, defendemos a delimitação de um momento para a escrita voltado ao 

estudo minucioso e sistematizado de textos modelares do gênero-alvo, tendo o professor 

como mediador do processo e provocador de reflexões. Acreditamos também que tal 

etapa seja marcadamente escolar, já que escritores, em situações “reais” de comunicação, 

podem produzir textos eficazes com base apenas no aprendizado intuitivo e informal 

acumulado durante sua trajetória de leitor, em constante enriquecimento. 

Desse modo, com a proposição da presente etapa, pretendemos tornar mais explícito 

e consciente, para o escritor-aprendiz, um conjunto de conhecimentos linguísticos, 

textuais e interacionais antes pouco organizado e tomado como objeto de estudos e 

reflexões, potencializando, assim, as chances desse aluno, em sua vida extraescolar, 

comunicar-se satisfatoriamente por meio de uma escrita mais cuidada. Para tanto, um 

procedimento didático produtivo consiste em selecionar exemplos do gênero-alvo e 

realizar com os alunos atividades de leitura individuais, mas principalmente coletivas, 

com diferentes enfoques. 

Todo o trabalho de estudo dos textos selecionados contribui para a conscientização 

do escritor-aprendiz em relação aos vários aspectos do discurso escrito, ampliando, 

portanto, seu acervo de conhecimentos linguísticos, textuais e interacionais, a serem 

ativados durante suas futuras atividades como autor. Em outros termos, tais textos 

servem-lhe de modelos, sob três diferentes enfoques: 

•! discursivo: reflexões sobre o funcionamento do texto em uma situação maior 

de produção e de circulação, observando seu ajuste aos propósitos do autor, ao 

perfil do provável público-alvo, ao tema discutido etc. Observam-se também 
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as características sociocomunicativas, temáticas, composicionais e estilísticas 

do gênero, verificando em que grau o texto aproxima-se ou afasta-se delas, 

corroborando expectativas ou criando novas e expressivas possibilidades de 

organização; 

•! temático: reflexões sobre o modo como o autor aborda o tema, conduz a 

discussão proposta e organiza as ideias que embasam sua opinião. Em seu 

trabalho, o escritor pode lançar mão de formas frequentes e ordinárias de 

desenvolvimento do tema ou buscar outras mais inovadoras e atraentes; 

•! linguístico: reflexões sobre o manuseio estratégico dos recursos linguísticos 

para que o escritor consiga dizer o que pretende dizer, prevendo ainda os 

variados efeitos de sentidos na perspectiva dos leitores.  

T>(1*-0+D-%(

Todo texto escrito predominantemente argumentativo passa pela etapa do planejamento, 

mas de modo distinto, com maior ou menor grau de apuro. Bernardo (2000b) identifica 

alguns tipos de atitude: há escritores que realizam o planejamento apenas mentalmente, 

pensando, em linhas gerais, no modo como organizará seu discurso; um segundo 

comportamento corresponde àqueles que tomam pequenas notas telegráficas no início da 

página ou no verso, e passam a escrever a partir daí; e, finalmente, há um grupo de 

escritores que organizam uma espécie de projeto de texto, com um esquema mais ou 

menos detalhado da estrutura do enunciado e da distribuição das ideias em parágrafos.  

Ainda que reconheçamos a validade de todos os três comportamentos, 

defenderemos a primazia do último, já que acreditamos que, quanto mais tempo 

dedicarmos ao planejamento do que vamos escrever, mais bem-sucedidos seremos na 

interação. Além disso, não desperdiçamos uma peculiaridade da escrita em comparação 

à fala. Enquanto na primeira modalidade o autor dispõe de tempo para planejar seu texto 

em todos os aspectos, com os pormenores necessários, de modo a apresentar ao leitor 

apenas o produto final; na segunda, devido à inexistência de lapso considerável entre 

projeção e textualização, torna-se praticamente inviável esboçar a composição do 

enunciado, embora seja possível esquematizar a escolha do tema inicial da conversação, 

mesmo que depois se tracem novos rumos. 

Tais constatações apontam, portanto, para a necessidade de o professor dedicar 

grande parte de seus esforços no desenvolvimento da habilidade dos alunos de construir 
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projetos de texto, assumindo as seguintes metas: estudar os elementos da situação 

comunicativa em que circulará o texto, com destaque para o perfil dos possíveis leitores, 

o que norteará todas as ações seguintes; delinear um objetivo claro para o texto; refletir 

sobre a difícil tomada de posição diante do tema polêmico em debate; estudar 

minuciosamente os dados a que recorrerá na sustentação do ponto de vista; estipular uma 

“linha de raciocínio”, um eixo para sua exposição, com início, meio e fim; prever a 

divisão do texto em parágrafos, com seu devido detalhamento; escolher as estratégias 

argumentativas que sustentarão a tese; e, finalmente, antever, na medida do possível, os 

recursos linguísticos de que lançará mão, com seus prováveis efeitos de sentido. 

Como os objetivos acima são numerosos e bem distintos entre si, pode-se, em sala 

de aula, focar uns e depois outros, ou ainda propor, inicialmente, a elaboração coletiva de 

diferentes planejamentos para um mesmo tema, sem, no entanto, excluir os momentos em 

que o estudante precisará tomar, individualmente, as devidas decisões para a elaboração 

de seus projetos de dizer particulares. 

Tal projeto, porém, por mais bem elaborado e completo, não conseguirá antecipar 

plenamente o modo de organização do texto, como se fosse possível organizar o discurso 

na íntegra, para depois apenas representá-lo na escrita, sem erros, sem desvios. 

H>(,+4,"-*&B-%(

Enquanto os procedimentos anteriores (pesquisar, estudar modelos e planejar) podem 

propiciar atividades coletivas profícuas, com intervenção direta do professor e dos outros 

companheiros de classe, a etapa de textualização – ou escrita propriamente dita – exclui 

parcerias e apela para um momento individual, em que o escritor executa o “processo de 

aplicação e de linearização do conjunto de marcas linguísticas que constituirão o texto” 

(DOLZ, 2010, p. 26). Por isso, o mais adequado talvez seja não solicitar a textualização 

em sala de aula, mas sim em ambientes de maior privacidade. 

V>(%+5&!-%(

Calil (2009, p. 44) é contundente ao afirmar que “não há escrita sem rasuras”. De fato, 

existem vários depoimentos de escritores consagrados que levam às últimas 

consequências o momento de correção do que produzem, como se nota na fala de Chico 

Buarque: 
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Escrevo rascunhos, esboços, ideias esparsas no computador ou em qualquer papel ao 

alcance da mão. Quando o livro já está encaminhado, escrevo no computador, 

imprimo, leio, risco, rasuro, anoto, volto ao computador, imprimo, leio e assim 

sucessivamente (BRITO, 2007, p. 84). 

Tais operações textuais típicas da revisão funcionam como índices da reflexão 

linguística do autor sobre o próprio enunciado, atestando sua preocupação com a 

qualidade do texto, o que lhe impõe a difícil capacidade de desdobrar-se na figura do 

possível leitor para, na outra ponta do “circuito comunicativo”, atinar antecipadamente 

com diversas inadequações. A dinâmica da escrita, segundo Pécora (2002, p. 84), exige 

que o produtor “leia o próprio texto como se fosse o texto de outro: como se o produtor 

fosse, na verdade, o seu leitor”. Tal habilidade pode ser desenvolvida entre os alunos por 

meio de atividades tanto individuais (corrigindo o próprio texto ou o de outrem) quanto 

coletivas, com direcionamento do professor. 

Nos momentos de revisão, muitas podem ser as operações textuais: confirmar se os 

propósitos comunicativos foram cumpridos; avaliar a continuidade temática; observar a 

articulação entre os períodos, entre os parágrafos ou entre os blocos superparagráficos 

(introdução, desenvolvimento e conclusão, por exemplo); avaliar a clareza do que está sendo 

comunicado, dos argumentos, eliminando ambiguidades; verificar a adequação do registro 

linguístico à situação de produção; rever a fidelidade de sua formulação linguística às normas 

da sintaxe da variedade padrão do idioma; atentar para aspectos da superfície do texto, tais 

como pontuação, ortografia e divisão do todo em parágrafos etc. (ANTUNES, 2003). 

Por fim, deve-se destacar que as ações de revisão não se limitam ao momento 

posterior à escrita. Em vez disso, verificam-se movimentos de volta ao texto quase 

simultâneos ao instante exato em que se escreve. Afirma-se que, em relação à produção 

de composições argumentativas em ambientes formais de interação, predomina uma 

postura de tensão e monitoramento por parte do enunciador, atento tanto ao conteúdo do 

que veicula quanto à forma de sua expressão, verificando, durante o próprio processo de 

textualização, se o que se quer dizer está sendo, de fato, dito.  

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Chegamos, portanto, a uma proposta de descrição dos comportamentos típicos de um 

escritor proficiente: o evento argumentativo inicia-se com a motivação, quando o 

enunciador defronta-se com determinado evento deflagrador, que o leva a assumir a 
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palavra. Então, imbuído de um propósito comunicativo, ainda que vagamente definido, e 

imerso em uma questão polêmica, o autor pesquisa o tema de seu interesse, bem como 

estuda minuciosamente textos modelares do gênero do discurso que pretende produzir. 

Após, com base nas reflexões oriundas de várias leituras, planeja seu discurso, 

criando um projeto de texto mais ou menos detalhado. Com base no esboço, porém não o 

considerando de modo ortodoxo, inicia a ação de textualizar o projeto, organizando a 

superfície linguística do enunciado. Concomitante a esse movimento, aparece a revisão, 

que se estende até o instante em que o autor acredita ter chegado à versão final de seu 

texto. Todo o processo mediado pela figura do professor. 

%+;+%A06&-!(
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Este trabalho consiste em uma análise de produções textuais de dois alunos do 6º. ano do 

Instituto Benjamin Constant.  Elegendo-se o gênero textual como unidade de trabalho e como 

ponto de partida para o ensino da escrita, após estudo do gênero diário, os alunos foram 

orientados a elaborar textos referentes a três dias consecutivos – sexta, sábado e domingo, 

ressalvando-se que, se não quisessem ser fiéis aos acontecimentos, poderiam criar. 

Os alunos cujos textos foram selecionados para compor o corpus deste artigo são 

dois jovens de 20 anos, uma aluna cega, usuária de leitura e escrita em Braille, e um aluno 

de baixa visão, usuário de impressão em tinta com fonte ampliada – Arial 24 – para leitura 

e caderno com pauta larga para escrita. Ambos apresentam, além da deficiência visual, 

comprometimentos intelectuais. 

A análise das produções textuais em foco é fundamentada em Dolz, Gagnon e 

Decândio (2010), seguindo a perspectiva de entender a escrita como meio de integração 

dos sujeitos às práticas sociais, assim como de expressão e elaboração do pensamento. 

Observam-se nos textos produzidos as capacidades que os alunos já dominam e 

considera-se o erro como signo, como indicador do estado de conhecimento dos 

estudantes e dos obstáculos a serem superados no processo de ensino-aprendizagem da 

escrita. 

=>(;"0.-#+0,-23'(,+K%&6-(

A obra Produção escrita e dificuldade de aprendizagem, de Dolz, Gagnon e Decândio 

(2010), se destina a orientar professores de Português do Ensino Fundamental e 

estudantes universitários de Letras, no que diz respeito ao ensino da escrita. Os autores 

propõem “considerar a diversidade textual e a escolha do gênero textual como unidade 

de trabalho para ensinar a produção escrita” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, 

p. 10). 
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Os estudiosos afirmam que “produzir e compreender uma diversidade de textos 

orais e escritos é considerado como o objetivo central do ensino de línguas” (DOLZ; 

GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 14) e defendem que a aprendizagem da produção 

escrita é “uma das finalidades fundamentais do ensino das línguas” (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010, p. 13). Segundo eles, “a descoberta da escrita e das possibilidades de 

entrar em comunicação com os outros por escrito faz parte dos objetivos prioritários do 

Ensino Fundamental” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 13). 

Nessa perspectiva, a fim de que seja possível a integração dos sujeitos na vida social 

e profissional por meio da escrita, é necessário “aprender a produzir uma diversidade de 

textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação” (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010, p. 13).  

Concebendo a escrita como “uma forma de comunicação, de expressão e de 

conhecimento” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 14), os autores ressaltam a 

importância de uma didática que considera os aspectos afetivos, cognitivos e sociais que 

envolvem sua aprendizagem. Salienta-se que, no ensino da escrita, devem ser 

consideradas as capacidades iniciais dos aprendizes, ou seja, “quais são os conhecimentos 

que eles têm sobre o texto a ser produzido e quais são as capacidades que dominam” 

(DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 15), a fim de determinar quais atividades 

serão propostas, dirimindo-se paulatinamente as lacunas, as dificuldades e os obstáculos. 

Os estudiosos salientam que, para desenvolver a escrita – “instrumento de 

importância central na construção do pensamento” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 

2010, p. 15) –, os alunos mobilizam diversos conhecimentos. Segundo os autores, “para 

escrever, o aprendiz precisa de conhecimentos sobre os conteúdos temáticos a abordar, 

mas também de conhecimentos sobre a língua e sobre as convenções sociais que 

caracterizam o uso dos textos a serem redigidos” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 

2010, p. 15). 

Destaca-se ainda a escrita como uma possibilidade de expressão e de afirmação da 

identidade dos sujeitos. Ou seja, a escrita é um meio de se fazer presente no mundo. 

Segundo os autores: 

Forma de expressão de si e de sua criatividade, a escrita autoriza, traduz e serve à 

expressão pessoal, ao jogo de linguagem, à liberação da palavra. Por ela, o aluno 
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desenvolve seu próprio estilo, iniciando-se nos jogos com a língua. Produzir textos é 

expor uma imagem de si. (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 16). 

No contexto escolar, os autores salientam o cuidado que o professor deve ter em 

relação aos aspectos formais dos textos redigidos pelos alunos, destacando que “na 

produção de um texto, os componentes gramaticais, lexicais e ortográficos também 

devem ser salientados” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 16). 

Dolz, Gagnon e Decândio (2010) ressaltam “o valor didático dos erros” na 

aprendizagem da escrita. Segundo eles, os obstáculos e as tensões gerados nesse processo 

“participam da dinâmica da aprendizagem: ao ultrapassá-los, pouco a pouco, o aprendiz 

constrói o sistema da escrita e se apropria das práticas textuais” (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010, p. 31). Nesse sentido, “os erros dos alunos não devem ser 

repreendidos, pois fazem parte dos processos de aprendizagem e nos informam sobre o 

estado de seus conhecimentos” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 35). Em 

outras palavras, “no quadro da observação dos processos de aprendizagem, o erro torna-

se signo” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 35). 

Salientando a importância de eleger os gêneros textuais como unidade de trabalho, 

os autores destacam que sua “proposta didática consiste em trabalhar a escrita no quadro 

da comunicação” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 39), já que “uma língua 

natural só é aprendida por meio de produções verbais efetivas” (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010, p. 39). Os estudiosos ressaltam que, “os gêneros se configuram como 

entidades intermediárias que permitem estabilizar os elementos formais e os rituais das 

práticas” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 40). O gênero, nessa abordagem, 

além de “objeto de ensino, também é um instrumento cultural e didático” (DOLZ; 

GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 40). 

O trabalho com o gênero textual diário, no Instituto Benjamin Constant, contou 

com a apostila como principal recurso didático, produzida em conjunto pelos professores 

do 6º. ano e impressa em Braille para os alunos cegos e em tinta com fonte ampliada – 

Arial 24 – para os alunos com baixa visão. Nessa apostila, o diário é caracterizado como 

um gênero textual em que se registram ideias, opiniões, sentimentos e fatos ocorridos no 

cotidiano. São apresentados textos de diário, retirados de Diário de um Banana, de Jeff 

Kinney (2007); Querido diário otário, de Jim Bentom (2007); Minha vida de menina, de 

Helena Morley (1998). 
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As atividades propostas a partir da leitura desses textos ressaltam a natureza 

confessional do diário, as motivações de cunho pessoal para registrar as experiências 

vividas, a necessidade de expressão que caracteriza o ser humano. A proposta de produção 

textual do gênero diário consistiu em um registro de três dias consecutivos – sexta, sábado 

e domingo. Elegeram-se os textos de dois alunos, uma jovem cega e um jovem com baixa 

visão, ambos com vinte anos de idade, para compor o corpus deste artigo, na próxima seção. 

?>(-0$*&!+(.'(&%$'()(

Quando apresentado o gênero diário, primeiramente, indagou-se aos alunos se conheciam 

o objeto diário, um caderninho com ou sem cadeado em que se registram relatos pessoais, 

segredos. As meninas disseram que já conheciam o objeto, alguns meninos ainda não o 

conheciam, evidenciando que, culturalmente, o diário é um objeto mais relacionado ao 

universo feminino.  

Após estudo do gênero diário, com leituras, debates e atividades para compreensão 

dos textos, os alunos foram orientados a elaborar seus diários. 

A turma de 6º. ano era constituída por seis alunos de idade entre 14 e 28 anos (quatro 

do sexo masculino e duas do sexo feminino), havendo três alunos com cegueira e três 

com baixa visão. Selecionaram-se os textos de diário produzidos por um aluno com baixa 

visão, usuário de impressão em tinta com fonte ampliada – Arial 24 – para leitura e 

caderno com pauta larga para escrita, e por uma aluna com cegueira, usuária do sistema 

de leitura e escrita Braille, ambos com 20 anos de idade e com comprometimentos 

cognitivos. Propôs-se aos alunos que escrevessem o diário de três dias consecutivos, 

sexta, sábado e domingo. 

Os alunos cujos textos compõem o corpus deste trabalho serão identificados como 

LE – o menino – e LB – a menina. Os nomes próprios que aparecem nos textos também 

serão substituídos por letras maiúsculas. 

Transcrevem-se abaixo os textos do aluno LE. 

30/05/15 

Diario, 

Querido diario! 

Bom dia Eu saí de casa com uma garota chamada, chamada T Eu e ela fomos no 

McDonalds comer um hamburguer e fomos comer batata frita fomos no mercado com 
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a sogra, chamada MF ela chamou a T para dormir na minha casa e transamos e a T 

ficou gravida: e vimos TV e filme 

 

31/05/15 

querido diario! 

R: 

Bom dia. R vamos ao shopping comprar chuteira e uma blusa de um goleiro e uma 

meia e uma LUVAS para o campeonato de futebol e fomos campeões de 10 a 3 e teve 

Brigas no campo e na arquibancada e teve policia e foram para a Delegacia e todos 

foram preso. 

 

1/06/15 

Querido DIARIO! 

Bom DIA. 

M fomos no Parque de Diversões a M me pediu que comer um sorvete de morango e 

chocolate minha mãe pediu a mim que parasse de olhar para outra garota e olhar para 

ela ela me pediu casamento eu aceitei e temo dois gêmeos = Fim. 

O aluno iniciou o diário de cada dia com uma data e com um vocativo que faz 

referência ao diário: “querido diário”, seguido por ponto de exclamação e saudação: “bom 

dia”, o que denota a afetividade do aluno no ato da escrita e em relação ao suposto 

interlocutor. O aluno registra em seu diário não só o que teria feito nos dias relatados, como 

também faz revelações sobre suas relações com familiares e amigos e suas expectativas, 

como amar, ser amado, exercer sua sexualidade, construir uma família, ser pai. 

Está claro que LE mesclou o relato de sua experiência e dos acontecimentos 

cotidianos ao de sua imaginação, conforme percebido nas referências a gravidez, pedido 

de casamento, nascimento de filhos gêmeos, vitória esmagadora no futebol, briga 

generalizada durante o jogo com a prisão de todos os envolvidos. Ou seja, o aluno se 

desvia do gênero diário propriamente dito e penetra na ficção. 

Os textos elaborados por LE revelam um aluno criativo e afetuoso, que consegue 

se expressar por meio da escrita com certa facilidade. É evidente que o aluno, sabendo 

que os textos seriam lidos pela professora, se esforçou para elaborar textos bons e 

interessantes, estabelecendo, por meio da escrita, uma relação de confiança, pelo fato de 

narrar fragmentos de sua vida. Note-se que o estudante encerrou seu último relato com 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * cc[*

um casamento e filhos gêmeos, empregando, em seguida, a palavra fim, em uma tentativa 

de embelezar sua produção textual, aproximando-a das lindas histórias de amor que se 

conhecem em contos, filmes, novelas. 

Nessa análise, seguindo a orientação de Dolz, Gagnon e Decândio (2010), os erros 

são considerados signos. Os erros revelam o que o aluno ainda não sabe, além de servir 

de bússola, indicando os caminhos a serem tomados no processo de ensino-aprendizagem 

da escrita.  

LE escreve algumas palavras em caixa alta e inicia alguns substantivos comuns com 

letra maiúscula, embora demonstre saber que as letras maiúsculas devem ser empregadas 

no início dos nomes próprios. Vale destacar que palavras em caixa alta são mais fáceis de 

visualizar, por isso, alguns alunos portadores de baixa visão escrevem apenas em caixa 

alta. Essa oscilação na escrita de LE pode ser considerada uma estratégia do aluno para 

facilitar sua escrita e contornar as dificuldades decorrentes da deficiência visual.  

Além do emprego de letras maiúsculas e minúsculas, merecem atenção alguns 

aspectos da textualização, como acentuação gráfica e a pontuação, que o aluno não usa com 

segurança. Raramente empregou vírgula e ponto final. Além disso, o aprendiz não 

organizou os textos em parágrafos e não variou os nexos conjuncionais, repetindo o uso do 

e para relacionar termos e orações. Há ainda alguns desvios na concordância, como em 

“todos foram preso” e “uma LUVAS”. Pode-se observar também a inadequação do tempo 

verbal em “temo dois gêmeos”. 

A coerência dos textos fica prejudicada em alguns momentos, especialmente no 

início do segundo e do terceiro textos, quando o aluno inicia o relato com vocativos que 

expressam nomes de amigos, como se houvesse um desvio para outro gênero como o 

bilhete, o convite ou a carta, estudados recentemente pela turma de LE. No terceiro texto, 

o aluno não consegue expressar com clareza que M lhe pediu que não olhasse para outra 

garota, olhasse apenas para ela e que M o pediu em casamento. Há uma confusão que se 

estabelece entre M e a mãe de LE, comprometendo a compreensão do texto.  

O aluno LE precisa de orientação para melhorar aspectos da textualização e 

escrever textos claros e coerentes, atentando para as características do gênero a ser 

produzido e para o estabelecimento de nexos entre as informações apresentadas, a fim de 

favorecer a contextualização e a progressão textual. É necessário que realize atividades 
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sobre pontuação, acentuação, verbos, concordância e uso de recursos coesivos. Acredita-

se que, ao longo da vida escolar, o aluno obterá melhorias significativas em sua expressão 

por meio da escrita, visto que as bases para seu avanço estão enraizadas na afetividade e 

na criatividade com que desenvolve suas produções. 

Transcrevem-se abaixo os textos de diário produzidos pela aluna LB. 

Quinta-feira 28 de maio de 2015. 

− Querido diário, nes quinta-feira sai da escola des 10 horas da manhã era para sairas 

7 da manhã, eu quase que não fui pra Paciência. Mas antes disso acontecer eu e M 

acordamos as 10 para as 5 da manhã aí: fomos ao refeitório depois ficamos de 7:30 até 

10 horas por causa de um problema: não um prblemão que só o diário vai saber. 

− As mulheres da diciplina queriam que M tirar a cherox para saber se altorização era 

verdadeira enquanto isso elas falsificaram o papel da minha saída até que a chefe 

apareceu para ver o que tinha acontecido. 

Na hora de sair M me pediu que eu ligase para a minha mãe para falar que ia adiar a 

minha saída. 

Quando a minha mãe atedeu… Elas disseram: Não aqui está o papel, estava na mesa 

– A M ficou tão nervosa que esqueceu meu remédio aí foi tudo resolvido e saímos 

andei de trem até chegar em Paciência desta vez deu certo não precisei adiar a saída 

 

− Já no sábado pela manhã levantei pra tomar o café, depois baixei as músicas no Play 

bek, depois fui para a igreja treinar 3 músicas para cantar as 2:30 no culto. 

Na hora do treino eu confeço que fiquei nevosa só de pôr a mão no teclado. 

Antes do culto nós oramos.  

Na hora da minha apresentação eu preguei para 3.00 pessoas. Iso, tudo aconteceu 30 

de maio de 2015 num sábado. 

 

Jáa no domingo 31 de maio último dia de culto eu toquei denovo e louvei o Salvador 

Jesus Cristo 

− Quando comecei a orar eu orei pela pofessora PB que vai ganhar um neném que é 

um presente de Deus. 

Na hora que o culto acabou lanchamos e fomos para casa 

Já que a aluna LB é usuária do sistema de leitura e escrita Braille, vale ressaltar que 

esse sistema, constituído de símbolos em relevo, foi inventado por Louis Braille, um 
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jovem cego, na França, em 1825. O Sistema Braille é considerado fundamental para a 

inclusão e educação de pessoas cegas e para o fortalecimento da sua identidade.  

Na análise dos textos de LB, serão consideradas algumas especificidades da escrita 

da língua portuguesa em Braille. 

A respeito da produção textual dos alunos do 6º. ano, foi solicitado pela professora 

que os estudantes escrevessem o diário de sexta, sábado e domingo. Todavia, a aluna LB 

preferiu relatar a quinta-feira ao invés de narrar a sexta-feira. O texto relativo à quinta foi 

mais desenvolvido, mais detalhado do que os referentes ao sábado e ao domingo. Infere-

se que a aluna sentiu a necessidade de falar sobre o que aconteceu na quinta-feira e 

encontrou na produção textual uma oportunidade para se expressar. 

Ela iniciou seu trabalho com a data e o vocativo “Querido diário”, adotando um tom 

confessional na narração dos três dias selecionados, permeando os relatos com a 

manifestação de seus sentimentos e de sua religiosidade. Ela revela não só 

acontecimentos cotidianos, mas também seus interesses, suas desconfianças, sua amizade 

por M, seu amor à música, seu carinho pela professora PB. Além disso, a oração adjetiva 

“que só o diário vai saber”, empregada pela estudante para caracterizar um problema 

registrado no diário de quinta-feira, evidencia que LB entendeu a natureza do gênero 

textual em questão: íntima, secreta, subjetiva. 

A estudante divide os textos em parágrafos, iniciando alguns com travessão, 

provavelmente como um recurso de ênfase. Sobre o espaçamento inicial para marcar a 

margem dos parágrafos, a aluna não faz espaçamento em alguns e marca outros ora com 

um espaço, ora com dois. Segundo as orientações para a escrita em Braille apresentadas 

no site do Instituto Benjamin Constant, “os parágrafos devem ser claramente destacados. 

A abertura pode variar, mas tem de fazer-se pelo menos no terceiro espaço” (INSTITUTO 

BENJAMIN CONSTANT, 2015). Nesse sentido, a aluna, usuária do sistema Braille, 

acerta no espaçamento de alguns parágrafos e erra em outros. 

O Braille escrito em máquina Perkins permite que o estudante confira sua escrita, 

já que a digitação ocorre na frente do papel. O Braille escrito com punção na reglete, 

todavia, é realizado com perfurações no verso do papel, de modo que, para a leitura, 

realizada na parte da frente, é necessário que o aluno retire o papel da reglete. Desse 

modo, não raras vezes, havendo algum equívoco na escrita, o aluno só percebe depois de 
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retirar o papel da reglete. Para fazer correções observadas posteriormente, o aluno pode 

apagar os pontos, empurrando-os para trás com o punção ou com a unha, e recolocar o 

papel na reglete ou na máquina Perkins, se for o caso, para reescrever o trecho com erro. 

Quando, no ato da escrita, seja na reglete ou na máquina Perkins, o aluno reconhece que 

errou, pode repetir a escrita de algum segmento do texto ou preencher a cela Braille com 

os seis pontos, rasurando o texto e corrigindo-o em seguida. 

Outrossim, na escrita da aluna LB, algumas omissões de letras – prblemão, atedeu, 

nevosa, pofessora –, sílabas – nes(ta), des(de) – e espaços – sairas, denovo – ou mesmo 

a repetição de um símbolo gráfico – Jáa – não significam, necessariamente, um 

desconhecimento da ortografia da língua portuguesa, mas, sim, uma dificuldade na escrita 

em Braille. Como a estudante escreve usando punção e reglete, nem sempre percebe que 

cometeu algum equívoco na escrita, a não ser que faça minuciosa revisão, posteriormente 

à produção textual. Todavia, há, no texto de LB, equívocos nitidamente ortográficos: 

cherox, altorização, Play bek, confeço, alguns devidos à dificuldade provocada pela 

origem estrangeira das palavras, e equívocos provavelmente ortográficos: diciplina, e 

ligase, Iso. 

Os textos de LB apresentam poucos erros de ortografia e evidenciam que a aluna 

domina a acentuação gráfica, raramente se equivocando nesse aspecto. Quanto aos sinais 

de pontuação, a aluna, apesar de conhecê-los, ainda não os emprega com proficiência, 

principalmente no que diz respeito à vírgula e à pontuação relativa ao diálogo, ao discurso 

direto. No fragmento “Elas disseram: Não aqui está o papel, estava na mesa – A M ficou 

tão nervosa que esqueceu meu remédio aí foi tudo resolvido”, por exemplo, podemos 

perceber a ausência de ponto final (após a palavra mesa), assim como de algumas vírgulas 

(após as palavras não, nervosa) e de travessão para introduzir a fala das funcionárias da 

disciplina. A aluna também não empregou sinal de pontuação (ponto, ponto e vírgula ou 

vírgula) para separar a oração “aí foi tudo resolvido”. 

A coerência textual é comprometida em alguns segmentos do diário de quinta-feira, 

pela ausência de informações necessárias à compreensão do texto. Por exemplo, no trecho 

“As mulheres da diciplina queriam que M tirar a cherox para saber se altorização era 

verdadeira”, a relação de finalidade estabelecida pela aluna é incoerente, visto que tirar 

uma fotocópia não contribui, a princípio, para que se conheça a autenticidade de um 

documento. Portanto, LB deve ser orientada no emprego adequado dos recursos coesivos, 
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nas relações de sentido estabelecidas entre as partes do texto e na apresentação das 

informações necessárias à compreensão do leitor. A aluna também precisa de atividades 

de pontuação e de aperfeiçoamento de Braille. 

A estudante, todavia, articula as partes do texto com mais desenvoltura que o aluno 

LE. A aluna emprega bastantes estruturas subordinadas, sobretudo orações subordinadas 

objetivas diretas e adverbiais temporais, enquanto LE recorre mais às estruturas 

coordenadas, usando repetidamente a conjunção e. 

Tanto a aluna LB quanto o aluno LE conseguem se expressar em língua materna 

por escrito, ela, em braile, ele, em tinta. Apesar da defasagem, das dificuldades de 

aprendizagem, da idade avançada para o 6º. ano de escolaridade, percebe-se que os alunos 

já ultrapassaram diversos obstáculos e já dominam capacidades importantes para a 

comunicação escrita, que será aprimorada ao longo dos estudos. 

A produção do gênero diário foi proveitosa para os estudantes, configurando-se em 

uma oportunidade para falarem de si, do que são, fazem, sabem e querem. Os textos 

produzidos deram voz aos alunos do 6º. ano, que falam do lugar incomum do jovem com 

deficiência visual, em sua perspectiva diferenciada, em sua experiência particular, em seu 

modo especial de perceber o mundo, em sua luta para ser incluído nas práticas sociais. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

A aprendizagem da escrita é uma das principais finalidades do Ensino Fundamental. Nesse 

processo, devem ser consideradas as capacidades que o aluno já domina e os conhecimentos 

que já construiu a respeito do mundo, das relações humanas, de si mesmo, da língua e da 

técnica da escrita. Os erros dos alunos são signos nos quais se leem os caminhos que devem 

ser percorridos, a fim de que o estudante ultrapasse os obstáculos e aprenda o que ainda não 

sabe. Em outras palavras, os erros orientam o trabalho do professor. 

A escrita, entendida como forma de expressão, autoafirmação, interação social e 

elaboração do pensamento, proporciona ao estudante a oportunidade de se manifestar, criar, 

atuar no mundo. Além disso, ao expor uma imagem de si na produção textual, o aluno 

estabelece uma relação de confiança com o professor, ao desvelar não só seus conhecimentos 

e suas dificuldades, mas suas ideias, seu modo de ser e de pensar, sua afetividade. 

O gênero textual diário, por sua natureza confessional, íntima, reveladora da 

experiência humana, tomado como unidade de trabalho em aulas de língua materna, 
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proporcionou aos alunos do 6º. ano do Instituto Benjamin Constant uma ocasião para 

falarem de si, do que fazem, sabem, pensam, sentem, querem. Com o entusiasmo de 

quem tem muito a dizer, a partir das condições específicas em que vivem, os alunos 

LE e LB colocaram em prática os conhecimentos que possuem a respeito da língua e 

do ato de escrever. 

Para escrever uma redação em tinta, o aluno LE, portador de baixa visão, precisa 

mobilizar não só o que sabe sobre o mundo, as relações humanas, o contexto escolar e a 

língua materna, mas também aproveitar seu resíduo visual e aplicar sua capacidade motora, 

além de colocar a atividade da escrita no centro de uma reflexão. A aluna LB, por sua vez, 

precisa mobilizar não só os conhecimentos sobre o mundo, a língua e a escrita, mas também 

a técnica do Braille, que exige muito de sua capacidade tátil, motora e cognitiva. 

As produções textuais de LE e LB evidenciam que os alunos já avançaram bastante, 

que conseguem se comunicar por escrito, mas que há necessidade de aprimoramentos, no 

que diz respeito à língua portuguesa e à habilidade de escrever. O trabalho do professor 

deve ser desenvolvido no sentido de aperfeiçoar os conhecimentos e capacidades dos 

educandos. Aprender a escrever é muito importante para os estudantes de qualquer 

segmento do ensino, visto que o domínio da escrita contribui para as relações sociais, para 

a inserção e o desenvolvimento no mercado de trabalho, para a integração ao mundo 

grafocêntrico em que se vive. 

%+;+%A06&-!(
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Este artigo se insere no projeto SAL (Systemics Across Languages), projeto internacional 

que tem como objetivo desenvolver pesquisas que descrevam inglês, francês, chinês, 

tailandês, português e espanhol, com base na Linguística Sistêmico-Funcional 

(HALLIDAY [1985, 1994] e HALLIDAY & MATTHIESSEN [2004]), que tem como 

foco a língua em uso e permite analisar as escolhas gramaticais do autor em textos 

(escritos ou falados) com base no contexto de cultura e de situação em que se realizam. 

A pesquisa descrita neste artigo é parte da tese de doutorado (MORAIS, 2013) que 

objetivou analisar as varações de usos do clítico se ligadas à impessoalização em artigos 

científicos de diversas áreas do conhecimento.  

As construções com se analisadas são ligadas à impessoalidade, ao desfocamento 

de agente (em termos sistêmico-funcionais, o Ator, o Dizente, o Existente, etc.), bem 

como a sua renúncia no texto ou em descrições (em construções relacionais e 

existenciais); buscando-se as implicações nos textos e suas funções nas diferentes seções 

dos artigos científicos. 

A impessoalidade pode ser explicada como um fenômeno característico da 

linguagem científica, que é sintética e com foco nas ações, nos processos que envolvem 

as pesquisas e não em quem as fez, justificando a modéstia do autor ao se colocar no 

texto, exigência do gênero e da linguagem. Outro fenômeno que ocorre é o desfocamento, 

quando não é importante mencionar o pesquisador, o que não prejudica a compreensão 

do texto. 

Boa parte dos estudos sobre o clítico se, em língua portuguesa, estão ligados às 

discussões sobre a diferenciação entre índice de indeterminação do sujeito e partícula 

apassivadora. Segundo as gramáticas tradicionais da língua portuguesa, o se deve ser 

classificado como partícula apassivadora, quando acompanhado de verbo transitivo 

direto, tendo sujeito definido simples, que deve concordar com o verbo que se encontra 
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na voz passiva sintética, ou índice de indeterminação do sujeito, quando acompanhado de 

verbos intransitivos, transitivos diretos ou de ligação, que devem ser empregados na 

terceira pessoa do singular.  

Por se tratar de uma análise puramente formal, não possui explicações funcionais 

que levem em consideração questões semânticas. Construções como Vende/compra-se 

casas são consideradas incorretas gramaticalmente, segundo livros didáticos e gramáticas 

tradicionais. Estudiosos como Nunes (1991), Monteiro (1994), Bagno (2000) e Camacho 

(2002, 2003) constataram que elas ocorrem com frequência tanto em linguagem popular 

como culta. 

Em outras línguas, como a espanhola, a italiana e a francesa, há muitas discussões 

sobre impessoalidade e passividade. No espanhol, Suñer (2002, p. 211) discute que as 

construções com se impessoal acarretam a interpretação de um predicado como se 

aplicando a um conjunto não específico de seres humanos, representado pelo se. No 

italiano, Cinque (1988) analisa o papel do si impessoal, propondo variantes ligadas a seu 

uso como um sujeito genérico. Ruwet (1972) estudou a língua francesa, classificando 

alguns tipos de orações sem Agente como neutras. 

Esses estudos, bem como outros, serviram de base para a discussão e análise dos 

dados que tem como foco a descrição das construções com o clítico se e como elas são 

utilizadas nos artigos científicos, para isto a pesquisa conta com o corpus do projeto SAL, 

formado por 1225 artigos científicos escritos em língua portuguesa, coletados 

aleatoriamente do Scielo, plataforma digital que contém periódicos nacionais bem 

avaliados pela Qualis1. 

Os artigos foram submetidos a um tratamento computacional possibilitado pela 

Linguística de Corpus (LC), que se faz presente metodologicamente, nesta pesquisa, por 

meio das ferramentas do programa WordSmith Tools (SCOTT, 2008), entre as quais a 

mais usada é o Concordanciador, que organiza os dados a partir de um termo selecionado 

permitindo o estudo sistemático dos diferentes contextos em que o clítico se ocorre. 

______ 

1 A nota Qualis é uma classificação feita pela CAPES dos veículos utilizados pelos programas de pós-
graduação para a divulgação da produção intelectual de seus docentes e alunos, cujo objetivo é atender às 
necessidades específicas da avaliação da pós-graduação realizada por esta agência. 
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As listas de concordância foram analisadas qualitativamente com base na 

Linguística Sistêmico-Funcional, proposta por Halliday (1985, 1994) e Halliday & 

Matthiessen (2004), que têm como foco a língua em uso, permitindo analisar as escolhas 

gramaticais feitas pelo autor em um texto (escrito ou falado) com base no ambiente 

situacional e cultural. Esta teoria possibilita analisar a linguagem dos textos através de 

fatores que dão forma a uma situação de comunicação definida por três variáveis: campo 

(atividade social envolvida), relações (natureza da conexão entre os participantes) e modo 

(forma de transmissão da mensagem). Essas variáveis são realizadas pelas 3 metafunções 

da linguagem: ideacional, interpessoal e textual, respectivamente. 

É importante destacar que esta pesquisa parte da análise de textos reais para 

descrever o funcionamento de um clítico complexo da Língua Portuguesa que tem sido 

objeto de muitos estudos como os mencionados anteriormente. No entanto, ainda não foi 

encontrado nenhum baseado em uma análise minuciosa de textos produzidos em situação 

real de comunicação, com o uso de ferramentas computacionais e de metodologia 

qualitativa da Linguística Sistêmico-Funcional. 

Acredita-se que a discussão, presente neste artigo, levante recursos para auxiliar 

professores na elaboração de materiais que facilitarão o desenvolvimento da escrita de 

textos acadêmicos e outros tipos de texto que utilizam recursos impessoais. 

Primeiramente, os princípios da Linguística Sistêmico-Funcional são apresentados 

e os estudos sobre o clítico se em língua portuguesa e em outras línguas de origem latina 

são discutidos com base em suas especificidades. A seguir, os procedimentos 

metodológicos utilizados são descritos para que as categorias de análise sejam 

apresentadas com base nas ocorrências encontradas nos textos analisados. 

=>(-(*&08"<!,&6-(!&!,A#&6'C;"06&'0-*(

A LSF tem como foco a linguagem em uso e seus princípios teóricos enfatizam o 

ambiente situacional e cultural no qual os textos são produzidos. A linguagem é vista 

como um evento interativo, como um processo, uma troca social de significados, em 

contextos específicos de situação. Conforme a referida teoria, a análise do discurso 

compreende dois níveis de alcance: o de contribuir para a compreensão do texto, visando 

mostrar como e por que o texto transmite significado da maneira como o faz; e o de se 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * cgV*

relacionar com a avaliação de texto, procurando mostrar por que um dado texto é ou não 

efetivo para os seus propósitos.  

As maneiras pelas quais as pessoas utilizam a linguagem para atingir determinados 

objetivos, em situações específicas, dentro de uma sociedade são o foco de estudo da LSF 

(HALLIDAY 1985, p. 4). A linguagem é vista como um sistema de escolhas no qual os 

seres humanos criam significados. Quando um texto (oral ou escrito) é produzido, são 

realizados três tipos de significado simultaneamente. Significados relativos à 

representação da experiência através da língua; significados relativos às representações 

de poder e solidariedade, atitudes em relação ao outro e os papéis sociais assumidos e 

significados relativos à organização do conteúdo da mensagem, relacionando o que se diz 

ao que foi dito. Na LSF, cada um desses tipos de significado está relacionado a uma 

metafunção da linguagem ideacional, interpessoal e textual (HALLIDAY, 1985 e 1994) 

e Halliday & Matthiessen (2004). 

A metafunção ideacional, também chamada experiencial, expressa o que está 

acontecendo no mundo externo (eventos) ou interno (pensamentos). Estuda a oração 

como representação, ou seja, estuda-a como um meio de representar padrões de 

experiência e reflete como o usuário fala sobre as ações, as situações, estados, crenças e 

circunstâncias. A oração, nesta perspectiva, possibilita ao falante, através das escolhas 

dos processos (ações), dos participantes (pessoas ou coisas) e das circunstâncias 

(advérbios), expressar-se perante o mundo. Os processos são divididos em: materiais 

(fazer), mentais (pensamento), verbais (dizer), comportamentais (comportamentos físicos 

e psicológicos), relacionais (ser) e existenciais (haver). 

A linguagem é, também, utilizada para construir significados interpessoais, ou seja, 

os significados sobre as relações com outras pessoas e atitudes em relação a elas. 

Simultaneamente à organização como mensagem, a oração também está organizada como 

um evento interativo, envolvendo falante, ou escritor, e os seus interlocutores. No ato da 

fala, o falante/escritor adota para si um papel de fala e, assim, atribui ao ouvinte/leitor um 

papel complementar que ele quer que este adote. (HALLIDAY, 1994, p. 68). 

A metafunção textual estuda a mensagem e se realiza pela estrutura temática. O 

sistema temático dá à oração o seu caráter como mensagem. (HALLIDAY, 1994, p. 37). 

Esta metafunção usa a linguagem para organizar significados experienciais e 
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interpessoais num todo coerente e linear. Em um texto, esta função reflete-se na escolha 

da posição de uma informação dada ou nova na sentença. 

Sobre o tema desta pesquisa, sabe-se, com base nas análises feitas durante a 

pesquisa de doutorado, que o clítico se é um fenômeno da língua portuguesa com 

implicações em vários níveis. Além da implicação textual, ao tratar da organização da 

mensagem através das escolhas temáticas. Há, também, implicações interpessoais, 

relacionadas às interações e intenções dos interlocutores na comunicação. Os usos desse 

clítico se estão intrinsecamente relacionados à transitividade e à presença ou realização 

ou não do Agente (que tem a ver com voz e, portanto, com modo verbal); assim 

agentividade, da metafunção ideacional e voz, da metafunção interpessoal, terão também 

papel importante na análise. Dessa forma, as metafunções são utilizadas em conjunto, 

como apoio para analisar e compreender os usos desse clítico em artigos científicos. 

?>('(,%-/-*O'(6'#(-!('6'%%A06&-!(

O instrumento computacional utilizado em Linguística de Corpus (LC), WordSmith Tools 

(SCOTT, 2008), possui ferramentas úteis para a análise de vários aspectos da linguagem. 

Uma das ferramentas, a lista de palavras (Wordlist), é utilizada para organizar os corpora 

em listas que são ordenadas alfabeticamente e por frequência. Esta ferramenta contribui 

tanto para a organização dos dados estatísticos, como para a análise das palavras 

utilizadas com mais frequência. 

Com o concordanciador (Concord), podem-se observar os contextos em que a 

palavra de busca ocorre, aparecendo destacada e no centro da tela do programa. Foram 

feitas listas de concordância com os artigos científicos, com o uso da esta ferramenta, 

eliminando-se as ocorrências em que o se é uma conjunção, com valor condicional, como 

abaixo: 

1.! Se verificarmos as diferenças nas duas situações…observamos que Sb produziu 

4,84% a mais…. (Delta026). 

Casos como esses, em que a substituição do clítico por uma das outras conjunções 

de mesma função não altera o significado, estão claramente explicitados em gramáticas 

da língua portuguesa e em livros didáticos. Além de seus usos não serem ligados à 

impessoalidade, desfocamento de um participante (Ator, Dizente, Existente, etc., de 

acordo com o tipo de processo), bem como à renúncia do autor no texto, isto é, quando o 
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autor descreve algo sem se representar no texto. Outro uso amplamente descrito em 

gramáticas são as construções reflexivas em que se funde, na mesma entidade, iniciador 

e ponto de chegada. 

2.! … o autor se considera dirigindo o foco das atenções…. (Idg020). 

Como esses tipos de construções possuem sujeito e o clítico não possui o uso ligado 

à impessoalidade, elas foram excluídas, posto que é o mesmo que dizer: 

2’  …o autor considera ele mesmo dirigindo o foco das atenções….. 

Em termos sistêmicos, nessas construções o Ator (Agente do processo material) se 

funde com a Meta da oração. A substituição do se pelo uso de si mesmo é um teste 

eficiente para identificar essas construções: João se cortou = João cortou a si mesmo. 

Inicialmente, pensou-se em também excluir as orações em que o se altera o tipo de 

processo. O verbo dar, por exemplo, que quando ocorre com o clítico não tem sentido de 

ceder (material: dar um prêmio), mas sim de ser (relacional) e, também, ocorrer/acontecer 

(existencial): 

3.! O monitoramento dos sensores dá-se por meio de comparação. (c.agrárias10). 

No entanto, ao usar esse tipo de construção, o autor renuncia à oportunidade de se 

representar nos acontecimentos, optando por uma descrição. Os processos existenciais 

possuem essa característica distintiva estrutural que promove um sinal de renúncia, 

segundo Thompson (1996, p. 101), podendo ser visto como um recurso que o autor utiliza 

para apenas observar, ao invés de participar do fluxo informacional do texto. De certa 

forma, na construção equivalente – relacional, o autor também renuncia a sua participação 

e apenas descreve o monitoramento dos sensores. Se o autor tivesse escolhido a 

construção passiva (analítica), haveria um resquício de sua participação. 

Após as exclusões das construções reflexivas e condicionais, o instrumental usado 

como ponto de partida para entender os usos do clítico se foi a busca por construções com 

significado próximo, testes através de refraseamentos das ocorrências permitiram agrupá-

las em grupos específicos: 
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c* ":;=?<BE=;*:mBL*(R<DI:E?<=;o* Este modo de pensamento se acha livre do “princípio 
de realidade”… (25430). 

g* 1=DD<F=*=E=;CI<?=*:*GA<@:<A=*
G:DDB=*HB*G;LA=;o*

,>D:AF=jD:*YL:*JBLF:*H<a:A:Ep=*D<KE<a<?=I<F=q^*
egPbVdf^*

h* 1A<@:<A=*G:DDB=*HB*G;LA=;o* (EIA:I=EIBW*JBr:*D=>:jD:*YL:*:DD:*GAB>;:@=*s*
?=LD=HB*G:;=*GA:D:Ep=*H=*>=?IsA<=q^*egP[99f^*

9* 1=DD<F=*=E=;CI<?=*:*:DI=I<F=o* (DI:*IA=>=;JB*D:*BAK=E<O=*HB*D:KL<EI:*@BHB.*=*
D:pUB*c*=GA:D:EI=*@BI<F=pt:D*D:@uEI<?=D*:*
GA=K@MI<?=Dq^*e%HKddcf^*

P* /BEDIALpUB*D:@*B*?;CI<?B*D:^* #*H<a<?L;H=H:*H:*D:*IA=>=;J=A*?B@*:DI:*@BH:;B*
A:D<H:*EB*a=IB*H:*YL:*BD*@BH:;BD*H:*
=GA:p=@:EIB*>=D:=HBD*EB*?BE?:<IB*H=*+:H<H=*
+=AI<EK=;*(YL<F=;:EI:*e++(f*EUB*DUB*F<MF:<Dq^*
e:?BEdhdf^*

Quadro 1: Agrupamento inicial de acordo com os testes feitos. 

 

No primeiro grupo, concentram-se certos verbos materiais, mentais ou verbais que 

quando ligados ao se adquirem características de processos diferentes (existenciais e/ou 

relacionais). Pode-se notar que, no exemplo A do quadro, o verbo achar não tem 

significado material como sinônimo de encontrar, mas sim relacional:  

A’. Este modo de pensamento está livre do “princípio de realidade” … 

No grupo 2, concentram-se nos verbos de vários tipos, principalmente, materiais 

que, quando ocorrem com se, em construções sem Agente (Ator, Dizente, Experienciador, 

etc.), há uma participação pressuposta. Nota-se que o exemplo B pode ser refraseado para 

a passiva (analítica) e para a primeira pessoa do plural: 

B’.  Observamos que houve diferença significativa…. 

B’’. Foi observado que houve diferença significativa…. 

Nos eventos representados pelas orações acima, pressupõe-se a existência de um 

participante (Ator, Dizente, Experienciador, etc.). Admitir o sentido passivo, segundo 

Said Ali (1966/2008, p. 116), é admitir a possibilidade de um Agente. Por isso pode-se 
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dizer que, em construções deste tipo, o clítico é um mecanismo importante para apagar 

o autor no texto, deixando, porém, um resquício de sua participação. 

No terceiro grupo, estão alguns verbos mentais e verbais que se comportam de forma 

diferente, pois não aceitam construções equivalentes dos tipos relacionais e/ou existenciais 

e, também, não permitem refrasear para a passiva com o auxiliar ser (passiva analítica). A 

construção com significado mais próximo é a primeira pessoa do plural, porém esse uso 

parece ser genérico e universal, como apontam estudos descritos em outras línguas, em 

especial, o espanhol e o italiano (DE MIGUEL, 1992 e CINQUE, 1988). 

Como se pode observar, a passiva analítica gera uma construção que não é bem 

aceita pela comunidade discursiva, pois no corpus não há nenhuma ocorrência do tipo é 

sabido. Assim, só é possível refrasear para a primeira pessoa do plural, porém o 

significado não é o mesmo, pois se pressupõe a inclusão do autor: 

C*. Entretanto, hoje é sabido que esse problema…. 

C’. Entretanto, hoje sabemos que esse problema…. 

A circunstância de tempo hoje permite pensar que os participantes de saber 

(Experienciador) sejam pesquisadores da área a qual esses artigos pertencem e que a 

informação dada é compartilhada por esses pesquisadores. Dessa maneira, acredita-se que 

as escolhas léxico-gramaticais e, principalmente, o contexto em que ocorrem são de 

fundamental importância na compreensão do significado do se. 

No penúltimo grupo se concentram as construções que representam os eventos 

como autossuficientes, ou seja, eles parecem acontecer por si mesmos e a 

responsabilidade do evento é exterior à entidade afetada. Como se pode observar no 

exemplo D, a autossuficiência do evento é a principal característica dessas construções. 

Dessa forma, o autor se exime da culpa, se distancia do texto, evitando assim seu 

comprometimento. A construção D pode ser refraseada para estativa: 

D’. Este trabalho está organizado do seguinte modo… 

A equivalência com a passiva é aceitável nessas construções, no entanto, o 

significado é diferente. Na passiva, se pressupõe um participante (Ator, Experienciador 

ou Dizente), enquanto a estativa tem o caráter de acontecer por si só, conforme discute 

Camacho (2002). Para ele (op. cit.), essas construções passam por um processo de 

detransitividade, em que o Agente está suprimido, não há seu resquício na oração.  
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É importante observar que um evento causativo, como as construções acima, exclui 

a construção reflexiva, pois o se naquelas construções não pressupõe um esforço a si 

mesmo, mas por si mesmo, o que leva a interpretá-las como construções espontâneas. 

As construções do último grupo se comportam diferente dos demais, pois não 

possuem nenhuma construção equivalente. No entanto, se o clítico for retirado não há 

alteração de significado, como se pode observar no exemplo E do quadro acima. 

F>(-*8"#-!(6'0!&.+%-2@+!(!'/%+(-(1%'1'!,-!(.-(,+!+(L#'%-&!J(?Q=FM(

Com base na organização das ocorrências em cinco grupos, descritos no quadro 1, 

verificou-se que três deles partilham semelhanças no que diz respeito ao desfocamento 

de participante, são eles: 2, 4 e 5. 

Na verdade, esses grupos tratam do mesmo fenômeno: o apagamento, o 

encobrimento da identidade desses participantes que pode ser explicada pela relação 

de modéstia que os autores se colocam no texto, exigência do gênero e da linguagem. 

Possivelmente, esse desfocamento se dá quando não há importância de se mencionar 

pesquisadores da área, por exemplo, o que não prejudica a compreensão do texto que 

tem como foco os processos, as ações de fazer pesquisa e não em quem a faz, conforme 

apontam pesquisadores desse gênero (HALLIDAY, 2004; HALLIDAY & MARTIN 

1993; SWALES & FEAK 1999). 

Esses cinco grupos apresentados acima possibilitaram a criação de três categorias: 

•! SE em construções médias; 

•! SE em construções com desfocamento de participante;  

•! SE em construções agnatas. 

Os dados mostram que os usos do clítico se não estão somente ligados a termos 

sintáticos descritos tanto em livros didáticos como em gramáticas normativas, mas estão 

intimamente ligados ao significado que o se desempenha no contexto em que está inserido. 

O arcabouço teórico e metodológico da Linguística Sistêmico-Funcional permitiu 

descrever e analisar os usos do se em artigos científicos produzidos em situação real de 

comunicação, neste caso, os artigos de pesquisa. O ambiente situacional e o cultural foram 

levados em conta na análise das escolhas gramaticais feitas nos textos. 
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O instrumento computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2008) possibilitou o 

trabalho com uma grande quantidade de textos, fornecendo os contextos em que a palavra 

de busca se ocorre, contribuindo para um estudo sistemático e minucioso de cada 

ocorrência e dos contextos em que ocorrem. 

Foram encontrados três padrões de uso desse clítico que ocorrem em três tipos 

diferentes de construções: médias, com desfocamento de participante e agnatas. Nas 

primeiras não se pressupõem um participante explícito; a oração parece ocorrer sozinha, 

sem um participante com caráter de Agente. As construções com participante desfocado, 

por sua vez, podem ser de alto grau quando todos os participantes estão desfocados, ou 

seja, um tipo de desfocamento mais geral e, portanto, mais genérico; de médio grau 

ocorrendo quando a comunidade acadêmica está desfocada, supondo-se que o autor e o 

leitor, por fazerem parte dessa comunidade, também estão desfocados e, por fim, o de 

baixo grau que ocorre em orações em que a participação do autor do artigo ou de um 

pesquisador citado é pressuposta pelo contexto.  

As construções agnatas são realizadas por processos materiais que, ocorrendo em 

contextos com o clítico se, possuem significados diferentes de contextos sem se 

funcionando como processos relacionais e/ou existenciais. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o ensino de escrita acadêmica ou, 

até mesmo, adaptado para o uso nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, propondo 

uma reflexão dos usos do se com base em exemplos reais de gêneros conhecidos pelos 

alunos. Pretende-se, futuramente, elaborar um material com foco na escrita acadêmica 

para alunos de graduação e pós-graduação. 
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O ensino de leitura e escrita é uma problemática antiga no âmbito da Educação brasileira. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, publicados na década de 

noventa, já faziam remissão a esse fato, destacando que “os índices brasileiros de 

repetência nas séries iniciais estão diretamente ligados a dificuldade que a escola tem de 

ensinar a ler e a escrever”. (PCN, 1997, p. 41). 

Um dos motivos responsáveis pelo aumento dessa dificuldade está na seleção 

descontextualizada dos gêneros a serem trabalhados. Na maioria das vezes, os contextos 

social e cultural de que os alunos fazem parte não são levados em conta. De acordo com 

Schneuwly e Dolz (2004, p. 76), 

[…] o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo 

tempo, objeto de ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, num 

espaço do “como se”, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é 

necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que é instaurada com fins de 

aprendizagem. 

A ideia de analisar textos técnicos surgiu de uma dificuldade, primeiramente 

particular, em produzir certos gêneros mais técnicos, passando por toda a Educação 

Básica até o Ensino Superior, e, posteriormente, em elaborar aulas sobre o assunto. 

Algumas instituições de ensino superior ignoram a necessidade de oferecer um ensino 

sistemático desses textos e a bibliografia existente é escassa. 

Diante dessas considerações, descrever dificuldades relacionadas aos processos de 

leitura e escrita na elaboração de textos acadêmicos e traçar uma discussão em torno da 

possibilidade de haver leituras erradas geradoras de (des)construção de sentidos 

constituem os objetivos deste trabalho. 

 (
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Considerar o ato de ler como construção de sentidos é apropriar-se da concepção dialógica 

da linguagem, em que o leitor é considerado como sujeito ativo, situado em um certo 

tempo e lugar e influenciado por condições sociais e históricas. Quem lê necessita de 

conhecimentos linguísticos que vão desde o conceito de letras, fonemas e morfemas, 

possibilitando a decodificação do texto escrito.  

O autor, como o produtor do texto, apresenta um projeto de compreensão, porém, 

ao lançá-lo ao leitor, este com o seu conhecimento de mundo interpreta, através do léxico, 

preenche lacunas e constrói um sentido que lhe parece coerente. No estabelecimento da 

mensagem, há uma via de mão dupla em que emissor e receptor interagem dentro de um 

propósito comunicativo, a todo momento (re)construindo sentidos. 

Na obra Professor, Leitura e Escrita, de Jauranice Rodrigues Cavalcanti, a autora 

intitula essa leitura de AUTORAL. Diz respeito a uma leitura construída, assim, por 

sujeitos ativos que dialogam com os textos, que interagem com outras compreensões do 

mundo, avaliando e criticando diferentes pontos de vista. 

Conforme afirma Marcuschi (2008), “compreender não é uma ação apenas 

linguística ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo e um modo de 

agir sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma cultura e uma sociedade”. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 230). Nessa relação, conhecimentos de mundo e ideologias 

distintas podem implicar a formação de LEITURAS ERRADAS, termo utilizado pela 

primeira vez, em 1990 por Sírio Possenti. O que não significa dizer que um texto 

apresente uma única leitura correta e sim, que existem leituras mais prestigiadas que 

outras e algumas até estigmatizadas. 

De acordo com Possenti, as leituras erradas podem ocorrer por dois motivos, a 

saber: primeiramente, por conta do “descompasso” que pode acontecer entre o 

conhecimento de mundo que o texto supõe do leitor e do que este efetivamente dispõe. O 

segundo motivo está ligado à ideologia do sujeito, sua GRADE SEMÂNTICA. Nas 

palavras de Possenti, 

Quando o que lemos está de acordo com nossa ideologia, com nossa grade semântica, 

então o texto é lido segundo a mesma grade a partir da qual foi produzido. Nesse caso, 

ele é claro, é legível. Mas, quando lemos um texto que deriva de outra grade, nós não 

o recebemos segundo a sua grade de produção, mas segundo nossa própria grade 
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prévia. Assim, lemos no outro texto apenas o que nossa grade permite que leiamos. 

(POSSENTI, apud CAVALCANTI, 2010, p. 23). 

O objeto de análise desta pesquisa permitirá tecer comentários acerca de fatos que 

levam a leituras erradas e denunciam deficiências no ato de compreender e interpretar 

textos que implicam um processo de (des)construção dos sentidos. 

?>(-(+!6%&,-(6'#'(1%'6+!!'(

Para uma efetiva compreensão do ensino da produção escrita, cabe apresentar as 

concepções de escrita postuladas por Koch e Elias, na obra intitulada Ler e Escrever: 

estratégias de produção textual, na qual as autoras discutem a escrita com base em três 

perspectivas cujas funções mudam conforme o foco. Este, por sua vez, pode se apresentar 

na língua, no autor ou na interação. 

As autoras destacam ainda que 

o modo pelo qual concebemos a escrita não se encontra dissociado do modo pelo qual 

entendemos a linguagem, o texto e o sujeito que escreve. Em outras palavras, subjaz 

uma concepção de linguagem, de texto e de sujeito escritor ao modo pelo qual 

entendemos, praticamos e ensinamos a escrita, ainda que não tenhamos consciência 

disso. (2011, 32). 

A partir de então, elas propõem as três perspectivas de escrita, conforme dito, com 

três focos distintos: na língua, no escritor e na interação. 

A primeira perspectiva (escrita com o foco na língua), parte do pressuposto de que 

escreve bem aquele que conhece as regras gramaticais e tem um bom e amplo 

vocabulário. 

De acordo com Koch e Elias (2011, p. 33), “subjacente a essa visão de escrita, 

encontra-se uma concepção de linguagem como um sistema pronto, acabado, devendo o 

escritor se apropriar desse sistema e de suas regras.” 

No livro Redação Inquieta, de Gustavo Bernardo, tem-se claro que leitura e escrita 

não dependem de técnicas, o professor ratifica isso, exemplificando com um fato pessoal: 

“Minha própria experiência do escrever não reconhece nenhuma origem na memorização 

de regras, na decomposição analítica de textos clássicos ou modernos, ou em baterias de 

exercícios transformacionais.” (2010, p. 20). 
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Deve-se salientar que, contudo, o conhecimento das regras gramaticais faz-se 

necessário para compreender o porquê do uso de um determinado mecanismo linguístico. 

O emprego das regras, apenas por intuição, pode, em algum momento falhar. Além disso, 

a gramática da língua portuguesa está cheia de exceções que exigem um ensino 

sistemático para um efetivo aprendizado. 

A segunda perspectiva entende a escrita como uma atividade por meio da qual 

aquele que escreve expressa seu pensamento, suas intenções, sem levar em conta as 

experiências e os conhecimentos do leitor ou a interação que envolvem esse processo. A 

escrita, neste caso, é a representação única e inalterável das ideias do autor. 

A última visão de escrita, contrária às anteriormente descritas, é guiada pelo 

princípio interacional, nela, o autor tem em mente um projeto de dizer que é proposto e 

adequado ao seu interlocutor. Nesse caso, “a escrita é vista como produção textual, cuja 

realização exige do produtor a ativação de conhecimentos e a mobilização de várias 

estratégias.” (KOCH e ELIAS, 2011, p. 34). Essa visão enfatiza a dinamicidade da língua, 

nela, toma-se a consciência de que ler e escrever se ensina e o aprendizado dá-se a partir 

de um processo lento e trabalhoso. A professora e pesquisadora Jauranice Rodrigues 

Cavalcanti na obra Professor, leitura e escrita compartilha de tal pensamento. 

Se levarmos em conta nossas experiências, a ideia de escrita como trabalho mostra-se 

muito mais adequada. O ‘enfrentamento’ da folha em branco, da tela do computador, 

é apenas parte de um processo que se inicia bem antes, com pesquisas e leituras, e 

passa por outros momentos que vão desde a revisão até a reescrita e edição do texto 

[…]. Trata-se assim, de um conjunto de práticas, um processo bastante complexo, que 

em nada lembra um momento único, do qual resultaria o texto pronto e acabado. 

(CAVALCANTI, 2010, p. 89). 

O ensino da produção escrita concretiza-se a partir do momento em que se 

consideram os elementos autor e leitor imersos em um contexto social, histórico e 

cultural, onde ambos são seres ativos que constroem e (re)constroem opiniões a todo 

momento. 

F>('(1%'6+!!'(.+(%+,+4,"-*&B-23':("#(,+4,'(,%-0!;'%#-.'(

A elaboração de alguns gêneros como resumo ou resenhas envolvem o processo de 

retextualização cujo propósito consiste em produzir um texto outro a partir de um texto-
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base. No livro Da fala para a escrita: atividades de retextualização, Marcuschi observa 

atividades de transformação de um texto oral para um texto escrito, permanecendo na 

mesma língua. Dessa forma, o autor busca “construir um modelo para analisar o grau de 

consciência dos usuários da língua a respeito das diferenças entre fala e escrita 

observando a própria atividade de transformação” (2010, p. 46). 

Segundo ele, 

a retextualização, tal como tratada, não é um processo mecânico, já que a passagem da 

fala para a escrita não se dá naturalmente no plano dos processos de textualização. 

Trata-se de um processo que envolve operações complexas que interferem tanto no 

código como no sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-

compreendidos da relação oralidade-escrita. (MARCUSCHI, 2010, p. 47). 

Apresenta, pois, a passagem da modalidade oral para a escrita sem julgar aquela 

inferior a esta, considerando, entretanto, a passagem de uma ordem para outra ordem. 

Cita ainda algumas variáveis presentes na transformação da oralidade para escrita. São 

elas: o propósito ou objetivo da retextualização; a relação entre o produtor do texto 

original e o transformador; a relação tipológica entre o gênero textual original e o gênero 

da retextualização; os processos de formulação típicos de cada modalidade. 

Em relação à primeira variável, o autor afirma que, dependendo da finalidade de 

uma transformação, ter-se-á uma diferença bastante acentuada no nível da linguagem do 

texto. Uma retextualização não é indiferente aos seus objetivos ou propósitos. 

Quanto à relação entre o produtor do texto original e o transformador, Marcuschi 

afirma que 

Um texto pode ser refeito pela mesma pessoa que produziu o original ou por outra. No 

caso de ser o próprio autor quem retextualiza, as mudanças são muito mais drásticas 

e, frequentemente, o autor despreza a transcrição da fala e redige um novo texto. Mas 

mesmo assim o autor não elimina todas as marcas da oralidade no seu texto. Já uma 

outra pessoa que não o próprio autor do texto em processo de retextualização terá mais 

‘respeito’ pelo original e fará menor número de mudanças no conteúdo, embora possa 

fazer muitas intervenções na forma. (MARCUSCHI, 2010, p. 54). 

Na relação tipológica, Marcuschi destaca um ponto e o julga interessante, que é o 

fato de se produzirem modificações menos drásticas com a transformação de um gênero 
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textual falado para o mesmo gênero textual escrito. As alterações são maiores quando se 

trata de gêneros diferentes. 

Ao que tange à última variável, aborda a questão das estratégias de produção textual 

vinculadas a cada modalidade. Ao escrever, tem-se sempre a possibilidade de rever sem 

que esta revisão seja visível ao receptor da versão final do texto. Isso contribui para que 

a escrita seja mais planejada que a fala.  

A professora e pesquisadora Maria de Lourdes Meirelles Matencio (2003) revê o 

conceito de retextualização, definindo-o a partir da passagem de um texto para outro na 

mesma modalidade (neste caso, a escrita), porém tendo como produto final gêneros 

distintos. 

Levar-se-á em conta, por parte dos alunos, o nível de compreensão de textos, o grau 

de fidelidade das informações passadas pelo leitor-autor acerca do texto-fonte e as 

dificuldades na produção escrita de um outro gênero distinto daquele do texto-fonte. O 

estudo da atividade de retextualização foi motivado pela percepção do elevado 

quantitativo de reconstruções de sentido de um texto e pela necessidade de analisar a 

maneira como esse mesmo sentido se desconstrói a depender do não cumprimento do 

propósito comunicativo do gênero em questão. 

Matencio desenvolve projetos que visam à reflexão sobre as regularidades 

identificadas no processo de referenciação na retextualização de textos que circulam no 

ambiente acadêmico. Para Matencio (2003), “produzir resumos e resenhas é de crucial 

importância na formação universitária, pois o estudante, além de registrar a leitura, 

manifesta sua compreensão de conceitos e do fazer – científico da área de conhecimento 

em que atuar”. Segundo a professora, como pesquisadora do processo de retextualização 

em textos acadêmicos, esse procedimento 

envolve a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos-base, o que 

significa que o sujeito trabalha sobre as estratégias linguísticas textuais e discursivas 

identificadas no texto-base para então projetá-las tendo em vista uma nova situação de 

interação, portanto um novo enquadre e um novo quadro de referência. (MATENCIO, 

2003). 

O resultado de uma retextualização será sempre um novo texto, com propósitos 

distintos porque foi gerado em esferas sociais diferentes do texto-base. 
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Na produção de textos técnicos, as dificuldades apresentadas pelos alunos são crescentes, 

uma vez que não há a criação de contextos reais de produção no ambiente acadêmico, 

atrelada a esse fato existe a carência de um ensino sistemático desses gêneros. Os alunos 

são cobrados por algo que nunca lhes foi ensinado, tendo de aprender por conta própria. 

Segundo Anna Rachel Machado, 

na maioria das vezes, subsiste a crença de que há uma capacidade geral para a escrita, 

que se bem desenvolvida, nos permitiria produzir de forma adequada textos de 

qualquer espécie. Outras vezes, acredita-se que o mero ensino da organização global 

mais comum do gênero seja suficiente para que o aluno chegue a um bom texto. 

(MACHADO, 2004, p. 13). 

Com o propósito de observar e analisar as reais dificuldades na produção de textos 

da esfera acadêmica optou pela análise de um resumo produzido por um aluno do Curso 

de graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na disciplina 

Prática de Produção Textual II. Esse resumo é parte dos objetos de análise de uma tese 

de Doutorado em Língua Portuguesa e contou com a análise de 52 textos acadêmicos 

divididos entre resenhas críticas e resumos. O texto-fonte que deu origem a esse resumo 

é um artigo publicado no Jornal O Globo, intitulado Cursos de Oratória aumentam o 

poder de persuasão, cujo tema aborda a importância da boa comunicação para ser bem-

sucedido profissionalmente e que diante dessa questão três instituições de ensino 

incluíram técnicas de oratória. A escolha pelo resumo deve-se ao fato de se tratar de um 

gênero que apresenta maior grau de complexidade na elaboração, dada a pouca ou nula 

sistematicidade no ensino de sua produção. 

Sobre o verbete resumo, o Aurélio eletrônico diz: 

Resumo (Dev. De resumir): S. m. 1. Ato ou efeito de resumir(-se). 2. Exposição 

abreviada de uma sucessão de acontecimentos, das características gerais de alguma 

coisa, etc., tendente a favorecer sua visão global: síntese, sumário, epítome, sinopse. 

3. Apresentação concisa do conteúdo de um artigo, livro, etc., a qual precedida de sua 

referência bibliográfica, visa a esclarecer o leitor sobre a conveniência de consultar o 

texto integral. Ao contrário da sinopse, o resumo aparece em publicação à parte e é 

redigido por outra pessoa que não o autor do trabalho resumido. 4. Recapitulação em 

poucas palavras; sumário. […]. 
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O professor Agostinho Dias Carneiro, no livro Redação em Construção: a escritura 

do texto lista uma série de estratégias para a composição de um resumo: 

a) não apresenta introdução, de modo geral; b) segue a ordem do texto; c) não deve 

conter elementos estranhos ao texto; d) não deve apresentar apreciações sobre aspectos 

do texto; e) deve ser redigido como se o próprio autor o fizesse; f) não deve conter 

conclusões que não sejam as do próprio autor. (CARNEIRO, 2001, p. 147-148). 

Resumir requer do “resumidor” a assimilação completa do(s) assunto(s) abordados 

no texto-fonte. É preciso ter poder de síntese para se transmitir ao leitor os pontos 

principais do texto inicial para que ele avalie a necessidade de leitura do conteúdo integral. 

De acordo com Dolz e Schneuwly (2004, p. 88-89), o resumo exige de seu produtor, “dizer 

em poucas palavras, mas do mesmo ponto de vista enunciativo, o que o autor do texto a 

resumir quis dizer […] o ‘resumidor’ revive, em seu resumo, a dramatização discursiva 

construída no texto a resumir, a partir de uma compreensão das diferentes vozes 

enunciativas que nele agem.” O ato de resumir propõe-se a dizer sem imprimir opinião 

própria nem informações novas. 

Manter a fidelidade ao texto-fonte, transmitindo ao leitor a mensagem de forma 

neutra, foi uma das maiores dificuldades constatadas na análise do corpus, ao longo do 

texto pode-se observar as impressões do autor acerca do texto-fonte. A falta de 

neutralidade no dizer provoca uma alteração na mensagem do texto-fonte e acrescenta 

informações alheias a esse texto primeiro. Em alguns momentos, no resumo, o aluno 

parece pressupor o que diz o texto-fonte a partir do título, por isso a (des)construção de 

sentidos. O aluno enquanto leitor e produtor de texto é um sujeito ativo, assim constrói 

novos sentidos. Em contrapartida, por desconhecer o Contrato de Comunicação, que rege 

esse gênero, desconstrói os sentidos do texto-base. 

Para a Análise do Discurso, o Contrato de Comunicação  

é o que permite aos parceiros de uma troca linguageira reconhecerem um ao outro com 

os traços identitários que os definem como sujeitos desse ato (identidade), 

reconhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina (finalidade), entenderem-se 

sobre o que constitui o objeto temático da troca (propósito) e considerarem a relevância 

das coerções materiais que determinam esse ato (circunstâncias). [CHARAUDEAU, 

2006, p. 132]. 
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A partir da análise do corpus, é possível perceber que o produtor do resumo não 

cumpre o Contrato de Comunicação do gênero. Isso pode ser ratificado não só pela falta 

de um discurso neutro, mas também pelos seguintes itens, a saber: ausência da palavra 

resumo no início do texto e das palavras-chave; introdução de artigos definidos para se 

referir a entidades novas no discurso. 

O autor do resumo não deixa claro para o leitor de que texto se trata, esse processo 

é decorrente da falta de idealização de destinatários previstos, os quais participam da 

adequação contextual e, em seguida, ao dizer que o gênero em questão é um anúncio, 

transmite uma informação inadequada sobre o gênero. Associada a isso, no todo do 

resumo, há uma falta de ordenação na apresentação das informações contidas no texto-

fonte. Essas dificuldades estão em destaque no resumo que segue. O texto-fonte que deu 

origem ao resumo segue em anexo a este artigo, com base na leitura do texto-base é 

possível perceber que há uma (des)construção de seus sentidos no resumo analisado. 

A intenção do texto é fazer a divulgação de um novo curso, onde ensinam as pessoas 

a se comunicarem melhor, não só na vida particular – perdendo um pouco da timidez 

– como também melhorando sua vida profissional – ajudando o indivíduo a se sentir 

mais a vontade ao falar em público. O anúncio em si já faz uso desse ensinamento, ele 

começa dando exemplo e usando argumentos que sejam capazes de convencer o leitor 

a contratar os serviços do professor. Que não é qualquer pessoa, mas sim, um ex-

funcionário da TV Globo, que trabalhava suas técnicas com atores, apresentadores, 

locutores e repórteres. Ele usa o exemplo de Sheherazade para demonstrar o quanto a 

voz humana pode ser convincente e persuasiva quando é utilizada com certos 

conhecimentos. 

O desconhecimento do Contrato de Comunicação somado à falta de neutralidade 

no dizer são processos decorrentes do que o autor Sírio Possenti intitulou de LEITURAS 

ERRADAS (cf. seção 2), pois, ao produzir um texto o leitor, como sujeito ativo, coloca 

seu conhecimento de mundo e suas ideologias, devido a esse fato, ele tenta “encaixar” ou 

“formatar” o texto-fonte em sua grade semântica, essa, por sua vez é distinta da grade do 

produtor do texto-fonte, o que vai gerar a (des)construção de sentidos. 

Nesse processo de (des)construir os sentidos, há também a pertinência da adequação 

contextual. Irandé Antunes, no livro Análise de Texto, refere-se a essa questão, afirmando 

que “presentemente, as discussões em torno do bom texto têm destacado a primazia da sua 
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adequação a seu contexto de produção e circulação.” (ANTUNES, 2010, p. 66). A autora 

destaca também a importância que deve ser atribuída aos destinatários do texto: 

[…] Ainda no interior dessa adequação contextual, merece destacar a questão dos 

destinatários previstos. É de extrema importância tê-los em vista. Afinal, a linguagem 

é uma atividade interativa, entre dois ou mais interlocutores, um dizendo a outro, um 

perguntando ou respondendo a outro, de modo que, literalmente, ninguém fala ou 

escreve para ninguém. Pressupomos sempre a presença de um outro. (ANTUNES, 

2010, p. 67). 

Essa dificuldade do educando em idealizar contextos onde seu texto pode vir a 

circular e destinatários previstos ratifica a falta de conhecimento de certas peculiaridades 

exigidas no momento da produção de textos técnicos e que só poderão ser atendidas com 

um ensino sistemático e com a criação de contextos reais de produção em que se deixe 

claro a finalidade do gênero em questão. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Ler e escrever um texto são ações que não podem ser consideradas atos finais. A cada vez 

que se relê e se reescreve um texto, não se é o mesmo que o fez anteriormente, novos 

acontecimentos em na vida, novos aportes de conhecimento constroem diferentes leituras 

de um mesmo leitor. Não há garantia, na leitura do texto, que se tenha o seu sentido 

correto. É necessário um esforço de união de habilidades do leitor com os conhecimentos 

prévios sobre o assunto explanado para se efetivar a análise de seu significado. 

Com base no desenvolvimento das potencialidades e habilidades do leitor, vão 

sendo incorporados ao longo da vida, novos esquemas cognitivos que permitem um 

conhecimento sociocultural crescente, ampliado. Não se faz um aluno-leitor-autor, em 

um ano de escolaridade. A Educação Básica deve ser, toda ela, permeada de atividades 

de leitura e escrita, com graus de complexidade no seu desenrolar, para que o aluno tenha, 

realmente, uma boa base para futuros estudos. 

É importante deixar claro para o aluno que existem leituras erradas e que essas 

leituras ocorrem devido ao descumprimento do Contrato de Comunicação que está por 

traz dos gêneros. Professor e aluno precisam refletir sobre os motivos pelos quais levou 

a produção de uma leitura inadequada e que, mais à frente, irá implicar problemas também 
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na produção de textos. O medo de assumir que existe o erro leva a um enfraquecimento 

das metodologias de ensino de leitura e escrita. 
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(Texto-fonte) Cursos de oratória aumentam o poder de persuasão 

(Técnicas ajudam advogados, professores e até padres a falarem melhor em público se 

expressando com fluência e objetividade) 

 

Desde Sheherazade, que passou 1001 noites contando histórias para escapar da morte, 

que está provado e confirmado: a voz humana, se bem empregada com uma narração 

eficiente, é capaz de fazer milagres. Projetos medíocres no trabalho podem ser aprovados 

da noite para o dia, graças ao poder de persuasão de quem os defende. Por outro lado, 

tarefas importantíssimas podem ficar em segundo plano se a pessoa não souber se explicar 

e confundir os colegas da empresa. Pensando nisso, três instituições de ensino estão 

lançando cursos de técnicas de apresentação e de oratória. O objetivo é um só: ensinar a 

falar em público, usando bem a voz para se expressar com fluência e objetividade. 

A clareza na comunicação verbal é decisiva na hora de conseguir um emprego. O perfil 

do profissional do futuro envolve a capacidade de se comunicar e de trabalhar em grupo. Mas 

no dia a dia das empresas, é comum encontrar pessoas que não sabem ouvir, ou jogam 

conversa fora, desperdiçando tempo e dinheiro por falta de objetividade – comenta o 

radialista Marco Aurélio de Souza, professor do curso de oratória da Fundação Mudes. 

Timidez e insegurança prejudicam a comunicação 

[…] Pioneira nessa área, Glorinha Beuttenmüller trabalhou 18 anos na TV Globo, 

orientando repórteres, locutores, apresentadores de TV e atores sobre a melhor maneira 

de falar. No seu curso particular, já atendeu a políticos como o prefeito do Rio, Luiz Paulo 

Conde. Mas as aulas estão abertas a simples mortais que, longe do brilho dos palanques 

ou da TV, podem melhorar a comunicação, nem que seja apenas para fazer mais amigos. 

– A fala é o principal veículo de relacionamento do homem. Ela transmite emoção 

e desperta imagens para o ouvinte. Muitas pessoas saem do curso se sentido mais seguras 

– explica ela. 

(O GLOBO, Domingo, 01 e março de 1998) 
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A proposta desse artigo é fazer uma reflexão sobre a prática da língua realizada no 

ambiente digital. Especificamente, a prática da língua desenvolvida em gêneros digitais 

de tipologia dialogal, que se concretizam nos comentários postados nas redes sociais 

como, por exemplo, o Facebook. Essa prática da língua é reconhecida pelo conceito de 

internetês, mas por estarmos diante de um contexto hipertextual e híbrido, em que a 

comunicação é mediada pelo digital, poderíamos reconhecer essa prática da língua como 

a “escrita em rede”. O termo rede sugere o estilo da comunicação realizada nos gêneros 

digitais de tipologia dialogal, que é uma comunicação ou uma conexão de “muitos com 

muitos”, que marca um dos objetivos da internet, que é a socialização. 

Para a concepção sociointeracionista, a língua é o lugar de interação (KOCH, 2002), 

logo o sujeito é considerado ator/construtor social, ativo, que dialogicamente se constrói 

e é construído, assim, o sujeito de acordo com suas práticas sociais irá usar a língua de 

modo que atenda aos seus propósitos comunicativos. Com o surgimento da internet, 

houve uma percepção de estarmos diante de “novas” práticas sociais, mas o que ocorreu 

foi o intercâmbio de situação de uso da linguagem que demandou uma rapidez na 

produção e interação da informação. E nesse contexto, conceituado de digital, a produção 

e interação da informação é essencialmente textual, que contém aspectos linguísticos que 

evocam as especificidades da fala e da escrita, algo normal se considerarmos que a língua 

se estabelece num continuum. É desse ponto que rediscuto o conceito de internetês. 

É importante ressaltar que, não pretendemos fazer uma discussão do conceito pelo 

conceito. Mas fazer uma discussão de um conceito associado a uma prática social da 

língua, pois, estamos discutindo o uso da língua no ambiente digital a partir da perspectiva 

de letramento, especificamente, o digital. Street (2014, p. 17) observa que 
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… a relação entre língua escrita e língua oral difere segundo o contexto – não existe 

nenhuma explicação universal sobre “oral” e “o escrito”. As condições sociais e 

materiais afetam (se é que não determinam) a significação de uma dada forma de 

comunicação, e é inadequado (senão impossível) deduzir do mero canal quais serão os 

processos cognitivos empregados ou as funções que serão atribuídas à prática 

comunicativa. 

Internetês define a modalidade escrita produzida nos gêneros digitais. Essa 

modalidade escrita é considerada um desvio do padrão que se aproxima da fala por ser 

fragmentada. Entretanto, ao considerar que a relação da fala com a escrita se dá num 

continuum, perceberemos que o indivíduo por estar num contexto hipertextual e híbrido, 

necessitou integrar a língua a essa situação comunicativa, logo, o que se pratica nos 

ambientes digitais não é a fala e nem mesmo uma escrita não padrão, pois, tais modalidades 

são praticadas em situações de uso específicas. Ou seja, o indivíduo precisou ser fluente num 

terceiro modo de usar a língua, o qual denomino de escrita em rede, em que se verifica a 

existência de variações. Portanto,  

 
A escrita em rede apresenta 

língua padrão                         variedades não padrão 

língua culta                                       língua coloquial 

norma padrão                                normas não padrão 

 

O sujeito social, anteriormente mencionado, no “jogo da linguagem”, aciona os 

conhecimentos de mundo, linguístico e sociointeracional de acordo com o contexto social, 

que no caso é o contexto social digital, de modo que atenda seus propósitos comunicativos. 

E é exatamente o que ocorre nos gêneros digitais de tipo dialogal, os internautas usam a 

língua de modo que atenda às exigências sociais presentes nas redes sociais, como o 

Facebook. 

O Facebook é considerado o site social mais popular do mundo, pois, há uma 

diversidade de pessoas que “navegam” nesse ambiente digital com objetivos diversos. O 

Facebook pode ter a função de uma página pessoal ou de uma página pública com fim 

comercial, político, jornalístico ou de entretenimento. Para se ter uma ideia do 

deslumbramento gerado pela rede social, 83% dos brasileiros estão conectados no 

Facebook. É uma informação considerável que só reforça a necessidade de se considerar 
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a comunicação digital, uma recente prática social que solicita que sejamos fluentes numa 

terceira modalidade de uso da língua, a escrita em rede. 

O ambiente digital, o qual a comunicação digital está inserida, é hipertextual, híbrido, 

interativo, demanda rapidez na produção e na recepção da informação, propicia o 

entrecruzamento de pessoas e nos impele a consumir tanto no sentido de comprar “coisas” 

quanto no sentido de experimentar situações. Por isso, ainda gera percepções de 

desconfiança e encantamento nas pessoas, principalmente nos estudiosos das ciências 

sociais e de linguagem. Algo que considero positivo, pois, nos instiga a querer conhecer 

mais sobre o assunto. 

-(1%$,&6-(.-(*<08"-(0'!(8A0+%'!(.&!6"%!&5'!(.&8&,-&!(6'05+%!-6&'0-&!(

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem capacitar o aluno a expandir o uso da 

linguagem em instâncias privadas e públicas e capacitar o aluno a utilizar diferentes 

registros, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa de que 

participam. Para se atingir tais objetivos é necessário que consideremos a língua em USO, 

em diferentes práticas sociais que são reconhecidas pelos gêneros discursivos, os quais, 

de acordo com Bakhtin (2010), são mutáveis, flexíveis e plásticos, não criados pelos 

falantes, mas dado para eles. Bakhtin (2010, p. 285) ainda observa que  

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, tanto 

mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade […], realizamos 

de modo mais acabado o nosso livre projeto discursivo. 

É compreendendo o projeto discursivo presente nos gêneros discursivos digitais 

conversacionais que poderemos discutir os aspectos linguísticos presentes nos comentários 

postados pelos internautas nas redes sociais, que espelham a liberdade dos mesmos na 

escolha da melhor forma de expressar a sua opinião sobre um fato específico. E a 

compreensão do projeto de dizer dos internautas envolverá a percepção de aspectos como 

a idade, o gênero, a classe social, a escolaridade, o lugar, as crenças entre outras 

especificidades ideológicas e culturais, que indicam a importância da etnografia na análise 

da conversação on-line. 

Da perspectiva etnográfica, propomos compreender a internet como um artefato 

cultural, pois, como explica Fragoso (2012), o que ocorreu, nesses vinte anos, foi uma 

inserção da mídia na vida cotidiana. 
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Enquanto artefato cultural, as práticas sociais da língua em situação on-line não vão 

excluir as práticas sociais da língua em situação off-line, isso é extremamente relevante 

porque possibilita perceber o que ocorreu com os gêneros digitais conversacionais, que 

têm a conversação face a face como referência, em que se observa a tomada de turnos e 

a organização tópica. Observe o exemplo abaixo: 

 

Referente                                        Retomadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exemplo acima explicita a estrutura de uma conversa, que se organizou a partir de 

postagens feitas pelos interactantes ‘JA’, ‘AV’ e ‘RT’, assim, pode-se observar que há: 

1)! tópico da conversação – “O jogo do Miami Heats com o Flamengo”; 

2)! trocas de turnos entre os enunciadores – ‘AV’, ‘JA’, ‘RT’; 

3)! marcação temporal – 16 de dezembro de 2014 às 23:06. 

 

O jogo não foi dos melhores mas foi do Heats!! 

#Letsgoheats #miamiheats #vs #chicagobulls #flamengo 

71 pessoas curtiram isso.                          

JA  Porra vou p miami e n tem mais ingresso  :(    

AV  Poo mas vou te falar o basquete do heat caiu bem 

dps da saída do lebron  

JA  entendi 

AV  mas é jogo da NBA esse é o importante hahah e se 

liga pera vou te mandar por chat 

RT AHAHUHHAAH show lek, o Heat ta fraco mas 

ainda tem o Wade  
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O interactante ‘AV’ põe em seu perfil do Facebook o seguinte enunciado “O jogo 

não foi dos melhores mas foi do Heats!!”, que pode ser considerado o tópico da 

conversação que gerou a troca de turnos entre os interactantes ‘JA’ e ‘RT’. Há uma 

continuidade tópica com breves “quebras”, quando os interactantes se referem, nas trocas 

de turnos, aos principais jogadores do time americano “Lebron” (Poo mas vou te falar o 

basquete do heat caiu bem dps da saída do lebron) e “Wade” (o Heat ta fraco mas ainda 

tem o Wade). Podemos perceber a continuidade tópica na progressão referencial da 

conversa: 

 

O Jogo → ϕ do Heat → Miami → o basquete do heat → jogo da NBA → o Heat 

 

Na cadeia, se observa que o referente Jogo é retomado e reconstruído 

discursivamente pelos interactantes. Como já dito, o referente jogo é o tópico da conversa 

(como podemos observar, acima, nas indicações feitas pelas as setas no texto). 

É importante advertir que no enunciado do interactante ‘JA’, o termo miami não é 

o lugar, a cidade Miami. O enunciado ‘vou p Miami e n tem mais ingresso’, significa que 

o participante ‘JA’ foi assistir ao jogo do time de basquete de Miami e não tinha mais 

ingresso. O Heat é um famoso time de basquete de Miami, nos Estados Unidos. 

Como os participantes da conversação são jovens adolescentes, há na conversa o 

predomínio da variante coloquial, que pode ser verificada pela ocorrência de 

•! Truncamentos dos vocábulos: “Poo mas vou te falar o basquete do heat caiu 

bem dps da saída do lebron”; 

•! Gírias e palavrões: “Porra vou p miami e n tem mais ingresso”; 

•! Onomatopeias: AHAHUHHAAH show lek; 

•! Repetição vocálica no final das palavras; 

•! Paralinguístico: ☺ 

•! A presença do conector ‘mas’ com a função de marcador conversacional e não 

de conjunção adversativa. 

 

 

 

 

 

Os aspectos linguísticos destacados expressam o valor subjetivo e bem informal no 

projeto de dizer dos jovens internautas, de modo que esse USO da língua se justifica pela 

intimidade existente entre os interactantes. Relembrando, o processo de análise da 
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interação no contexto on-line não exclui as relações existentes no contexto off-line, ou 

seja, o vínculo de amizade que ocorre entre os interactantes ‘JA’, ‘AV’ e ‘RT’ num bate 

papo no recreio do colégio, permanece na interação do Facebook. Esse é um elemento a 

ser considerado para que ocorra a coerência na conversação acima, que está relacionada 

com o contexto sociocognitivo dos participantes da conversação e que vai possibilitar a 

depreensão de sentido do que está implícito no texto. Koch (2002, p. 17) observa que 

… a coerência deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade do texto, 

passando a dizer respeito ao modo como os elementos presentes na superfície textual, 

aliados a todos os elementos do contexto sociocognitivo mobilizados na interlocução, 

vêm a constituir, em virtude de uma construção dos interlocutores, uma configuração 

veiculadora de sentidos. 

Assim, durante a realização da atividade interativa no Facebook, houve o 

acionamento do contexto sociocognitivo que engloba os conhecimentos: 

 

Ao apreciar o esquema referido, temos: o conhecimento linguístico que abrange o 

conhecimento gramatical e o lexical; o conhecimento da situação comunicativa que 

significa compreender como a situação comunicativa interfere na produção e recepção 

textual; o conhecimento superestrutural que se refere à percepção dos tipos textuais; o 

conhecimento estilístico que indica os registros, as variedades de língua e sua adequação 

às situações comunicativas; o conhecimento sobre os gêneros que permite relacionar 

textos com os diversos eventos da vida social; o conhecimento de outros textos que reflete 

o processo de intertextualidade e o conhecimento enciclopédico que, se encontra na 

memória de longo termo, é denominado de semântica (KOCH, 2002). 
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A relação que se estabelece entre tais conhecimentos explicita que, ou numa 

conversa como a exemplificada anteriormente ou em qualquer atividade interativa, para 

se estabelecer a compreensão entre os participantes, é necessário que os conhecimentos 

partilhados sejam parcialmente semelhantes. Não sendo, não haverá a produção de 

sentidos. Koch (2002) ainda observa que no processo de interação, cada participante 

possui seu repertório cognitivo, o contexto cognitivo, que vai sendo (re)construído nas 

ações comunicativas e interacionais. Observe outro exemplo retirado do Facebook: 

 

 

 

A figura acima é um recorte da página de perfil do jornalista Noblat, que tem uma 

coluna diária no jornal O Globo. No dia 16 de novembro de 2015, Noblat publicou, em seu 

perfil, um artigo que abordava a agressão cometida pelo secretário Pedro Paulo em sua ex-

mulher, Alexandra, em 2008. Foi um fato muito noticiado e que gerou muita polêmica no 

contexto político carioca. O Jornalista faz a seguinte chamada em seu perfil: “Bate em 

mulher e pede seu voto. […] agressivo, mentiroso e egocêntrico, Pedro pede seu voto para 

governar o Rio.”. Para se ter uma ideia do conteúdo do artigo do jornalista, apresento a 

parte inicial do texto: 

De duas, uma. 

Ao dizer que descarta a ideia de trocar seu secretário Pedro Paulo Carvalho por 
outro nome que concorra à prefeitura do Rio em 2016, Eduardo Paes apenas ganha 
tempo para encontrar um novo candidato. Ou então: apesar da enrascada em que 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * cPh*

Pedro Paulo se meteu, Eduardo, de fato, não abre mão de ser sucedido por ele, 
amigo de fé, parceiro há 18 anos, camarada. O plano de Eduardo de disputar em 
2018 o governo do Rio ou a vaga de Dilma passa pela eleição de Pedro Paulo para 
prefeito. Só que o futuro de Pedro Paulo já não pertence ao prefeito, mas aos cariocas 
que começam a reagir, indignados, contra o que ele fez. Especialmente as cariocas, 
chocadas com a descoberta de que Pedro Paulo espancou sua ex-mulher duas vezes. 
[…] 

Desse trecho, destaco em itálico os referentes Eduardo Paes e Pedro Paulo que são 

retomados por formas nominais indicadas nas cadeias abaixo: 

 

Pedro Paulo → ele → amigo de fé → camarada → Pedro Paulo → Pedro Paulo → Pedro 

Paulo → sua ex-mulher  

seu secretário Pedro Paulo Carvalho (catáfora) → Eduardo Paes → Eduardo → ϕ não 

abre mão → prefeito 

 

Nas duas cadeias predominam a anáfora, que é a retomada do referente no discurso, 

entretanto, há uma exceção na cadeia referencial de Eduardo Paes, em que se antecipou 

o referente com a forma nominal “seu secretário Pedro Paulo Carvalho”, se estabelecendo 

nessa forma nominal a catáfora. O pronome possessivo seu estabelece uma relação com 

o referente Eduardo Paes, expressando um sentido de proximidade entre o candidato e o 

prefeito. A referenciação ou a coesão referencial é uma estratégia textual, cognitiva e 

sociointeracionista, em que se (re)constrói os objetos de discurso. 

Nas cadeias, podemos perceber que o jornalista não tem apenas o objetivo de 

divulgar o fato, mas, principalmente, de convencer e persuadir seus leitores. E na cadeia 

referencial de Pedro Paulo, Noblat chama atenção quando qualifica o referente de amigo 

de fé e camarada e quando repete o nome do referente. Na qualificação, temos uma 

intertextualidade, pois, os termos amigo de fé e camarada são termos presentes numa 

composição de Roberto Carlos muito conhecida, Amigo. Isso explicita, claramente, uma 

ironia do jornalista. Já a repetição do nome Pedro Paulo indica o interesse do jornalista 

de pôr em destaque que o mesmo Pedro Paulo escolhido para candidato a prefeito por 

Eduardo Paes é o mesmo Pedro Paulo que bateu em sua ex-mulher, em 2008. No trecho 

destacado do artigo, temos como tópico do texto “a candidatura de Pedro Paulo para 

prefeito do Rio de Janeiro” e como subtópico a “agressão cometida por Pedro Paulo em 

sua ex-mulher”. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * cP9*

 Agora, vamos verificar se nos comentários sobre o artigo de Noblat, houve ou não 

a continuidade tópica, a partir da retomada dos referentes propostos. Para isso, 

selecionamos apenas três postagens, publicadas pelas leitoras Catia, Celia e Anna. 

Observe: 

 

No comentário da leitora Catia, observamos que as formas nominais candidatos a 

cargos públicos, prefeito e meio político retomam indiretamente os referentes Pedro Paulo e 

Eduardo Paes, sendo um caso de anáfora indireta, em que o contexto nos respalda na 

depreensão de sentidos. Assim, a leitora Catia mantém a continuidade tópica sobre a 

candidatura do Pedro Paulo para prefeito do Rio de Janeiro. Já no comentário da leitora Celia, 

se observa que os verbos poder, ter e cair estão na 3ª pessoa do singular e se referem, 

indiretamente, ao referente Pedro Paulo, que está elíptico, e há, ainda, a retomada do referente 

Eduardo Paes com a repetição do seu nome. Logo, Celia também se refere ao tópico 

candidatura de Pedro Paulo para prefeito. Além disso, o termo bater em mulher recupera o 

subtópico do artigo que é a agressão cometida por Pedro Paulo em sua ex-mulher.  

No último comentário, a leitora Anna diz “E vai ser eleito”, em que o verbo ir 

recupera o referente Pedro Paulo indiretamente. Prevalecendo no comentário o tópico da 

candidatura de Pedro Paulo para prefeito. É interessante observar nos três comentários o 

predomínio da anáfora indireta, que, de acordo com Koch (2002, p. 107), “consiste no 

emprego de expressões definidas anafóricas, sem referente explícito, mas inferível a partir 

de elementos nele explícito…”. Podemos, então, concluir que as formas referenciais nos 

Catia: O Rio vai de mal a pior em relação a cargos públicos. Nas eleições para 

governador e agora para prefeito. Acredito que diante da máfia que existe no meio 

político, pessoas de bem se recusem a participar dela. 

Celia: Como pode?? E mesmo assim tem o apoio do Eduardo Paes? Caiu demais no 

meu conceito. Aliás bater em mulher é um desvio muito sério de caráter. Ninguém 

pode defender isso. 

Anna: E vai ser eleito…É meu estado natal, adoro o RJ mas não dá para admirar.  

Quem elege J.Wyllis, reelege R.Feghali e afins há anos, não pode se surpreender  

com mais nada. 
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dão a percepção que os leitores se convenceram que Pedro Paulo não deve ser candidato 

a prefeito do Rio de Janeiro, pois, um homem que agrediu a sua ex-mulher, em 2008, não 

pode exercer um cargo público. 

O enunciado ganha mais destaque com a foto do casal, em que apresenta Alexandra 

Teixeira com a cabeça baixa, indicando uma submissão, e de Pedro Paulo com a 

expressão facial “sem graça”, indicando a falta de argumento que justifique a violência 

cometida contra a ex-mulher. Essa é uma característica do ambiente digital, que é relação 

do texto com a imagem, o som e o vídeo, que o torna um espaço híbrido. A imagem nas 

publicações jornalísticas é essencial, pois, “convida” o leitor a ler a reportagem, a imagem 

é elemento muito atrativo e nas redes sociais e é um dos principais modos de se expressar. 

Porém, observo que nos comentários não houve alusão a foto do casal.   

Considerar a relação da superfície textual com o contexto sociocognitivo nos faz 

perceber que é um engano definir a prática social da língua nos ambientes digitais, 

particularmente nos gêneros conversacionais, como um desvio da escrita ou como 

reprodução da fala por ser fragmentada. Os internautas, os sujeitos sociais, usam a língua 

de modo que atenda às suas necessidades sociais e culturais, assim, se configurando o 

letramento digital, em que se apreendeu uma terceira modalidade de uso da língua, a 

escrita em rede, a essência da comunicação digital.  

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

A partir da concepção sociointeracionista combinada com a concepção variacionista e a 

perspectiva etnográfica, discutimos que durante o processamento textual, no ambiente 

digital do Facebook, o indivíduo constrói e reconstrói sentidos ao relacionar o que está 

na superfície textual com o contexto sociocognitivo. Assim, podemos compreender que 

as escolhas linguísticas feitas pelos participantes numa conversação na rede social 

Facebook, atendem a situação comunicativa em que os participantes estão inseridos, logo, 

reforçando a ideia do USO continuum da língua, que nos dá a liberdade de afirmar que o 

sujeito precisou apreender uma terceira modalidade da língua, a qual conceituo de “escrita 

em rede” para interagir significativamente na internet. O termo ‘rede’ na comunicação 

digital tem sentido de socialização, que se configura na conexão de “muitos com muitos”.  

O que está no âmago dessa discussão é o processo de letramento, particularmente o 

digital, que considera a relevância de trabalharmos os gêneros discursivos, no ensino de 
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língua portuguesa. Como evidencia Bakhtin (2010, p. 271), “A língua é deduzida da 

necessidade do homem de auto-expressar-se, de objetivar-se.” 
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Avanços têm sido conquistados após a legalização da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) pela lei 10.426/2002 e de sua regulamentação pelo Decreto 5626/2005, os quais 

são frutos de debates sobre a questão da inclusão em escolas regulares de alunos com 

necessidades especiais de aprendizagem, conforme aponta Lodi (2013). A lei e o decreto, 

dentre outros encaminhamentos, reconhecem a LIBRAS como a L1 dos sujeitos surdos, o 

ensino de Língua Portuguesa na modalidade escrita para alunos surdos, a inclusão da 

disciplina de LIBRAS no currículo de formação de professores e fonoaudiólogos, assim 

como a formação de profissionais envolvidos no ensino de alunos surdos.  

Deparamo-nos com a recomendação por parte dos órgãos públicos para que as 

instituições se empenhem no sentido de ofertar aos aprendizes uma educação inclusiva, 

de modo que o aluno surdo possa encontrar condições favoráveis de ensino-aprendizagem 

assim como ocorre com os alunos ouvintes. Nesse enfoque, toma grande impacto o ensino 

de Língua Portuguesa, considerando-se que essa língua é considerada a segunda língua 

desses alunos (L2) e que a LIBRAS é a sua primeira língua (L1). 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino do gênero 

resenha, desenvolvida na disciplina de Língua Portuguesa V para graduandos do curso 

de Pedagogia do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, em aulas expositivas, 

utilizando informações verbais e não verbais (textos, figuras e imagens) para explicação 

dos aspectos léxico-gramaticais e estruturais desse gênero. As aulas ocorrem com a 

participação de intérpretes em sala de aula e busca-se valorizar primeiramente a expressão 

dos alunos surdos em LIBRAS para, posteriormente, incentivá-los à produção escrita em 

Língua Portuguesa. 

Trago uma estratégia de ensino de Língua Portuguesa baseada em gêneros textuais, 

mais especificamente, o que propõe Ramos (2004), ao sugerir que o ensino baseado em 
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gêneros discursivos oferece resultados eficazes. Soma-se a isso a importância de se 

abordar diferentes gêneros com graduandos, de forma que sejam capazes de identificá-

los e produzi-los, estando conscientes do processo sociocomunicativo, tornando-se 

cidadãos capazes de estabelecer comunicação de forma consciente e ativa na sociedade. 

Na próxima seção, será apresentada a fundamentação teórica desta pesquisa. 

=>(;"0.-#+0,-23'(,+K%&6-(

c^c^*(-)%-,*$(*41*3#)(#$,*(+*62-(",)*!(0!7#%)*

Nas diversas áreas de conhecimento, tem sido cada vez mais esperado da comunidade 

acadêmica a compreensão e elaboração de diferentes gêneros discursivos, tendo em vista 

sua participação em práticas discursivas1 em diferentes contextos. Espera-se dessa 

comunidade capacidade para distinguir textos científicos (resenhas acadêmicas, por 

exemplo) de outros textos ocasionais (reportagem ou e-mail), destacando-se o propósito 

da academia em relação à produção do conhecimento científico, tendo em vista que “é 

por meio dos gêneros discursivos que as práticas da linguagem incorporam-se às 

atividades dos alunos” (LOPES-ROSSI, 2011, p. 71). 

Ultimamente, temos vivenciado uma era em que o ensino de Língua Portuguesa se 

pauta em gêneros discursivos, embora essa tendência seja mais recorrente no meio 

acadêmico. Entretanto, conforme aponta Lopes-Rossi (2011), fora do ambiente 

acadêmico, o conhecimento sobre trabalho pedagógico baseado em gêneros discursivos 

ainda aparenta ser restrito.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), o 

uso eficaz da língua tem relação estreita com a participação do indivíduo em suas relações 

sociais, pois é através da língua que o ser humano se comunica. Verifica-se no referido 

documento a importância do ensino de LP baseado em gêneros, pois “o estudo dos 

gêneros discursivos e dos modos como se articulam proporciona uma visão ampla das 

possibilidades de usos da linguagem […]” (BRASIL, 1998). Este estudo, portanto, 

______ 

1 O conceito de práticas discursivas neste artigo segue as concepções de Foucault (2000), segundo o qual, 
“o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 
intrinsecamento entre o léxico e uma experiência, […] analisando os próprios discursos, vemos se 
desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de 
regras, próprias da pratica discursiva.” (FOUCAULT, 2000, p. 56). 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * cPb*

corrobora o que prevê o documento, uma vez que é possível mostrar aos alunos as 

diferentes formas de texto, as situações comunicativas e os participantes envolvidos nas 

relações sociais.  

Gêneros discursivos, neste trabalho, são entendidos dentro de uma perspectiva 

bakhtiniana (BAKHTIN, 1992), como tipos relativamente estáveis de enunciados, com 

conteúdo e estilo recorrente e produzidos de acordo com a necessidade humana, os 

participantes envolvidos e a intenção comunicativa dos participantes. 

c^g^*,*(-)%-,*$(*41*/,+,*4g*1#"#*)7"$,)*

Pesquisas recentes demonstram o empenho de pesquisadores em descrever estratégias 

para o ensino eficaz de LP para alunos surdos. Muitos desses estudos ressaltam a 

importância da LIBRAS como L1 do aluno surdo, que também é considerado neste artigo, 

mostrando a importância da L1 no processo de ensino-aprendizagem de L2, como uma 

forma de valorizar e ampliar o repertório linguístico do aprendiz e seus conhecimentos 

prévios. A aprendizagem de LP, nesse sentido, passa a ser uma consequência de um 

processo bem elaborado e de etapas de compreensão textual e expressão de significados 

em LIBRAS, para, posteriormente, ocorrer a produção textual de significados em LP. 

Dessa forma, é importante levar em conta que, ao ensinar LP para surdos, é primordial 

que se considere essa língua como L2. 

A concepção de ensino com a valorização da LIBRAS foi apresentada por outros 

pesquisadores, dentre os quais Quadros e Schmiedt (2006), ao destacarem que o processo 

de alfabetização em segunda língua ocorre após esse processo efetivo na primeira língua. 

As autoras mostram que “há vários momentos em que se faz necessária a análise implícita 

e explícita das diferenças e semelhanças entre a língua de sinais brasileira e o português” 

(QUADROS E SCHMIEDT, 2006, p. 24). Segundo as autoras, “a idéia não é 

simplesmente uma transferência de conhecimentos da primeira língua para a segunda 

língua, mas sim um processo paralelo de aquisição e aprendizagem em que cada língua 

apresenta seus papéis e valores sociais representados.” (ibid.). 

Ao abordarem o ensino de LP nas séries iniciais do Ensino Fundamental, as autoras 

supracitadas destacam a importância da LIBRAS, citando a lei 10.436 de 2002 que 

reconhece o estatuto linguístico da língua de sinais e destaca que essa língua não pode 

substituir o português na modalidade escrita. Nesse sentido, as autoras apontam para a 
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necessidade de se reconhecer que o ensino de língua portuguesa, como segunda língua 

para surdos, deve-se no fato de que todos os cidadãos brasileiros têm o direito de utilizar 

e aprender essa língua oficial, importante para o exercício de sua cidadania.  

Karnopp (2012) propõe uma reflexão sobre aprendizagem de LP por alunos surdos, 

destacando a opinião desses alunos sobre a dificuldade em analisar e produzir textos 

escritos. A autora critica o descaso para com a língua de sinais, sendo silenciadas as 

“produções textuais, as narrativas, as releituras e as traduções dos significados 

construídos em sinais” (KARNOPP, 2012, p. 153). 

Vale destacar a importância do ensino aos alunos surdos de forma que eles utilizem 

a língua como seres críticos, agentes sociais e participativos nos eventos 

sociocomunicativos. Nesse sentido, o uso do conceito de letramento desempenha função 

primordial pelos docentes, como propõe Soares (1998).  

Letramento é o estado daquele que não só sabe ler e escrever, mas que também faz uso 

competente e freqüente 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. (SOARES, 1998, 

p. 36-37) 

Com relação ao ensino de línguas baseado em gêneros textuais, neste estudo, Motta-

Roth e Hengdes (2010) e Ramos (2004) merecem destaque, por demonstrarem a 

preocupação com o ensino de gêneros no ensino superior (MOTTA-ROTH e HENDGES, 

2010) e sobre o ensino de línguas baseado em gênero discursivo (RAMOS, 2004). Ramos 

apresenta sua proposta de ensino de língua estrangeira, similar ao que se propõe nesta 

pesquisa, tendo em vista que a aprendizagem de LP pelo aluno surdo é semelhante à 

aprendizagem de língua estrangeira. 

c^h^*#*1",1,)!#*$(*(-)%-,*3#)(#$,*(+*62-(",)*$%)/7")%X,*w*"#+,)*egdd9f*

Ramos (2004) apresenta uma proposta de ensino de gênero discursivo, segundo a 

concepção de Swales (1990), a qual ocorre em três fases: Apresentação, Detalhamento e 

Aplicação, apresentadas sucintamente a seguir. 
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Quadro 1: Síntese das fases de ensino de gêneros discursivos conforme Ramos (2004). 

 

Na seção sobre apresentação da Unidade Didática (UD), essas fases serão 

detalhadas por meio de exemplos das atividades desenvolvidas em sala de aula.  

A seguir, serão apresentados os procedimentos adotados neste estudo. 

?>(1%'6+.&#+,'!(#+,'.'*K8&6'!(

g^c^*/,-!(0!,*$#*1()z7%)#*

Conforme foi dito na Introdução deste artigo, a pesquisa apresenta uma unidade didática 

(UD) desenvolvida para alunos surdos do curso de Pedagogia do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos – INES. Mais especificamente, trata-se de um relato sobre o ensino 

do gênero resenha a alunos do 5º período desse Instituto. 

O curso de Licenciatura em Pedagogia é oferecido desde 2006, nos turnos matutino 

e noturno, e tem como característica a formação de pedagogos bilíngues. A característica 

bilíngue do curso se deve ao fato de as línguas de instrução serem a LIBRAS e a Língua 

Portuguesa. O curso é constituído por alunos surdos e ouvintes e conta com a presença de 

intérpretes em sala de aula para viabilizar a comunicação com os alunos surdos. 

Dessa forma, dentro de uma concepção bilíngue de instrução, a disciplina de LP 

assume papel fundamental. A partir de 2014, essa disciplina é oferecida por professores 

que atuam com alunos surdos no ensino de L2 na modalidade escrita e com alunos 

ouvintes no ensino de L1 na modalidade oral e escrita. Essa proposta busca contribuir 

para um ensino voltado para as necessidades dos alunos ouvintes e surdos. 
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Vale ressaltar que o INES2 é citado na Nota Técnica Nº 05/2011 / MEC/SECADI 

como um dos órgãos participantes de programas e ações promovidos pelo MEC para a 

efetivação da educação bilíngue. A referida nota implementa a educação bilíngue, 

estabelecendo a importância da oferta de Atendimento Educacional Especializado – AEE 

para a efetivação da proposta de educação bilíngue estabelecida no Decreto nº 

5626/20053, que regulamenta Lei no. 10.436/2002. 

Como se trata de um grupo de alunos surdos, foram adotadas estratégias específicas, 

pois esses alunos necessitam de estratégias bem direcionadas, respeitando-se sua L1, por 

entender que o aluno se sentirá mais confortável quando sua expressão na L1 for levada 

em consideração. Nesse sentido, nas aulas de LP, os alunos são incentivados a se 

expressarem primeiramente em LIBRAS e, posteriormente, após compreensão dos textos 

lidos, são estimulados a produzirem textos escritos. 

Outra questão pertinente deve-se às estratégias de ensino, destacando-se a 

importância de recursos visuais, por meio de imagens e informações não verbais, aliadas 

a técnicas de leitura e de escrita como ocorre com o ensino de língua estrangeira, pois 

os aprendizes aprendem com mais eficácia quando lhes proporcionamos imagens e 

informações não verbais aliadas às informações verbais. Compartilho com Morita 

(2002) que propõe que a aprendizagem de uma língua estrangeira (LE) não é um 

processo tranquilo, pois prevê o ato de fazer comparações com a Língua Materna (LM) 

do aprendiz. 

Sigo nesta unidade o que propõem Sales et al. (2004) ao destacarem que 

o professor deve considerar, sempre que possível, a importância da língua de sinais 

como um instrumento no ensino de português. Recomenda-se que, ao conduzir o 

aprendiz a língua de ouvintes, deve-se situá-lo dentro do contexto valendo-se de sua 

língua materna (L1)… a LIBRAS.*(SALLES et al., 2004, p. 21). 

______ 

2 O item 3 da nota técnica prevê: “Formação inicial de professores em curso de Pedagogia Bilíngue 
Libras/Língua Portuguesa – instituída, em 2005, no Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES/RJ, 
na modalidade presencial, na perspectiva da educação inclusiva, com matrícula de estudantes surdos e 
ouvintes.” 
3 De acordo com este Decreto, a educação bilíngue para estudantes com surdez caracteriza-se pelo ensino 
ministrado por meio da Língua Portuguesa e da LIBRAS, devendo ser disponibilizados os serviços de 
tradutor/intérprete e o ensino da Libras para os estudantes.” 
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E acrescentam que 

a língua de sinais deverá ser sempre contemplada como língua por excelência de 

instrução em qualquer disciplina, especialmente, na de língua portuguesa, o que coloca 

o processo de ensino aprendizagem numa perspectiva bilíngüe. (SALLES et al., 2004, 

p. 21). 

A seguir, será apresentada a unidade didática descrita neste artigo. 

g^g^*#*7-%$#$(*$%$n!%/#*e7$f*

A unidade didática tratada neste trabalho propõe o ensino de resenha, por meio de 

estratégias de compreensão e produção escrita, tendo como base a L1 do aluno surdo. A 

UD aborda como principais itens: reconhecimento do gênero resenha, sua estrutura, suas 

partes, leitura e compreensão de resenhas diversas, variações do gênero: resenha literária, 

resenha acadêmica, aspectos linguísticos da resenha (estrutura gramatical, concisão, 

objetividade, clareza…). 

O trabalho final foi a produção de uma resenha, com tema de livre escolha. Vale 

ressaltar o uso da LIBRAS, sendo possível, em quase todas as atividades, a comunicação 

dos alunos entre si e com a professora, usando essa língua. Na elaboração da resenha, os 

alunos tiveram a oportunidade de apresentá-la em LIBRAS, sendo que a maioria optou 

por apresentar nas duas línguas, em LIBRAS e em LP, na modalidade escrita.  

Na próxima seção, apresento as etapas de ensino do gênero resenha, de acordo com 

o que propõe Ramos (2004). 

F>(-1%+!+0,-23'(+(.&!6"!!3'(.'!(%+!"*,-.'!(

h^c^*8#)(*#1"()(-!#&i,*

Conforme foi dito anteriormente, na fase Apresentação, o objetivo é apresentar o gênero 

ao aluno, diferenciando-o de outros gêneros e mostrando as características recorrentes ao 

mesmo. Mais especificamente, discute-se sobre a fonte ou lugar de circulação do gênero, 

o propósito(s) comunicativo(s), o reconhecimento dos conteúdos tratados, os 

participantes do evento comunicativo e suas relações e a identificação dos contextos de 

situação e de cultura. 
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Como o ensino para surdos demanda estratégias que apelem para o aspecto visuo-

espacial, nesta fase, foram apresentadas figuras de vários gêneros discursivos, a partir dos 

quais se pode elaborar uma resenha, de acordo com a figura a seguir. 

 

!"#"$%&'()(*+"(,-(.)/)(#"(0&1-
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Fig. 1: Atividade sobre a fase Apresentação. 

 

Nessa atividade, utilizando estratégia de pré-leitura, trouxe um slide com diferentes 

figuras para que os alunos identificassem vários gêneros, com os quais eles já tinham tido 

contato em algum momento da vida escolar. Após discussão sobre os gêneros, destaquei 

que a resenha pode versar sobre um romance, musical, filme, uma peça teatral, dentre 

outros. Dessa forma, foi possível contemplar o que Ramos (2004) propõe na fase 

Apresentação sobre o contato com o gênero e os objetivos de cada gênero, assim como o 

público alvo de cada tipo de gênero apresentado. 

Salles et al. (2004) destacam a importância de se mostrar ao aluno o propósito do 

gênero abordado, identificando-se os participantes daquele evento comunicativo, o 

objetivo de cada tipo de texto, associando texto ao contexto e sua relação harmoniosa no 

discurso. Por exemplo, o leitor de um romance pode não ser o mesmo tipo de interessado 

por uma peça teatral infantil. 

Vale ressaltar o que propõe Quadros (1995) no que se refere ao atendimento à 

necessidade do aluno surdo, tendo em vista sua característica visuo-espacial. Dessa 

forma, a apresentação dos diferentes gêneros em forma de figura facilitou o entendimento 

do aluno surdo 

Ainda na fase Apresentação, outros slides mostraram a característica fundamental 

do gênero resenha, como se pode ver nos slides a seguir. 
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Fig. 2: Exemplo de slides sobre Apresentação do gênero. 

 

A figura 2 mostra outras estratégias usadas na Apresentação. Os slides trazem 

excertos dos resumos das obras Escrito nas estrelas e O monge e o executivo e críticas de 

autores sobre essas obras, cujos termos foram sublinhados.  

Vale destacar a atividade sobre compreensão de textos escritos, no quadro a seguir, 

contendo um excerto sobre o gênero resenha. Essa atividade objetiva estimular o aluno a 

ler e compreender textos, para, posteriormente, praticar a produção escrita. 
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#B*:;=>BA=A*L@=*A:D:EJ=W*s*A:?B@:EHMF:;*<E?;L<A*=;KL@=D*<EaBA@=pt:D.*

&c`\]bjbid^gZ(cd(ZkWd.*H=HBD*><>;<BKAMa<?BD*:DD:E?<=<D*HB*;<FAB*BL*=AI<KB^*`*<@GBAI=EI:*
Ba:A:?:A*=B*;:<IBA*<EaBA@=pt:D*K:A=<D*DB>A:*BeDf*=LIBAe:Df*H=*B>A=W*?B@B*I=@>s@W*D:*
GBDDCF:;W*=D*?<A?LEDIuE?<=D*:@*YL:*:;:*a:O*B*:DILHB*eYL=EHBW*BEH:*:*GBA*YLNf^*

-YW`[`\]d^gZ(`(c`[iWb^gZ(cd(ZkWd.*H:D?A<pUB*HB*?BEI:{HB*HB*I:RIB*A:D:EJ=HBW*<E?;L<EHB*
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?B@GA::EHNj;BW*=*I:BA<=*YL:*D:AF<L*H:*A:a:ANE?<=W*B*@sIBHB*LI<;<O=HBW*=*=GA:D:EI=pUB*H=*
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:@*I:BA<=D*H:*BLIABD*=LIBA:DW*:DI=>:;:?:A*?B@G=A=pt:D*BL*=Is*@:D@B*LI<;<O=A*:RG;<?=pt:D*
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=>A^*gdcP^*

Quadro 2: Material impresso sobre o gênero resenha. 

h^g^*8#)(*$(!#4T#+(-!,*

Nesta fase, ocorre a apresentação mais detalhada do gênero, enfocando seus aspectos 

gerais e mais específicos, a compreensão e produção geral e detalhada dos textos, a 

exploração da função discursiva e dos aspectos léxico-gramaticais particulares do gênero 

e a compreensão dos significados e da relação entre um texto e seu contexto de situação.  

Ocorre, mais especificamente, a análise sobre os dados bibliográficos da obra 

resenhada, os dados do autor, o resumo das ideias principais, questões léxico-gramaticais, 
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a apresentação estrutural e a extensão da resenha. O exemplo a seguir mostra uma 

atividade para que o aluno identifique a estrutura do gênero. 

Quadro 3: Exemplo de atividade Detalhamento. 

 
 

Outro exemplo da mesma fase é apresentado a seguir. 

.+,-*O-#+0,'(

":DL@B*H=*B>A=*?B@*=F=;<=pUB*HB*A:D:EJ=HBAmA:D:EJ<DI=*

/B@:EIMA<BD*DB>A:*=*?B@GBD<pUBW*:DIALILA=W*:;=>BA=pUB*HB*I:RIB*e?BE?<DBW*B>r:I<FBW*
DL>r:I<FBW*D<@G;:DW*?;=ABqf*

�`*L@=*J<DIyA<=*H:*DLG:A=pUB*H:*L@=*HB:Ep=*YL:*GBA*=EBD*aB<*I=>L.*B*?uE?:A^*,*;<FAB*IA=I=*H=*
G:AH=W*H:*A:;=?<BE=@:EIBD*<EI:AAB@G<HBD*:*H:*a=@C;<=D*H:DIABp=H=D*G:;B*?uE?:AW*F=<*=Is*
=;s@W*GB<D*@BDIA=*B*<DB;=@:EIBW*=*DB;<HUB*:*B*GA:?BE?:<IB*DBaA<HB*G:;=D*G:DDB=D*?B@*=*
H:a<?<NE?<=^*,*=LIBAW*=IA=FsD*HB*B;J=A*H:*T=O:;W*?B@*B*D:L*?<;<EHAB*H:*BR<KNE<BW*:*H:*6LDW*?B@*
=*GAyI:D:*E=*G:AE=*=@GLI=H=W*EBD*:ED<E=*L@*GBL?B*HB*?BI<H<=EB*:*H=*DLG:A=pUB*HBD*
G=?<:EI:D*GBAI=HBA:D*H:*?uE?:AW*>:@*?B@B*=D*F<IyA<=DW*H:AABI=D*:*=*DLG:A=pUB^*"<W*?JBA:<*:*
@:*H<F:AI<W*=*;<EKL=K:@*s*aM?<;W*;:F:*:*aB<*L@=*;:<ILA=*H:;<?<BD=^*#@:<*H:@=<D*BD*
G:ADBE=K:ED^�*eD$6%/.#$G$2#3$(31"(/#3f*

Quadro 4: exemplo de slide sobre a fase Detalhamento. 

 

O exemplo apresentado no Quadro 4 explora a avaliação presente na resenha, 

mostrando que o gênero traz, além do resumo de uma obra, a avaliação do autor. Essa 

��q�*,*YL<EIB*?=GCIL;B*H<D?BAA:*DB>A:*B*:DI=HB*HB*?BEJ:?<@:EIB*?<:EICa<?Bj
><B;yK<?B*EBD*KA=EH:D*>;B?BDW*=GBEI=EHB*G=A=*BD*;B?=<D*BEH:*=<EH=*s*@L<IB*
>=<RB*BL*EL;B*B*IA=>=;JB*H:*;:F=EI=@:EIB*H:*H=HBD^�*1#"!(*����*

*

�!A=I=jD:*H:*B>A=*<@GBAI=EI:*G=A=*B*?BEJ:?<@:EIB*H=*D<IL=pUB*HBD*
A:@=E:D?:EI:D*a;BA:DI=<D*:*H=D*A:DI<EK=D*H=*+=I=*#I;uEI<?=W*:DG:?<=;@:EI:*
EB*(DI=HB*HB*"<B*H:*S=E:<ABW*=;s@*H=*><BH<F:AD<H=H:*H:*F:AI:>A=HBD*
I:AA:DIA:D*E:DI:D*:?BDD<DI:@=D^*!A=O*=<EH=*<@GBAI=EI:D*;:F=EI=@:EIBD*
A:=;<O=HBD*E=D*A:DI<EK=DW*BEH:*B*=GBAI:*H:*?BEJ:?<@:EIB*=<EH=*s*G:YL:EB^*#*
B>A=*s*FB;I=H=*G=A=*G{>;<?B*:DG:?<=;<O=HBW*GBAs@*LI<;<O=*;<EKL=K:@*=?:DDCF:;*
:@*DL=*@=<BA*G=AI:^*":?B@:EH=H=*G=A=*IBHBD*=YL:;:D*:EFB;F<HBD*:@*
?BED:AF=pUBW*G;=E:r=@:EIB*:*:HL?=pUB*=@><:EI=;W*GA<E?<G=;@:EI:*EB*"<B*H:*
S=E:<AB^�*1#"!(*����*

*

",/T#W*/^*8^*$^*:I*=;^*#*3<BH<F:AD<H=H:*EBD*6A=EH:D*":@=E:D?:EI:D*
8;BA:DI=<D*HB*(DI=HB*HB*"<B*H:*S=E:<AB*:*E=D*":DI<EK=D*H=*+=I=*#I;uEI<?=^*)UB*
/=A;BD.*"<+=W*gddh^*cVdG^*1#"!(*����(
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avaliação é constituída por elementos lexicais adjetivados ou de expressões subjetivas, 

como se pode ver nos trechos sublinhados. 

O desenvolvimento dessas fases (Apresentação e Detalhamento) consolidam o que 

Salles et al. (2004) chamam de aspectos macroestruturais (pistas e identificação de 

informações obre autor, característica da obra, elementos paratextuais como negritos, 

sublinhados, letras maiores…) e microestruturais (identificação de palavras chave, de 

orações ou termos principais, de itens lexicais específicos…). 

A terceira fase, Aplicação, será apresentada a seguir. 

h^h^*8#)(*#14%/#&i,*

Na terceira fase, ocorre a consolidação da aprendizagem, quando se retoma a ideia e o 

conceito do todo, buscando-se a apropriação do gênero, ou seja, sua produção efetiva e 

divulgação. Nessa fase, ocorreu a produção do gênero, por meio de textos escritos e 

sinalizados. 

A seguir, a ilustração de uma atividade realizada nessa fase. 

 

%-)!%!7!,*-#/%,-#4*$(*($7/#&i,*$(*)7"$,)*m*4%-67#*1,"!767()#*X*
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#*A:D:EJ=*H:F:AM*D:A*<@GA:DD=*:*a=AM*G=AI:*HB*GBAI<ay;<B^*

*

)<K=*B*aBA@=IB*=GA:D:EI=HB*EB*YL=HAB9*

Quadro 5: Exemplo da fase Aplicação. 

______ 

4 Esse formato traz orientações sobre a estrutura da resenha e também informa ao aluno surdo que ele poderá 
optar por apresentar o trabalho parte em LP e parte em LIBRAS. 
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Nessa fase da UD, caminha-se para a efetivação e produção do gênero resenha. O 

aluno recebe informações com os critérios para elaborar o gênero, cujo tema foi de livre 

escolha, e os alunos surdos têm sua L1 resguardada, podendo, assim, apresentar o texto 

parcialmente em LP e parcialmente em LIBRAS. Ocorre, portanto, a apropriação do 

gênero e sua produção. 

As resenhas dos alunos surdos foram filmadas e apresentadas também na 

modalidade escrita. Outro dado significativo refere-se às escolhas dos temas dos 

aprendizes, os quais versaram sobre preconceito, discriminação, questões minoritárias 

relativas à inserção do indivíduo surdo na sociedade. Esse dado revela que os alunos se 

sentiram à vontade para produzirem o gênero tendo como base a primeira fase 

(Apresentação), passando de forma natural e confortável pela fase de identificação das 

especificidades linguísticas e estruturais do gênero (Detalhamento) e efetivam o gênero 

(Aplicação), sem desconsiderar, em nenhuma fase, a L1 do aluno. Os conteúdos foram 

transmitidos com a participação de intérpretes em sala de aula possibilitando a interação 

entre alunos e professora. 

A resenha5 apresentada a seguir representa a fase de Aplicação. 

 

______ 

5 A resenha foi elaborada por uma aluna do curso Noturno, que assinou termo de consentimento para sua 
divulgação neste artigo. 
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Esse exemplo demonstra a viabilidade de ensino de LP com base em gêneros 

textuais, especificamente, no ensino de resenha para alunos surdos. Como foi dito 

anteriormente, o respeito à L1 do aluno surdo é fundamental para sua produção. Pode-se 

verificar que a correção não contempla estritamente a gramática formal da LP, pois o 

objetivo é ensinar LP de forma gradual, respeitando-se a LIBRAS como primeira língua 

do aluno surdo.  

6'0!&.+%-2'+!(;&0-&!(

Este artigo relata uma UD elaborada para abordar o gênero resenha com alunos surdos, 

graduandos de Pedagogia do INES. O acesso à literatura consultada sobre educação de 

surdos e ensino de LP como L2 recebe destaque no estudo porque foi possível verificar a 

importância de se considerar a L1 do aluno surdo, antes mesmo de solicitar que o aprendiz 

elabore um texto escrito em LP.  

A elaboração da UD levou em conta a proposta de Ramos (2004), trabalhando o 

gênero resenha de forma paulatina, levando o aluno a conhecer o gênero e a perceber 

onde esse gênero circula, os participantes do discurso e também o objetivo de cada gênero 

textual. Além disso, colabora para a formação de leitores críticos e capazes de estabelecer 

contatos sociais com seus pares, tanto no meio acadêmico como fora dele. O ensino de 

LP baseado em gêneros textuais possibilita levar o aluno a diversos tipos de textos e 

enquadrar o texto dentro de um conjunto de características, identificando, dessa forma, 

um gênero discursivo. 

Ao trabalhar o gênero resenha, foi possível ensinar questões linguísticas, estruturais 

e conceituais do gênero e, principalmente, estimular o aluno a ler, a assistir a um filme ou 

a uma peça teatral com olhar crítico, de leitor que objetiva ler além das palavras, que tenha 

capacidade de síntese (resumo da obra) e de crítica (apresentação subjetiva e parcial). 

Como limitação deste trabalho, considero a limitação de espaço para apresentar 

outras atividades e tarefas trabalhadas com os alunos, o que facilitaria o entendimento do 

artigo. Não foi possível mostrar as filmagens dos trabalhos dos alunos em LIBRAS, o que 

possibilitaria verificar marcas linguísticas e subjetivas na língua de sinais. O texto em 

LIBRAS denota conforto linguístico e mais expressividade, com mais detalhes e 

informações importantes, não apresentadas em texto escrito, devido à escassez de 

repertório linguístico do aluno surdo. 
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O foco deste estudo é a análise da organização textual-discursiva de redações escolares 

de base argumentativa com o objetivo de identificar problemas de coerência provocados 

por transposição inadequada de traços da oralidade e por dificuldades na textualização de 

relações semântico-discursivas, assim como na operação de processos de encaixamento 

necessários à elaboração de períodos complexos. 

Tomou-se como parâmetro a expectativa da utilização das marcas linguísticas 

próprias da estruturação argumentativa, de acordo com as exigências da interação 

comunicativa e do contexto situacional, com foco nos procedimentos de referenciação e 

nos processos de encadeamento textual para a expressão de relações lógico-discursivas. 

É importante ressaltar que, de forma alguma, este estudo tem intenções 

normativistas. O objetivo não é caçar erros, mas sim identificar dificuldades de 

textualização que possam contribuir para o fracasso escolar de crianças de classes 

populares, usuárias de variantes linguísticas mais afastadas da língua padrão. Linguistas, 

como Bagno e Scherri, têm discutido as relações entre variação linguística e 

ensino/aprendizagem da leitura e da escrita, alertando para o cuidado que se deve ter com 

análises de caráter discriminatório. Marcuschi (2001, p. 37) afirma que “As diferenças 

entre fala e escrita se dão dentro do continuum tipológico das práticas sociais e não na 

relação dicotômica de dois pólos opostos.” Oralidade e letramento devem ser vistos como 

atividades interativas e complementares no uso da língua e não atividades dicotômicas. É 

preciso, portanto, esclarecer a natureza das práticas sociais que envolvem o uso da língua 

escrita e falada, porque “Essas práticas determinam o lugar, o papel e o grau de relevância 

da oralidade e das práticas do letramento numa sociedade e justificam que a questão da 

relação entre ambos seja posta no eixo de um contínuo sócio-histórico de práticas.” 

(MARCUSCHI, 2004, p. 18). 
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Estudos desse tipo contribuem para alertar o professor de que a escola, ao 

desqualificar a fala do aluno e, consequentemente, a sua origem e sua identidade 

sociocultural, exerce uma influência negativa sobre o processo de aquisição da linguagem 

escrita. Fica bem evidente, na análise das redações, que a dificuldade em estruturar 

períodos complexos, estranhos aos hábitos da oralidade, tem como consequência a 

produção de textos comprometidos do ponto de vista dos mecanismos de textualização, 

ou seja, da construção da coerência textual, gerando até casos de completa incongruência. 

=>(-(6'0!,&,"&23'(.'(&%$'()(

O corpus do estudo é composto por 137 redações de alunos do terceiro ano do ensino 

médio da rede pública de ensino de um estado brasileiro que apresentava, na década 

passada, baixos índices de desempenho nos processos nacionais de avaliação, como Saeb 

e Enem. Para alterar essa situação, foram ministrados cursos de aperfeiçoamento e 

especialização a todos os professores da rede, focados no trabalho de leitura e produção 

textual. O projeto envolveu a produção de materiais didáticos direcionados aos alunos e 

aos professores, tendo como fio condutor a conscientização de que o texto deve ser 

abordado como um conjunto de enunciados inter-relacionados que adquirem sentido a 

partir da interação texto/leitor, de acordo com fatores diversos: a forma de 

desenvolvimento do tema, as relações de coerência entre o texto e os conhecimentos de 

mundo dos interlocutores, as relações coesivas  entre seus constituintes  e a adequação às 

necessidades pragmáticas da situação de interação linguística em que foi gerado (o gênero 

textual e o modo de organização do discurso predominante). 

Para orientar a mudança metodológica proposta aos professores, elaboraram-se 

matrizes de habilidades de leitura, produção textual e usos linguísticos, por gênero 

textual, que pautaram as atividades propostas no material didático. Procurou-se, dessa 

forma, evidenciar que esses três componentes da atividade curricular deveriam estar 

relacionados, de modo que um contribuísse para o desenvolvimento do outro, tendo 

sempre como foco o texto – e não palavras, frases, classes ou funções – como unidade de 

ensino. Tal concepção decorre da constatação de que é no texto que o usuário da língua 

exercita sua capacidade de organizar e transmitir ideias, informações, opiniões, em 

situações de interação. 

Um dos objetivos principais do material didático foi, portanto, favorecer ao aluno 

a oportunidade de identificar e incorporar as estratégias de organização que garantem ao 
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texto sua unidade e coerência, tendo em conta a concepção de coerência expressa por 

Charolles (2002) em sua proposta de metarregras. 

Apoiado na análise de produções escolares e nos comentários registrados pelos 

professores, Charolles conclui que o que falta aos professores é o conjunto de recursos 

teóricos para operar sobre as análises das redações de seus alunos, o que revela a 

importância que o regramento assume na sua proposta. Destacam-se, aqui, duas das 

quatro metarregras propostas: a metarregra de repetição, que pressupõe a recorrência 

interna do texto, para a qual a língua dispõe de recursos numerosos como: 

pronominalizações, definitivizações e referenciações dêiticas contextuais, substituições 

lexicais, recuperações pressuposicionais, retomadas; a metarregra de progressão, que 

pressupõe que um texto, para ser macro e microestruturalmente coerente, não pode apenas 

repetir o próprio assunto, numa circularidade temática, mas sim precisa evoluir em termos 

de informações novas ao leitor, evidenciando que a coerência dependeria de um equilíbrio 

entre a continuidade temática (tema) e a progressão semântica (rema). 

A progressão temática é a forma como se encadeiam as ideias que contribuem para 

o desenvolvimento do tema, de modo que os tópicos mantenham um encadeamento entre 

si, uma relação de continuidade para dar andamento ao texto, sem rupturas nem digressões 

excessivamente longas. A coerência depende, portanto, da hierarquização e do 

encadeamento das ideias em uma sequência em que as ideias secundárias sirvam de 

suporte à ideia principal, que corresponde à formulação do tema. Esse encadeamento é 

próprio a cada gênero textual e, consequentemente, ao modo de organização do discurso 

que estrutura as diferentes partes do texto. Mais à frente exemplificaremos a metodologia 

utilizada para levar o aluno a exercitar essa reflexão sobre a macroestrutura textual. 

Já do ponto de vista da produção textual, é preciso que o autor faça um planejamento 

das etapas necessárias para seu texto apresente coerência. A identificação do interlocutor 

determina escolhas quanto ao vocabulário, ao desenvolvimento do conteúdo e à própria 

estruturação sintática do texto. Na escolha do tema, o autor deve decidir sobre o assunto 

a ser desenvolvido, delimitando-o para que o texto não fique vago e cumpra os objetivos 

comunicativos.  Definem-se, a seguir, as estratégias discursivas de acordo com o objetivo 

comunicativo predominante e, por consequência, a escolha do gênero textual em que será 

produzido o texto, por decorrência natural da identificação das características do contexto 

de produção e da intenção comunicativa. As estratégias linguísticas para construir o texto 
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e o encadeamento lógico do conteúdo decorrem, então, do modo de organização do 

discurso predominante. 

Seguindo essa metodologia de ensino-aprendizagem, os alunos produziram redações 

de caráter dissertativo-argumentativo, a partir de várias atividades preparatórias que 

culminavam em um planejamento passo a passo do conteúdo a ser desenvolvido no texto. 

Esse foi um dos pilares da proposta pedagógica implementada nas escolas: a 

conscientização dos alunos sobre a existência de uma estruturação dos conteúdos 

desenvolvidos nos textos, tanto do ponto de vista da leitura, com a realização de atividades 

de reconhecimento da progressão temática do texto, como do ponto de vista da produção, 

com o planejamento das etapas constitutivas do texto a ser elaborado.  Pode-se, dessa forma, 

comparar os diferentes desempenhos na mesma turma, cotejando textos sobre o mesmo 

tema e a partir do mesmo planejamento. 

O que esperar do texto dissertativo-argumentativo produzido nesse contexto de 

planejamento? Apesar da consciência da estrutura argumentativa (declaração seguida de 

comprovações, como fatos, razões, evidências, geralmente acompanhadas de exemplos, 

que induzem à aceitação de uma tese e à conclusão geral e final), trabalhada no material 

didático, em uma redação escolar cria-se uma situação artificial que subverte as 

expectativas do planejamento, já que o aluno se dirige a um professor que, segundo sua 

experiência, utilizará seu texto para apontar falhas gramaticais. Esse contexto de 

produção artificial, portanto, é, claramente, um dos componentes do insucesso na 

produção textual. 

?>(#+6-0&!#'!(.+(,+4,"-*&B-23'(

De acordo com Charaudeau (2008), para haver argumentação é preciso que exista uma 

proposta sobre o mundo que provoque em alguém um questionamento quanto à sua 

legitimidade; um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (convicção) e 

desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (quer seja própria ou 

universal, quer se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimidade) quanto a 

essa proposta; e um outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, 

questionamento e verdade, se constitua no alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a 

quem se dirige o sujeito que argumenta, na esperança de conduzi-la a compartilhar da 

mesma verdade (persuasão), sabendo que ela pode aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar 

contra) a argumentação. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * c[V*

Como componentes da lógica argumentativa, Charaudeau (2008) propõe uma 

asserção de partida (dado, premissa), uma asserção de chegada (conclusão, resultado) e 

uma (ou várias) asserções de passagem, que permitem passar de uma a outra (inferência, 

prova, argumento). Essa relação argumentativa entre os três tipos de asserção é, 

fundamentalmente, uma relação de causalidade. Entretanto, outras relações podem e 

devem se estabelecer, como a conjunção, a disjunção, a restrição, a oposição, a finalidade. 

Entretanto, não se deve reduzir o processo argumentativo a uma sequência lógica 

de frases, ligadas por conectores. Embora o texto escrito de base argumentativa seja 

extremamente encadeado e constituído por sentenças complexas, isso não é suficiente 

para que se instaure o processo argumentativo. Tanto que, na oralidade, a argumentação 

pode se constituir por frases soltas, exigindo intensa inferência do interlocutor. 

Nas redações analisadas, interessa-nos, assim, analisar os mecanismos de 

textualização próprios aos modos de organização textual argumentativo e expositivo, 

levando em conta o que afirma Bronckart (1999, p. 262): “Os mecanismos de 

textualização são articulados à progressão do conteúdo temático e organizam os 

elementos constitutivos desse conteúdo em diversos percursos entrecruzados, 

explicitando ou marcando relações de continuidade, de ruptura ou de contraste. Podem 

ser agrupados em três grandes conjuntos: a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal.” 

Os mecanismos de conexão marcam as grandes articulações da progressão temática 

e são realizados por organizadores textuais que podem assinalar as transições entre os 

tipos de discurso constitutivos de um texto, entre fases de uma sequência ou de uma outra 

forma de planificação e podem ainda assinalar articulações locais entre frases. Nos textos 

de base expositivo-argumentativa, essas articulações podem ser marcadas por quatro 

categorias de elementos linguísticos: advérbios e locuções adverbiais de caráter 

transfrástico que não são regidas por regras de microssintaxe e não desempenham função 

sintática na frase em que aparecem, exercendo no texto função de segmentação ou de 

balizamento (além disso, de fato, primeiramente, então); sintagmas preposicionais que 

aparecem no ponto de junção de estruturas frasais, também exercendo no texto função de 

segmentação ou de balizamento (depois de três dias, por outro lado, para esse fim); 

conjunções coordenativas na forma simples ou complexa, cumprindo função de ligação 

ou balizamento (e, ou, isto é, mas); conjunções de subordinação que encaixam frases 
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sintáticas em uma frase gráfica complexa (desde que, porque, embora), assumindo, 

portanto, função de encaixamento. 

Espera-se, portanto, que os textos de caráter expositivo-argumentativo, por seu 

caráter reflexivo, teórico e persuasivo, apresentem estrutura sintática complexa para 

expressar relações lógicas de causa/consequência, contraposição, explicação, 

comparação, definição, comprovação, detalhamento. A presença de operadores 

argumentativos é essencial para expressar a logicidade necessária na relação entre as 

ideias expostas, pontuando e costurando o texto de forma a encaminhar o processo de 

convencimento do leitor. 

Os mecanismos de coesão nominal explicitam as relações de dependência 

existentes entre argumentos que compartilham uma ou várias propriedades referenciais. 

A marcação dessas relações é feita por sintagmas nominais ou pronomes, organizados em 

série e constituindo cadeias anafóricas, cada uma delas inserida em estruturas oracionais 

e aí assumindo, localmente, uma função sintática determinada. Duas funções de coesão 

nominal podem ser distinguidas. A função de introdução consiste em marcar, em um 

texto, a inserção de uma unidade de significação nova (unidade-fonte), que é a origem de 

uma cadeia anafórica. A função de retomada consiste em reformular essa unidade-fonte 

(ou antecedente) no decorrer do texto. Neste estudo, diferencia-se a introdução de novos 

elementos em dois tipos: a introdução não ancorada, ou seja, a inicial e original no texto; 

e a introdução ancorada, em que se introduz um novo elemento que mantém uma relação 

semântico-discursiva com a unidade-fonte configurando uma forma diferente de 

retomada essencial à progressão temática do texto. 

F>(%+!"*,-.'!(.-(-0$*&!+(

Com base nos pressupostos teóricos explicitados por Bronckart, Charaudeau e Charolles, 

os procedimentos de textualização foram analisados por meio da identificação de 

ocorrências de ruptura das relações de continuidade, levando em conta o encadeamento 

textual e os processos de referenciação. 

Foram observadas as seguintes ocorrências nitidamente relacionadas a hábitos da 

oralidade: sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos; emprego 

equivocado de operadores que não estabelecem relações lógicas coerentes entre ideias do 

texto, o que pode ser explicado pela falta de hábito dos alunos; emprego inadequado do 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * c[_*

pronome relativo (com omissão da preposição ou a utilização de pronome inadequado, 

como onde); repetição exaustiva de termos sem a utilização de procedimentos mais 

sofisticados de substituição (por hiperonímias, hiponímias, nominalizações, expressões 

metafóricas); frases fragmentadas que comprometem a estrutura lógico-gramatical; frases 

com apenas oração subordinada, sem oração principal. 

Tendo em vista as características da oralidade, conclui-se que os textos dos alunos 

apresentam vários traços da simplificação evidente que se dá em relação ao padrão escrito: a) 

redução drástica de estruturas subordinadas, ao lado do aumento na frequência de estruturas 

coordenadas e absolutas; b) redução no uso de conectores para expressar relações lógicas 

essenciais à construção do texto, substituídas pela exigência de inferência por parte do 

interlocutor para suprir a sua ausência; c) redução cada vez maior do uso do subjuntivo, ao 

lado da ampliação do uso do indicativo combinado a estruturas frasais coordenadas ou 

absolutas; d) empobrecimento do processo de referenciação, com a repetição exaustiva de 

pronomes ou nomes; e) simplificação extrema da marcação da categoria tempo na morfologia 

verbal; f) falta de domínio de vocabulário mais abstrato e de maior complexidade, essencial 

ao desenvolvimento do processo argumentativo; g) e, principalmente, dificuldade de 

identificação da progressão temática do texto no processo de leitura ou de planejamento da 

produção para garantir uma distribuição equilibrada de conteúdos. 

Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos de truncamento no nível macroestrutural.  

Nos exemplos apresentados não foram corrigidos eventuais desvios ortográficos ou 

gramaticais, como concordância e regência. 

a)! Interrupção da progressão temática – a ideia destacada em itálico interrompe a 

sequência de desenvolvimento do tema 

Atualmente convivemos com um grande problema que está sendo a poluição de rios. 

Essa poluição faz com que ecossistemas inteiros sejam destruidos. 

Desde a pré-história a água é a substância mais importante para os seres humanos. 

Um rio poluido é aquele, plantas e peixes não conseguem se desenvolver e um rio sem 

poluição é aquele que as águas são cristalinas e peixes e plantas se reproduzem 

naturalmente. (redação 89). 

b)! Baixo grau de informatividade, com repetição de ideias – o segundo parágrafo 

retoma o conteúdo do primeiro parágrafo, sem progressão temática. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * c[b*

Vemos no mundo atual cada vez um número maior de adolescentes se tornando pais, 

sem ter nenhuma responsabilidade ou estrutura para enfrentar um acontecimento dessa 

magnitude em suas vidas.  

Nos dias atuais cada vez encontramos meninos e meninas tornando-se pais mais cedo, 

por vezes acontece por descuido ou por falta de responsabilidade. (Redação 2). 

Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos de truncamento no nível interoracional. 

Retomam-se pressupostos funcionalistas, como propostos por Halliday (1985), e Hopper 

e Traugott (1993). Nessa linha, os conceitos de “continuum” e de “gramaticalização” 

assumem especial relevância. 

Neves (2006) afirma que os principais estudos funcionalistas rejeitam a descrição 

tradicional dos processos de coordenação e subordinação, que se apoia no conceito de 

independência sintática, ou seja, a possibilidade de uma oração desempenhar função em 

outra, de um nível superior. Propõe-se reavaliar essa distinção a partir de categorias 

discursivas com base na convicção de que a combinação de orações reflete a organização 

retórica do discurso. Isso significa que relações de causa, concessão, condição podem 

gramaticalizar-se em estruturas coordenadas ou subordinadas, dependendo dos objetivos 

e do contexto em que se dá a comunicação.   

Combinando os níveis sintático e semântico, Hopper e Traugott (1993) propõem 

um continuum que combina duas categorizações: parataxe / hipotaxe; coordenação / 

subordinação. Para isso, utilizam dois critérios: dependência e encaixamento. Em um 

extremo, a parataxe envolve não dependência e não encaixamento; no outro extremo, a 

subordinação envolve dependência e encaixamento (caso das substantivas e adjetivas, que 

passam a funcionar como um sintagma dentro da unidade oracional em que se inserem); 

e, em uma posição intermediária, combinando dependência com não encaixamento, a 

hipotaxe (caso das adverbiais). 

a)! Estrutura paratática com ausência de operadores para expressar as relações 

lógicas entre as ideias: 

O lixo é um dos grandes transtornos que o Brasil vem vivenciando. A cada dia 

toneladas de lixo é produzido pelo homem. Os depósitos de lixo a céu aberto é um 

grande causador da poluição. (Redação 7) 

b)! Estrutura paratática com presença inadequada de operador 
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Muitas pessoas se classificam como porém mesmo sem saber realmente o que é a 

timidez. (Redação 87) 

c)! Estrutura paratática com a repetição inadequada da conjunção aditiva e 

O lixo vem prejudicando o ser humano e a realidade e os próprios seres humanos que 

estão poluindo e a conseqüência já está surgindo. (Redação 10) 

d)! Estrutura hipotática com a presença de operador após a quebra do período 

Hoje as famílias estão educando seus filhos para evitar este acontecimento da vida. 

Para que eles venham a ter filhos o mais tardar, quando estiverem mais preparados 

tanto financeiramente quanto emocionalmente. (Redação 02) 

e)! Estrutura hipotática sem a utilização de operador 

Segundo as pesquisas muitos alunos se declararam ser tímidos (= porque) não gostam 

de falar em público. (Redação 110) 

f)! Estrutura hipotática com presença inadequada de operador 

Nós não podemos deixar de estudar que (= porque) tem muita coisa boa pela  frente e 

nosso futuro vai ser uma alegria. (Redação 69) 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Como desdobramento pedagógico, conclui-se que apenas o trabalho de planejamento não 

é suficiente para gerar textos bem construídos. Para contrabalançar a influência da 

oralidade na construção de textos, é necessário que diferentes atividades sejam propostas 

aos alunos, de modo a evidenciar os processos de construção linguística, característicos 

dos diferentes modos de organização do discurso. Dessa forma, o aluno poderá 

aperfeiçoar-se no uso dos mecanismos linguísticos que já domina na sua linguagem 

cotidiana, bem como poderá adquirir outros, próprios da língua padrão. Essa prática 

pressupõe o respeito às diferentes formas de expressão dos alunos em função da sua 

história de vida e a percepção de que cada pessoa adapta sua linguagem à situação de uso 

e aos seus interlocutores. 

Conhecendo essa variedade, cabe ao professor, na sua interação com os alunos, 

desenvolver um trabalho adaptado às suas necessidades, enfatizando, de início, as 

competências enunciativas já incorporadas, em virtude de sua experiência como produtores 

e receptores de textos de diferentes gêneros textuais e objetivos comunicativos. 
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Deve-se reconhecer que a abordagem de textos de diferentes gêneros textuais tem 

se ampliado, cada vez mais, na sala de aula de Língua Portuguesa. Entretanto, o trabalho 

de leitura, por mais eficiente que seja, não tem conseguido superar a barreira da produção 

textual, ou seja, os alunos não conseguem incorporar à sua prática novos procedimentos 

enunciativos de modo a desenvolverem as competências necessárias à interação 

comunicativa escrita. Isso ocorre, principalmente, em relação ao texto de base 

argumentativa, que, por seu grau de complexidade e abstração, permanece sendo 

praticamente inalcançável pelo aluno médio brasileiro. 

Espera-se que os professores, em seu planejamento, incorporem essa metodologia 

à sua prática pedagógica, de maneira que o estudo da língua não se circunscreva a uma 

abordagem puramente gramatical ou eminentemente conteudística, mas possibilite ao 

educando a ampliação das competências de leitura e produção de textos, por meio de 

atividades que envolvam: a construção e a desconstrução de textos, a identificação dos 

efeitos de tais alterações, o reconhecimento dos recursos linguísticos próprios aos 

diferentes modos de organização do discurso, a observação dos procedimentos que 

garantem a coesão e a coerência, o exercício do vocabulário de forma criativa e dinâmica, 

a relação entre a classe e a função dos vocábulos na unidade maior que é a frase, a 

ampliação de frases por meio de processos de encadeamento textual. 
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Sabemos que nem sempre é possível fazer declarações concretas sobre as intenções do 

falante, mas existem elementos do contexto que revelam muito dos propósitos e atitudes 

dos participantes dessa relação dialógica. Em um texto, muitos são os componentes 

mobilizados para construir a sua rede argumentativa, já que possui em sua produção uma 

carga de sentido que expressa a intencionalidade do enunciador. É nesse quadro 

enunciativo que se instala a persuasão desvendada por meio das pistas que elementos 

como o adjetivo podem oferecer. 

Acreditamos que a adjetivação é um valioso recurso linguístico que ajuda a 

evidenciar os fenômenos afetivos e psicológicos da linguagem. Ao caracterizar-se no 

discurso publicitário, a linguagem vale-se desses elementos linguísticos para 

assegurar um dinamismo eficaz, a fim de efetivar a relação entre os interlocutores, 

com o objetivo de modificar as atitudes mentais, alcançando as expectativas da 

intencionalidade do enunciador. 

É pensando em toda essa dinâmica que envolve o texto publicitário que se pretende 

analisá-lo como sendo um recurso viável para o ensino da língua portuguesa, e, de 

maneira mais direcionada, analisar o uso frequente do adjetivo (não serão consideradas 

as locuções e as orações adjetivas) como sendo relevante na sua força argumentativa. 

Elegemos como corpus propagandas divulgadas em revistas e jornais impressos, 

supondo-se que esses são de acesso e manipulação fáceis por parte de alunos e 

professores. Os textos foram selecionados aleatoriamente, com base na relação entre a 

presença dos adjetivos e o poder argumentativo que eles exercem. 

=>('(-.D+,&5'(

O problema da natureza da língua(gem) apareceu em Crátilo de Platão e, imersas em 

um contexto filosófico, as propriedades predicadoras dos adjetivos foram discutidas 
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passando a ocupar a agenda dos estudiosos gregos, seguindo longa tradição no 

pensamento Ocidental. 

Durante muito tempo, o estudo dos adjetivos suscitou desacertos (e acertos). 

Somente a partir do século XVII, segundo Castilho (2010, p. 512), “as gramáticas das 

línguas românicas passaram a tratar o adjetivo separadamente do substantivo”. Ainda 

segundo o autor, as diferenças morfológicas utilizadas como argumento para essa 

separação são: 1) o adjetivo aceita a flexão de grau como intensificação ou atenuação de 

traços predicativos (o grau nos substantivos é uma expressão referencial, não graduável); 

2) adjetivos podem ser criados pela derivação de modo, expressa por {-vel}, como em 

amável (“o que pode ser amado”), provável (“o que pode ser provado”), etc.; 3) o adjetivo 

aceita a derivação por {-mente}, transformando-se em advérbio, como em facilmente; 4) 

por último, o adjetivo aceita a derivação de quantificação expressa por {-oso, -al}, como 

em estudioso (“aquele que estuda muito”), sensacional (“o que causa muita sensação”). 

Para Neves (2000, p. 173), “adjetivos são usados para atribuir uma propriedade 

singular a uma categoria (que já é um conjunto de propriedades) denominada por um 

substantivo”. A autora apresenta dois modos para o funcionamento dessa atribuição: 

qualificando e subcategorizando. Destaca também que a constituição semântica desta 

classe é capaz de persuadir, uma vez que, ao atribuir uma propriedade, o adjetivo 

condiciona avaliações sobre um determinado ser (substantivo). 

Azeredo (2008, p. 169) afirma que “são adjetivos os lexemas que se empregam 

tipicamente para significar atributos ou propriedades dos seres ou coisas nomeados pelos 

substantivos”. Para ele, os adjetivos pertencem, segundo a natureza semântica, a duas 

subclasses fundamentais: adjetivos de relação ou classificadores, que expressam 

conteúdo de existência objetiva; e os adjetivos qualificadores, que expressam noções 

variáveis, decorrentes de opinião. 

Segundo Castilho (2010, p. 516), o adjetivo “é uma classe basicamente predicadora, 

funcionando como adjunto adnominal enquanto constituinte do sintagma nominal, ou 

como predicativo, enquanto constituinte do sintagma verbal”. Ele defende a ideia de que 

a ordem de colocação do adjetivo em relação ao substantivo permite identificar classes 

semânticas distintas: a dos adjetivos predicativos, de ordem livre; e a dos adjetivos não 

predicativos, de ordem mais fixa. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * c_P*

Fato é que, nos estudos da linguagem, o adjetivo ocupa um lugar de destaque e, por 

isso, a sua caracterização como classe pode ser compreendida de modo variado em virtude 

da multiplicidade de olhares teóricos em sua classificação. Cabe destacar, porém, que, 

apesar de não haver uma nomenclatura homogênea para se referir às subclasses de 

adjetivos nas gramáticas do português, podemos afirmar que o seu uso tem papel 

formador no enunciado, permeado pelo ponto de vista do enunciador, que pode ou não 

ser aceita pelo interlocutor. 

?>(!'/%+(-(-%8"#+0,-23'(

Quando interagimos através da linguagem (quando nos propomos a jogar o “jogo”), 

temos sempre objetivos, fins a serem atingidos; há relações que desejamos estabelecer, 

efeitos que pretendemos causar, comportamentos que queremos ver desencadeados, 

isto é, pretendemos atuar sobre o(s) outro(s) de determinada maneira, obter dele(s) 

determinadas reações (verbais ou não verbais). [KOCH, 1998, p. 29]. 

A partir da década de 1980, juntamente com os diversos estudos sobre os recursos para 

a produção de sentidos do texto, a argumentação passa a ser um dos principais temas nas 

discussões sobre a linguagem. Por muito tempo, é fato, a argumentação foi tomada como 

parte de uma tipologia textual sistemática, que obedeceria a regras fechadas, sustentada pela 

ideia da pureza dos textos do ponto de vista de sua estrutura.  Hoje, sabemos que os gêneros 

discursivos não são puros e que a argumentatividade, em maior ou menor grau, perpassa 

todos eles, uma vez que as escolhas de termos ou informações são de base ideológica e, 

portanto, argumentativa. 

Ainda sobre a argumentação, Koch (1998, p. 60) afirma que “não há texto neutro, 

objetivo, imparcial: os índices de subjetividade se introjetam no discurso, permitindo que 

se capte a sua orientação argumentativa”. A autora acrescenta que 

É por isso que se pode afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 

argumentativo: pretendemos orientar os enunciados que produzimos no sentido de 

determinadas conclusões (com exclusão de outras). Em outras palavras, procuramos 

dotar nossos enunciados de determinada força argumentativa. (KOCH, 1998, p. 29). 

Para Abreu (2006, p. 25), “Argumentar é a arte de convencer e persuadir. 

Convencer é saber gerenciar informações, é falar à razão do outro, demonstrando, 

provando. […] Persuadir é saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro.” 
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Valente (2011, p. 52), nas suas pesquisas sobre o assunto, adverte ainda que 

No campo da argumentação, fez-se necessário distinguir convencer de persuadir. No 

primeiro caso, queremos que o outro pense como nós. No segundo, que aja como nós. 

[…] Em síntese, ao convencer uma pessoa, mudo o seu pensamento; ao persuadir, 

levo-o a alterar sua prática. 

Sendo assim, com o intuito de intencionalmente conduzir o discurso para uma 

determinada direção, o texto publicitário se caracteriza por manifestar em sua 

estrutura elementos para induzir a adesão de seus interlocutores. Desse modo, a fim 

de corroborar com a posição defendida neste trabalho, examinaremos de forma mais 

direta, a partir de um contexto pragmático, como o adjetivo pode assumir significados 

diversos, estabelecendo a coerência textual, funcionando como importante operador 

argumentativo. 

F>(-0$*&!+(.'(&%$'()*

Para ilustrar os conceitos apresentados, foram selecionados textos publicitários de 

revistas e jornais que se enquadram na chamada mídia temática, de natureza informativa, 

voltada para assuntos específicos e não para notícias cotidianas. Escolhemos dois textos 

dos seguintes assuntos: carros, vinhos e beleza, a fim de apresentar os pontos de contato 

existentes entre eles.  Para a análise, consideramos apenas os adjetivos nas frases de 

destaque, com o objetivo de analisar os efeitos produzidos pelo seu uso e pelo sentido 

social construído. 

Assunto: carros 

Novo Fox. Compacto pra quem vê. 

Surpreendente pra quem anda. 

E gigante. 

(Porque só assim para caber tanta novidade) 

Revista Men’s Health, n. 44, p. 28-29, dez. 2009. 

O uso do adjetivo novo, no texto publicitário, é consagrado como recurso retórico, 

pois revela a originalidade, feito em primeira mão, uma novidade irrecusável. Ninguém 

se interessa por algo ultrapassado, em desuso. Ele é responsável por conduzir o esquema 
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persuasivo do texto. Por meio da qualificação do que é novo apresenta-se a ideologia da 

modernidade (o que é novo é único em seu gênero). 

Percebe-se que a adjetivação imprime, em linhas gerais, o argumento da relação 

temporal e espacial: o que é novo (atual, uma novidade em relação ao modelo 

anterior); e o que é compacto e gigante (em relação ao espaço que ocupa). 

Sabemos que os problemas de trânsito e o número/espaço para vagas de carros 

em estacionamentos, de forma geral, oferecem uma restrição em relação ao tamanho 

dos veículos: é preciso ofertar carros que não ocupam muito espaço, ao mesmo tempo 

que não comprometem o bem-estar de seus passageiros. A compensação da noção de 

tamanho é provocada pela antonímia proposta pelos adjetivos compacto e gigante. A 

oposição entre os traços semânticos das palavras antônimas dinamiza no interlocutor 

a dimensão persuasiva deste jogo de linguagem. Cabe ressaltar que o adjetivo gigante 

tenta neutralizar o que poderia ser depreciativo (pequeno), ao mesmo tempo que não 

se limita ao tamanho (simplesmente maior). Ao escolher a palavra gigante, percebe-

se um exagero intencional com a finalidade de tornar mais expressiva a ideia das 

vantagens do produto. 

O impacto impresso pelo adjetivo surpreendente instaura-se entre o que parece 

ser (compacto/pequeno) e não é. É um tipo de convite, de provocação para que o 

interlocutor não se prenda ao tamanho, mas que se permita explorar, conhecer o seu 

desempenho, as suas novidades: surpreender-se. 

Por fim, o pronome adjetivo tanta corrobora para noção de intensificação, 

conferindo à linguagem um apelo, uma tentativa de conseguir uma maior adesão junto 

ao público, pela promessa de um algo a mais em relação aos outros produtos. Segundo 

Neves (2000, p. 567), “usa-se anteposto, no singular e no plural. Indicando, 

intensividade, grande quantidade ou grande número.” 
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A tecnologia é impressionante. 

O preço é espetacular. 

O melhor sedan médio pelo J.D. Power U.S.A. 

Elantra 2.0 Flex 178cv 

Compra certa pela Revista Car and driver 

Jornal O Globo, 08/08/15, Caderno País, p. 5. 

Percebe-se, nesta peça publicitária, que não são mais as qualidades intrínsecas de 

um produto que são vendidas e nem mesmo a reputação de sua marca registrada, mas sim, 

a imagem dessa marca junto ao público consumidor: os adjetivos impressionante, 

espetacular e melhor traduzem, em seu próprio semantismo, uma carga intensificadora, 

ou seja, 

A importância do processo de intensificação reside no fato de ser ele um dos 

procedimentos responsáveis pela argumentação de um texto, e tal processo permite o 

interlocutor depreender o que está nas entrelinhas, no âmago do texto, uma vez que o 

recurso intensificador exacerba a condensação emocional de todo o fluir do texto 

(AZEVEDO; OLIVEIRA, 2005, p. 19). 

Não se pode ignorar que, na sociedade atual, como símbolo da abundância de 

produtos, criou-se a noção de status, conferido pela aquisição de objetos ligados ao 

prestígio, tornando-se um fenômeno capaz de influenciar e modificar hábitos de um grupo. 

O adjetivo impressionante, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(2009), é aquele que “causa impressão nos sentidos”. Percebe-se que o enunciador tenta 

impactar, seduzir pela qualidade superior do seu produto. Ao apresentar, na sequência, o 

adjetivo espetacular, sugere algo excepcionalmente interessante; uma atração.  São 

adjetivos utilizados para intensificação. Para Neves (2000, p. 190), “a intensificação 

frequentemente implica uma avaliação pessoal. Por isso mesmo, podem usar-se para 

intensificação, adjetivos de avaliação psicológica”. 

Rosane Monnerat, em seus estudos sobre intensificação no discurso publicitário, 

desenvolve o conceito de singularização para referir-se aos recursos argumentativos que 

destacam um produto dentre seus concorrentes (MONNERAT, 2003, p. 103). A 

utilização do adjetivo melhor, para a conclusão qualificativa do produto, projeta na cabeça 

das pessoas a ideia de que o produto vendido se sobrepõe aos outros e, consequentemente, 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * c_b*

oferecerá vantagens a quem adquiri-lo. Ressalta-se a anteposição do adjetivo, destacando 

o valor avaliativo positivo do anunciado.  

O adjetivo médio orienta o interlocutor para o tamanho/modelo do produto 

anunciado, tentando classificá-lo no universo das ofertas de mercado. 

O adjetivo certa (compra certa) qualifica seu referente de forma epistêmica, uma vez 

que o enunciador imprime seu conhecimento ao enunciado, assegurando respaldo 

argumentativo ao texto. Para Neves (2000, p. 556), “a forma certo, quando posposta ao 

substantivo, é um qualificador, tendo, conforme a subclasse de substantivo que acompanha 

os significados de ‘correto’, ‘exato’, ‘seguro’, ‘infalível’.” O emprego do termo certa busca, 

na língua, a argumentação positiva, que leva à determinação do substantivo. 

Assunto: beleza 

Perfumaria PHEBO 

Samambaia 

Sofisticada fragrância inspirada na riqueza de notas naturais 

Revista O Globo, 07/06/15, p. 17 

Neste discurso publicitário, a significação global é fornecida por elementos 

nominais. Não há verbo na sua construção. Explora-se, assim, o fator afetivo interferindo 

na estrutura lógica do pensamento. A sua construção tem como base substantivos e 

adjetivos, realçando para o interlocutor os referentes e suas características. 

O adjetivo sofisticada é um qualificador de avaliação psicológica, isto é, exprime 

“propriedades que definem o substantivo na sua relação com o falante” (NEVES, 2000, 

p. 189). Para Castilho (2010), esse tipo de adjetivo é classificado como predicativo 

modalizador discursivo, e é biargumental , ou seja, está emitindo “um juízo sobre o 

sentido do substantivo e sobre um participante, tendo como pano de fundo o referente 

dado pelo substantivo” (p. 525). 

Observa-se que há um movimento mundial da sociedade contemporânea de busca 

e aspiração por maior e melhor qualidade de vida. O que vem da natureza visa aliar a 

obtenção de ingredientes naturais (como o uso de plantas nativas) de maneira sustentável: 
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o produto é produzido pela natureza ou conforme as leis da natureza, com a menor 

interferência humana possível. Os adjetivos selecionados seguem esse contexto. 

A palavra inspiração remete ao divino, ao que é puro, ao que é iluminado. Segundo 

o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), inspirado, no sentido figurado, é 

“como se tivesse sido causado ou produzido por inspiração divina”. A carga afetiva serve 

para valorizar o produto anunciado. 

O adjetivo naturais exerce o papel de classificador, delimitando o substantivo 

notas, instaurando um conceito de grande aceitação na sociedade atual:  a necessidade de 

novos comportamentos em relação ao meio ambiente. O que se apresenta é mais do que 

um produto; é um estilo de vida. Ao adquirir o produto, o consumidor participa de um 

mundo carregado de simbologia de modernidade, conscientização e atualidade. 

“Meu cabelo liso ressalta o melhor de mim. 

Por isso, gosto dele forte.” 

Novo TRESemmé Selagem Capilar 

Revista O Globo, 08/02/15, contracapa. 

Um dos fatores de motivação mais empregados nos textos publicitários (e em 

diversas atividades humanas) é a exemplificação, representando o resultado real do 

procedimento/produto sugerido ao interlocutor. Percebe-se, no discurso do texto acima, 

que o uso da primeira pessoa e as aspas legitimam o exemplo, na forma de depoimento, 

buscando criar um vínculo de identificação com o leitor. 

Os dois adjetivos utilizados – liso e forte – abrangem uma significação ampla, que 

extrapola o efeito estético do produto. A valorização do cabelo liso em nossa sociedade 

não é somente a expressão de uma vaidade corriqueira, pois o cabelo ainda é usado como 

critério para classificar padrões de beleza convencionados como mais adequados, mais 

aceitos. Esse fato, consequentemente, influenciará na constituição das subjetividades. 

Por outro lado, um cabelo forte remete ao que é saudável, em oposição ao que é 

sem vida, opaco, quebradiço. Assim, a promessa feita pelo texto envolve estética (liso) e 

saúde (forte). Essa relação tem grande apelo para um produto de beleza que não se 

preocupa somente com o visual, mas com a saúde de quem adquiri-lo. 
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O adjetivo novo cumpre o seu papel argumentativo da novidade, originalidade, 

modernidade. E, por último, a forma capilar tem a função de dispor o conteúdo do 

substantivo selagem na perspectiva classificatória. Para Castilho (2010, p. 531), “são 

adjetivos de verificação classificadores” e “sempre se pospõem ao substantivo, vedada a 

anteposição”. Para ele, “ao verificar, isto é, ao estabelecer o valor de verdade expresso 

pela classe-escopo, podemos introduzi-la na corrente do discurso, afirmar ou negar sua 

existência, incluí-la ou excluí-la, focalizá-la etc.” 

Assunto: vinhos 

Solar de Bouças 

Vinho Verde 2014 & Artefacto Vinho Verde 2013 

Refrescantes e leves. 

Aproveite cada momento com excelentes vinhos. 

Revista Wine.com.br, nº65, maio 2015, contracapa. 

Conforme Maingueneau (2001, p. 29), “ o conhecimento da língua está longe de ser 

suficiente para interpretar um enunciado, sendo preciso recorrer a procedimentos 

pragmáticos ligados ao contexto”, isto é, o interlocutor deve ativar seu conhecimento de 

mundo para significar que o vinho verde é produzido exclusivamente na região 

demarcada dos Vinhos Verdes, em Portugal, e constitui uma denominação de origem 

controlada, cuja demarcação remonta ao início do século XX. O que o caracteriza, além 

de ser elaborado em região específica, é a leveza, o frescor e o menor teor alcoólico. 

Ao selecionar os adjetivos refrescantes e leves, o enunciador procura criar uma 

imagem original e vigorosa. O texto foi veiculado em revista especializada, publicado no 

mês de maio (dias ainda quentes, no Brasil), na perspectiva de apresentar um produto 

adequado ao clima (geralmente, vinhos não são refrescantes nem leves). São palavras de 

efeito sugestivo, que atingem o campo emocional. As características do vinho ganham 

destaque: falam pelo produto. 

O pronome adjetivo cada, ao mesmo tempo que remete à singularidade do 

momento, permite a interpretação de todos os momentos (cada um dos momentos). Essa 

relação temporal vai ao encontro da proposta de que é possível (e prazeroso) tomar vinho 

em qualquer época, em qualquer tempo. 
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Após apresentar as características do produto, o enunciador acrescenta uma 

realidade psicológica, uma avaliação do produto anunciado: são excelentes, que constitui 

o elemento diferenciador. 

Veuve D’argent 

-BRUT- 

Vinho descomplicado, perfeito para todos os momentos. 

Revista Wine.com.br, n.65, maio 2015, p. 30 

O mercado consumidor de vinho, nos últimos anos, vem passando por 

transformações no sentido de minimizar o fator elitizado do produto. Apresentar um 

vinho utilizando o adjetivo descomplicado tem um caráter imprevisível, tornando mais 

expressiva a manifestação das intenções e impressões subjetivas, apelando para os 

valores que estão por trás das expressões linguísticas, na montagem das ideias e das 

comparações. O tipo brut é considerado o mais comum dos espumantes, exigindo pouco 

conhecimento para sua aquisição/degustação. Percebe-se uma intenção de popularizar 

o consumo do vinho. 

Geralmente, por questões culturais, o vinho é reconhecido como um produto para 

ser degustado por uma minoria privilegiada e em momentos especiais. O texto desfaz esse 

rótulo, ao apresentar um vinho que deixa de ser um produto de luxo para ser um produto 

de prazer, de lazer. Ao descomplicar o produto, abre se um diálogo com consumidores 

que não fazem parte de um grupo seleto. 

Segundo Neves (2000, p. 191), o adjetivo perfeito qualifica “o substantivo como 

legítimo em seu uso”. Tem um caráter subjetivo e avaliativo, ampliando a garantia do 

atributo. A ideia defendida é que o produto oferece a qualidade completa, atende às 

normas de excelência e aos requisitos essenciais. 

Ainda com a intenção de descomplicar o produto oferecido, o pronome adjetivo 

todos indica uma totalidade afirmativa e, no caso, faz referência ao total de um grupo 

particular (momentos). Segundo Neves (2000, p. 550), “considerando todos os elementos 

de um grupo, mas enfatizando a referência a cada um dos membros do grupo”. 

 (
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Observando as estratégias discursivas utilizadas, verificamos que os adjetivos 

desempenham papéis fundamentais na construção dos sentidos do enunciado. Assim, na 

trajetória das experiências na escola é preciso refletir sobre o uso didático dos meios de 

comunicação e sua forma de contribuir para a educação. É possível aproveitar, 

didaticamente, a cultura do universo publicitário, que penetra no cotidiano das pessoas, 

para ensinar não apenas um item gramatical, mas os vários aspectos linguísticos e 

pragmáticos da língua em função. 

Releva considerar, portanto, que o adjetivo não só funciona como mero modificador 

do substantivo, mas também se destaca como representante da argumentatividade, da 

força da palavra na linguagem publicitária, contribuindo de forma significativa na 

construção dos sentidos do texto. 
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O artigo tem como objetivo caracterizar a literatura considerada de entretenimento por 

um viés linguístico, analisando como determinadas escolhas e combinações linguísticas 

podem ser consideradas típicas de uma literatura de entretenimento. Para fazê-lo, os 

objetivos e as características dessa literatura foram relacionados aos aspectos linguístico-

expressivos do conto Mandrake, de Rubem Fonseca. Também serão observadas se certas 

particularidades linguísticas presentes na obra podem ser consideradas pertencentes a 

uma literatura considerada de proposta. 

Na fundamentação teórica, se descreverá minuciosamente a literatura chamada de 

entretenimento, tal como é apresentada por José Paulo Paes, em Aventura Literária: 

ensaios sobre ficção e ficções e por Silvia Helena Simões Borelli, em Ação, suspense, 

emoção: literatura e cultura de massa no Brasil. Nesse capítulo, também se abordará 

questões relacionadas à análise de textos, em sua dimensão linguística, tanto na 

perspectiva gramatical, quanto lexical, a fim de fundamentar as análises realizadas no 

corpus, tendo como referências as obras Análise de textos, de Irandé Antunes e 

Comunicação em prosa moderna, de Othon Moacyr Garcia. 

Na análise do corpus, o conto Mandrake, pertencente ao livro O Cobrador (1979), 

terá como objeto observado a sua construção, em que serão enfatizados a linguagem e o 

estilo, levando em consideração aspectos como a seleção vocabular, a associação 

semântica entre vocábulos, o uso pronominal, a repetição de palavras e estruturas, a 

relevância informativa, o discurso, o nível de formalidade da língua, o uso de expressões 

populares e/ou eruditas, o estilo do autor, o uso de figuras de linguagem, como se dá a 

coesão e a coerência no texto, bem como outros aspectos que contribuam para a produção 

de sentidos numa obra considerada de entretenimento. 

Nas considerações finais, se verificará por meio da análise de corpus, se foi possível 

elaborar um perfil linguístico capaz de caracterizar a literatura de entretenimento. 
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Para tentar distinguir ou definir aspectos linguísticos que podem estar relacionados à 

literatura de entretenimento, cabe, em primeira instância, tentar conceituá-la. Busca-se 

sua caracterização em José Paulo Paes (1990, p. 25-28) que explica essa literatura como 

parte da cultura de massa que procura satisfazer ao maior número possível de 

consumidores, privando-se, por esse motivo, de usar recursos de expressão demasiados 

originais ou pessoais que se distanciem do gosto médio, frustrando suas expectativas. 

Poupa, então, os consumidores de grandes esforços de sensibilidade, de inteligência, de 

atenção e de memória. 

Segundo Paes (1990, p. 28), os gêneros típicos da literatura de entretenimento são: 

o romance policial, o romance sentimental, o romance de aventuras, a ficção científica e 

a ficção infanto-juvenil. Essa ficção vai procurar se aproximar dos padrões de gosto do 

leitor comum, cujo objetivo é o mero entretenimento. Distancia-se, pois, de uma literatura 

integrante da cultura de proposta que visa problematizar valores e estimular a capacidade 

crítica do leitor, por meio do esforço de interpretação que ela demanda. 

É importante ressaltar que este trabalho não objetiva discutir o valor da literatura 

de entretenimento, deve ser vista como subliteratura ou, ao contrário, pode revelar em 

determinados casos sofisticação literária. As citações aqui destacadas têm como intuito 

apenas descrevê-la, logo, apresentarão visões diferentes de determinados autores, 

interessando-nos o que há em comum em suas definições. 

Sodré (1978 apud BORELLI, 1996, p. 35): “a função claramente normativa da 

literatura de massa é, portanto, ajustar a consciência do indivíduo ao mundo […], mas 

divertindo-o […] como num jogo. Por isto, a narrativa trabalha com formas já conhecidas 

ou facilitadas de composição romanesca com elementos mitológicos.” 

Ao sugerir ao escritor o que deve fazer para se aproximar de uma literatura mais 

culta, Sodré (1978, p. 31) sugere que se neguem as normas que fazem parte de uma 

literatura de massa (tomada neste artigo por literatura de entretenimento) e assim a 

descreve: possui conteúdos fabulativos (que tocam o leitor pela emoção, seja pelo choro 

ou pelo riso), discurso reformista, estruturas transparentes (em que tudo é descrito, não 

há elipses para o leitor preencher) abundância de diálogos e a exploração da curiosidade 

do público leitor. Ele a vê como subliteratura. 
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Sílvia Helena Simões Borelli (1996) traz em sua obra diferentes conceitos para 

literatura de entretenimento, dos quais se pode citar paraliteratura, contraliteratura e 

trivial-literatura. Cada conceito traduz visões diversificadas de autores sobre essa 

literatura: nela se valoriza sentenças e frases feitas, o acúmulo de sentido sensacionalista 

e emocional, há forte presença de clichês e de descritividade, bem como ausência de 

critério de originalidade e de distância. Não gera muitas discussões, mas sobrepõe o bem 

ao mal. Inclui gêneros como literatura de cordel, literatura oral, melodrama, romance 

policial, romance popular, história em quadrinhos, graffiti, títulos de jornais, catálogos, 

literaturas de países coloniais etc. (p. 43-44) 

Borelli (1996, p. 50) também expõe que: 

Essas formas narrativas organizam-se ao redor de outra lógica; lógica que não propõe 

rupturas estéticas mas resgata, como em qualquer outra literatura, matrizes tradicionais 

aparentemente perdidas na imensa fragmentação do cotidiano modernizado […] 

Divertem, entretêm, restituem e estabelecem com o leitor uma relação em que prazer, 

riso, medo, lágrimas, ansiedades e, fundamentalmente, excessos — afetivos e 

emocionados — afloram, possibilitando também o resgaste de experiências: 

experiências de outra estética presente em qualquer tempo e em qualquer espaço da 

história da cultura. 

Pelas descrições vistas é possível verificar uma associação da literatura de 

entretenimento à sensibilidade, aos sentimentos e às paixões. Nesse aspecto, uma 

literatura de entretenimento usará a linguagem para despertar a sensibilidade do leitor, 

mexendo com suas emoções. Tentará também adequar-se ao seu gosto, não trazendo 

nenhum obstáculo que possa dificultar sua leitura e o prazer possibilitado por ela. 

Tendo em vista as definições possíveis para literatura de entretenimento, cabe 

verificar que aspectos linguísticos da obra Mandrake podem servir aos interesses dessa 

literatura, sendo, portanto, suficientes para caracterizá-la. Para começar é preciso saber o 

que se analisar em um texto. Segundo Antunes (2010, p. 49), 

analisar textos é procurar descobrir, entre outros pontos, seu esquema de composição; 

sua orientação temática, seu propósito comunicativo; é procurar identificar suas partes 

constituintes; as funções pretendidas para cada uma delas, as relações que guardam 

entre si e com elementos da situação, os efeitos de sentido decorrentes de escolhas 

lexicais e de recursos sintáticos. 
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Dessa forma, examinar os recursos linguísticos que aparecem nos textos e sua 

regularidade é levantar expectativas e tentar perceber com que objetivos cada elemento 

aparece, quais sentidos expressa e o que pretende provocar no leitor. É importante 

verificar como os fatos gramaticais são partes da criação dos sentidos expressos. 

A repetição de palavras, por exemplo, pode significar a concentração do mesmo 

núcleo temático, servindo à coesão textual. A repetição de estruturas, por sua vez, pode 

ser um recurso de coesão para o texto, além de criar uma harmonia e produzir um efeito 

agradável de entrelaçamento. Também pode revelar a espontaneidade de um relato ou 

mesmo contribuir para um caráter informal do texto.  

Quando se tem ocorrência de palavras afins, por meio da seleção vocabular, é 

possível ver a convergência de sentido, funcionando como uma forma de manter o texto 

articulado, encadeado, em um tipo de reiteração semântica. 

O uso de figuras de linguagem como metáforas e metonímias, por exemplo, pode 

expressar uma linguagem extremamente emotiva, exprimindo alegria, tristeza, dor, 

intimidade, exultação entre outros sentimentos e relações. Isso também pode ser expresso 

pela seleção de palavras prosaicas, vulgares, por gírias e expressões populares. 

A ocorrência de interjeições também é um sinal da expressividade de um texto, à 

medida que são consideradas elementos afetivos da linguagem. Palavras que exprimem 

emoções. (LIMA, 2012, p. 40). 

As onomatopeias—reprodução de um ruído—são recursos que, segundo Martins 

(2012, p. 72), aparecem com maior frequência na fala de crianças, adolescentes ou 

pessoas emotivas em geral, por isso, são comuns na literatura infantil e nas histórias em 

quadrinhos, em que se faz necessário o máximo de sugestão em textos mínimos. 

A presença de próclises, por exemplo, é capaz de expor um contexto de 

informalidade, demonstrando sentimentos pessoais. 

A opção pelo discurso direto, afirma Garcia (2010, p. 149), também é reveladora 

de uma busca por expressividade, que mostre com maior vigor as emoções dos 

personagens. 

A preferência por períodos curtos ou longos, segundo Martins (2012, p. 178), está 

ligada ao gosto pessoal do autor, ao estilo predominante em sua época ou ainda ao 

gênero da composição, para ela “o período breve é mais concorde com a simplicidade 
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do texto didático, com a espontaneidade das manifestações emotivas ou com a 

vivacidade dos diálogos, com o tom despretensioso da crônica.” O que não impede a 

possibilidade de exceções. Essa constatação pode facilmente ser relacionada à literatura 

que se está analisando. 

Com relação à disposição dos termos na oração, a ordem chamada direta privilegia 

a sequência: sujeito-verbo-objeto direto-objeto indireto ou sujeito-verbo-predicativo. 

Martins (2012, p. 209) diz que as alterações da ordem direta (genericamente chamadas 

de inversão) podem servir à expressividade, colocando em evidência algum termo que se 

deseja privilegiar, rompendo a monotonia da ordem usual, favorecendo um ritmo mais 

adequado ou tom mais elegante, e ainda, no caso da poesia, atendendo à imposição da 

métrica ou da rima.  

Em alguns casos, a inversão pode causar estranheza, já que a ordem dos termos da 

oração encontra-se totalmente alterada, isso, de certo modo, compromete a leitura, 

necessitando, às vezes, de uma releitura para a compreensão da oração. 

Os fatos gramaticais mencionados são exemplos de como são importantes para se 

construir os sentidos de um texto a fim de que este alcance seus propósitos comunicativos. 

A escolha de alguns fatos está condicionada às observações feitas da obra Mandrake, 

muitos outros fatos poderiam ser encontrados e destacados, conforme o texto analisado e 

sentidos pretendidos. 

?>(-0$*&!+(.'(&%$'()(

A primeira característica que salta aos olhos na linguagem da obra Mandrake, de Rubem 

Fonseca é o estilo do autor: vivo e espontâneo, apresenta uma linguagem que se aproxima 

da oralidade, com vocábulos prosaicos e alguns até vulgares (palavras de baixo calão), 

principalmente na fala dos personagens, além de apresentar onomatopeias e interjeições. 

O texto é repleto de diálogos e consegue com descrições físicas e mentais expressar o que 

os personagens são e o que sentem.  

Exemplos de vocábulos vulgares podem ser vistos nas falas de Berta: 

•! “Merda, disse Berta, jogando o tabuleiro e as peças no chão.” (p. 95) / “Do 

contrário adeus, não tem mais jogo de xadrez, trepadas na hora que você bem 

entende, pileques de vinho. Eu odeio, vinho, seu cretino, bebo por sua causa.” 

(p. 114) 
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Nas falas de Wexler: 

•! “Fico dando duro enquanto você come as mulheres.” (p. 101) / “Deve ser uma 

merda ser filho de imigrante português, disse Wexler.” (p. 110) 

Nas falas de Raul: 

•! “O Mandrake é um gênio […] É um tremendo filho da puta. Ele comeu a minha 

mulher. Hem, Mandrake, se lembra?” (p. 103) 

Na própria fala de Mandrake: 

•! “A mulher dele dava para todo mundo. Eles não eram casados. Enfim.” (p. 103) 

•! “…E adolescente comecei a dedicar minha vida a comer as mulheres. Como as 

filhas dos amigos, as mulheres dos amigos, as conhecidas e desconhecidas, 

como todo mundo, só não comi minha mãe.” (p. 117) 

Palavras prosaicas também podem ser encontradas com facilidade, bem como 

expressões populares: 

•! “Levei a caixa para o quarto, deitei e liguei. Uma gargalhada convulsiva e 

inquietante, engasgada no goto, roxa, de alguém a quem tivessem enfiado um 

funil pelo ânus…” (p. 94) 

•! “O sovaco de uma mulher é uma obra-prima, principalmente se ela é magra e 

musculosa como Berta.” (p. 95) 

•!  “Você não tem mais nada com o caso. Sai dessa. Esses nazistas! Outra 

cusparada.” (p. 109) 

E ainda onomatopeias: 

•! “O sujeito disse se chamar Cavalcante Méier, como se entre os dois nomes 

existisse um hífen, e que estavam tentando envolve-lo num crime, mas – tlec – 

o tempo dele acabou antes dele dizer o que pretendia.” (p. 91) 

E interjeições: 

•! “Epa!, não me chama de senhor, me chama de Mandrake, eu disse.” (p. 102) 

Essas palavras traduzem de forma mais intensa e real as emoções dos personagens, 

mostrando circunstâncias de desabafo e de xingamento, o que contribui para o 

envolvimento emocional do leitor com a trama. Palavras e expressões populares também 
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tendem a aproximar o leitor, que sem dificuldade entende a narrativa e entra no contexto 

marcado pelas tensões sociais e pela investigação do crime. 

No texto, estão presentes o discurso direto, o indireto e o indireto livre, dos quais o 

de maior frequência é o discurso direto, em que se podem extrair numerosas sequências, 

as quais aparecem marcadas apenas por mudança de linha, mas sem pontuação pertinente 

e com raro uso de verbos dicendi: 

•! “Quem é essa mulher? Eu fiz um aborto seu, tenho o direito de saber.  

A filha de um cliente. 

Quantos anos? A minha idade? Ou você já está baixando? Dezesseis / Doze? 

A tua idade. 

Ela é mais bonita do que eu? 

Não sei. Talvez não. Mas é uma mulher que me atrai. 

Vocês homens são infantis, fracos, fanfarrões! Bobo, você é um bobo!” (p. 110) 

A opção pela predominância do discurso direto pode ser justificada por ela 

favorecer a caracterização dos personagens, “produzir-lhes, de maneira mais viva, os 

matizes da linguagem afetiva, as peculiaridades de expressão (gírias, modismos 

fraseológicos, etc.)” [GARCIA, 2019, p. 149]. Caracterização que se torna mais atraente 

ao leitor e, consequentemente, mais adequada aos objetivos da literatura de 

entretenimento. O uso do discurso direto, entretanto, não se basta; é expressivo e gera 

esse efeito de vivacidade à medida que é combinado com vocábulos coloquiais 

(corriqueiros) e vulgares (palavras de baixo calão), com expressões populares, 

interjeições e onomatopeias. 

A expressividade da linguagem também se deixa caracterizar pelo uso de linguagem 

conotativa e de figuras de linguagem muito difundidas, como a metonímia, que embora 

possam se aproximar mais de uma literatura de proposta, são em alguns casos de fácil 

compreensão para o leitor, como é o caso de: 

•! “Você ganhou dele um Mercedes, é assim que agradece?” (p. 92) 

•! “Tem um Hitchcock às onze na TV.” (p. 96) 

A seleção vocabular não apenas de palavras e expressões informais, mas de palavras 

relativas ao universo da criminalidade e da investigação, como inocente, crime, álibi, 

vítima, testemunho, culpado, morte, assassinato, atropelada, tiro na cabeça, calúnia, 
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suspeito, revólver, extorsão, estelionato, suicídio, projétil, pólvora, entre outras, montam 

uma rede semântica, pois estão associadas e contribuem como elementos coesivos do 

texto. Ao inserir o leitor nesse contexto, certas explicações não precisam ser feitas e nem 

informações retomadas, conferindo objetividade aos relatos, pois o leitor já espera fatos 

que podem ocorrer dentro desse universo. Isso pode ser comprovado no trecho: 

•! “Esse crime da moça da Barra. Qual é a dica? Que moça? A que foi 

estrangulada, a que foi atropelada, a que levou um tiro na cabeça, a que Tiro 

na cabeça.” (p. 97) 

Essas características em muito se relacionam aos objetivos de uma literatura de 

entretenimento, já que pelas descrições feitas dessa literatura pudemos ver sua ligação à 

sensibilidade, aos sentimentos e às paixões, atingindo, por esses meios, o gosto popular. 

Outras características do texto que contribuem para que seja considerado de 

entretenimento estão ligadas à sua sintaxe: em primeiro lugar, a ordem direta dos termos 

das orações, em segundo (e de forma relacionada), a sucessão de períodos curtos, com 

orações absolutas ou coordenadas assindéticas e ainda a repetição de estruturas. 

A ordem direta dos termos das orações pode ser considerada a favor do 

entretenimento à medida que dá fluidez ao texto, sendo desnecessárias interrupções na 

leitura para compreensão do sentido, busca por sujeito, por objetos afetados e por 

circunstâncias. Como exemplos, poderíamos citar grande parte do conto, da qual tiramos 

algumas passagens: 

Na página 91: 

•! “Eu jogava com as brancas e empregava o bispo em fianqueto.” / “Berta 

preparava um forte centro de peões.” 

Na página 112: 

•! “Eu ainda gostava de Berta…” 

•! “Pensei que o Pacheco tinha posto a mão em você…” 

A sucessão de períodos curtos é presente em inúmeras partes do texto e, aliada à 

ordem direta dos termos, atribui velocidade à narrativa e, consequentemente, à leitura:  

•! “Não estou brincando. Também sou patriota. De maneira diferente. Por 

exemplo: não quero declarar guerra à Argentina.” (p. 93) 
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•! “Na mesinha de cabeceira estavam todos os jornais. Jovem secretária morta 

dentro do próprio carro na Barra. Um tiro na cabeça. A vítima estava com jóias 

e documentos. A polícia não acreditava em roubo. A morta ia de casa para o 

trabalho e voltava cedo. Saía muito pouco à noite. Não tinha namorado. Os 

vizinhos diziam que era amável e tímida. Os pais informavam que ela ao chegar 

ao trabalho ia para o quarto ler…” (p. 95) 

Há períodos que poderiam ser um apenas, unidos por pontuação ou conectivos: 

•! “Comi lentamente. Esperei uma hora. Eles não voltaram.” (p. 96) 

•! “Na Homicídios. Guedes me recebeu logo.” (p. 112) 

Alguns períodos são constituídos apenas por uma palavra ou expressão que sintetiza 

uma frase e, por isso, confere velocidade à narração, sem comprometer o entendimento 

da narrativa, no segundo caso direciona o leitor para onde o narrador está olhando, como 

uma câmera que foca: 

•! “Acordei com o barulho da campainha da porta. Wexler.” (p. 108) 

•! “Está esperando alguém? Olhos azuis.” (p. 98) 

A repetição de estruturas é muito comum, especialmente a estrutura coordenativa 

adversativa com a conjunção mas, que ocorre praticamente em todo o conto, não havendo 

conjunções que a substituam, como se pode ver nos exemplos: 

•! “Tem mordomo na história, já sei quem é o assassino. Mas Berta não achou graça.” 

/ “Medeiros disse que a situação não era grave, mas também não era tranquila.” 

(p. 91) 

•! “A polícia suspeita dele. Tenho mais coisas a dizer, mas não aqui na rua.” / 

“…Ela falava rispidamente, mas não ia embora.” (p. 106) 

•! “Meu pai tem muitos defeitos, é vaidoso e fraco, e outras coisas piores, mas 

não é um assassino…” (p. 107) 

Essa ocorrência pode ser justificada pelo fato de a conjunção mas ser a típica 

adversativa, mais conhecida pelas pessoas e de maior uso na oralidade, o que possibilita 

uma maior identificação do leitor com esse texto. Além disso, a repetição de conjunções 

e estruturas está ligada ao caráter de confissão pessoal e espontânea, em que tem maior 

relevância os fatos contados e não a forma como são narrados. 
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O texto, embora esteja de acordo com a norma padrão da língua, apresenta traços 

de informalidade, em especial, nas falas dos personagens, devido à grande quantidade de 

diálogos. A informalidade aparece nos vocábulos já citados, de característica simples, 

prosaica e até vulgar, bem como na colocação pronominal, em que há a opção por 

próclises e na contração de preposições e substituição da preposição de por que em 

locuções verbais com infinitivo. Ambos se aproximando da oralidade. Como exemplos: 

•! “Pra que você está ouvindo esse barulho horrível? Você parece maluco, disse 

Berta.” (p. 94) / “Raul estava em pé, na sala de Wexler, andando dum lado pro 

outro.” (p. 119) 

•! “Não adianta me olhar com essa cara vitoriosa, eu disse, vou ter que sair agora.” 

(p. 95) / “Os mortos tem que ser renovados, a imprensa é uma necrófila 

insaciável.” (p. 103) 

•! “Meus clientes sempre falam assim. Me irritam.” (p. 96) 

•! “Me disse que tio Rodolfo ia pagar […] Me aproximei e atirei na sua cabeça, 

não senti nada, só nojo, como se ele fosse uma barata…” (p. 123) 

A informalidade e a aproximação com a oralidade tornam a linguagem mais 

acessível ao leitor comum, que se depara geralmente com essa modalidade em seu 

cotidiano e, por isso, não vê dificuldade em se entreter com essa literatura. 

O texto também é marcado pela mescla da narração com reflexões do narrador sobre 

inúmeros assuntos: sobre a beleza feminina, sobre a personalidade de um personagem, 

sobre sua própria vida e seus gostos. Essas reflexões, às vezes, aparecem no meio da 

narração ou em período subsequente e ao contrário de tornarem a narrativa enfadonha, 

contribuem para caracterização dos personagens e do próprio narrador, além de provocar 

em alguns casos reflexão sem exigir grandes esforços do leitor, como se pode comprovar 

nos exemplos: 

•! “Estava me vestindo quando a campainha tocou, três vezes em dez segundos. 

Um homem impaciente, acostumado a que lhe abrissem as portas com 

presteza.” (p. 92) 

•! “Merda, disse Berta, jogando o tabuleiro e as peças no chão. Uma mulher 

impulsiva.” / “O sovaco de uma mulher é uma obra-prima, principalmente se 

ela é magra e musculosa como Berta.” (p. 95) 
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Há na passagem seguinte uma mescla entre as atitudes do narrador (suas jogadas 

no xadrez) e seus pensamentos, o que possibilita ao leitor visualizar uma cena: 

•! “Para falar verdade ela ganharia de qualquer forma, pois o tempo todo eu 

pensava em quem poderia ter feito a carta de Marly Moreira chegar às mãos de 

Márcio Suzuki. P4D, C3BR. Cavalcante Méier guardaria a carta com cuidado. 

C3BR, P3R. Por que não a destruiu? Talvez não a tivesse recebido, interceptada 

por alguém. P4B, P4B […] Meu palpite era a casa. O mordomo? Ri. P5D, 

P4CD. Está rindo, é?, disse Berta, daqui a pouco você vai ver…” (p. 115) 

As análises apresentadas confirmam o que diz Pinto (2004, p. 90) sobre os contos 

de Rubem Fonseca: “Nos contos, a ação sintética, a frase cortada, os diálogos velozes, a 

gíria marginal e a seca intervenção dos narradores criam uma objetividade radical, que 

expõe na dureza da sintaxe a rispidez das tensões sociais…” 

A narrativa que vai se revelando aos poucos, em que o narrador vai descobrindo os 

fatos juntamente com o leitor contribui para que o texto tenha alto grau de novidade, logo, 

apresenta relevância informativa e desperta a curiosidade do leitor, seu interesse e 

envolvimento pela trama que alcança, pois, seu propósito comunicativo: o 

entretenimento. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Os aspectos linguístico-expressivos encontrados no conto, como a seleção de vocábulos 

simples e até vulgares, juntamente com a predominância do discurso direto; a sucessão 

de períodos curtos aliada à preferência pela ordem direta dos termos da oração e a 

repetição de estruturas; a predominância de próclises, contrações de preposições e ainda 

mescla de comentários com a narração, combinados, podem constituir um perfil 

linguístico de uma literatura de entretenimento, desde que sejam testados em outros 

gêneros e obras, considerados pela crítica como literatura de entretenimento. Em alguns 

gêneros certas características não poderão ser aplicadas, pois, embora em conformidade 

com as finalidades dessa literatura, são mais comuns nas narrativas policiais.  

Cabe ressaltar o fato de que a literatura de entretenimento escrita por Rubem 

Fonseca pode ser considerada sofisticada, uma vez que utiliza com habilidade a 

linguagem: alternando entre os discursos direto, indireto e indireto livre, fazendo uso da 

norma padrão; compondo a fala dos personagens, conforme seu status social e nível de 
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formalidade com o narrador; mesclando pensamentos do protagonista com a sua narração; 

usando vocabulário rico do campo semântico da criminalidade e investigação; usando 

figuras de linguagem adequadas ao contexto da trama, fazendo também referências 

culturais que podem interessar a um leitor culto; ou seja, uma obra que se destina a um 

público vasto, pois agrada tanto ao leitor comum como ao leitor mais culto. 
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A interação social é, sem dúvida alguma, uma das razões de ser da linguagem. Por meio 

de atos linguísticos, agimos no mundo: expressamos sentimentos, críticas, juízos, valores, 

crenças, etc. Desvelamos o que somos e o que pensamos. Não raras vezes, quando 

formulamos textos, manifestações concretas de linguagem, produzimos sentidos com 

vistas a influir sobre os outros. Desejamos que nossos destinatários adiram ideias que 

veiculamos, pelo que podemos dizer que a natureza da linguagem humana é 

essencialmente marcada pelo desejo de convencimento e de persuasão1. 

Partindo dessa premissa, o trabalho que ora se apresenta visa ao estudo dos 

adjetivos qualificativos (NEVES, 2000) no gênero textual coluna social, a fim de atestar 

sua expressividade argumentativa nessas composições verbo-visuais. Para a consecução 

desta tarefa, selecionamos e reunimos um corpus de textos da coluna Gente, seção da 

revista Veja. A escolha de tal veículo de comunicação e de tal seção se deu por duas 

razões fundamentais: a considerável profusão de recursos argumentativos usados nesse 

gênero textual, bem como o poder de alcance da revista, lida em todo território nacional. 

As colunas sociais têm-se mostrado um terreno profícuo para a análise que vamos 

empreender. Isso porque permitem a liberdade, a experimentação e a criatividade no 

que concerne aos usos linguísticos. Nesses textos, intenciona-se encurtar a distância 

entre locutor e alocutário, de modo que se proporcione a este uma mensagem leve e 

descontraída. Por conseguinte, são recorrentes recursos expressivos que aproximam os 

envolvidos no ato comunicativo, a saber: gírias, coloquialismos, afixos dimensivos, rica 

______ 

1 Abreu (2006, p. 25) nos ensina que há uma diferença substancial entre “convencer” e “persuadir”. Na arte 
da argumentação, convencer “é saber gerenciar a informação, é falar à razão do outro, demonstrando, 
provando”. Persuadir “é saber gerenciar a relação, é falar à emoção do outro”. Nesse sentido, podemos 
dizer que convencer está no campo das ideias, do intelecto, ao passo que persuadir adentra o campo das 
emoções, em que se busca sensibilizar o outro para agir. 
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adjetivação, figuras de linguagem, trocadilhos, ambiguidades, recursos 

suprassegmentais, etc. 

Mas, subjacente a esse ambiente de informalidade e leveza, não raro faz parte do 

projeto de fala do enunciador conduzir o leitor a interpretações que coadunam com a sua 

visão de mundo. Mais que isso: como veremos, os indícios textuais vão, paulatinamente, 

levando-o a aderir às teses e opiniões explícitas ou implícitas encontráveis no texto. Pelo 

que temos observado, a adjetivação qualificativa desempenha papel de relevo nesse ato 

de “querer-dizer” (ELIAS e KOCH, 2013, p. 124) e nesse ato de “querer-fazer”, 

porquanto a qualificação do substantivo demarca muita vez, explícita e fortemente, a 

posição do argumentador em relação àquilo sobre o que está escrevendo. 

O presente artigo assim se divide: 

Num primeiro momento, discorremos sobre a concepção de linguagem à qual nos 

filiamos, qual seja: a língua como lugar da interação. Nesta seção, propomos uma 

aproximação entre os modernos estudos do discurso (KOCH, 2013; KOCH, 2000; 

FIORIN, 1995, entre outros) com a estilística descritiva (GUIRAUD, 1970; LAPA, 

1982), sugerindo haver pontos de intersecção entre as duas maneiras de encarar os fatos 

da língua. 

Posteriormente, abordamos a classe dos adjetivos, privilegiando seus aspectos 

estilísticos e discursivos, de modo a sugerir sua importância como instrumento da 

argumentação. 

Em seguida, descrevemos o gênero com o qual trabalharemos a partir da teoria 

bakhtiniana, buscando listar, não exaustivamente, alguns traços argumentativos dos quais 

os colunistas frequentemente lançam mão para compor seus textos. Finalmente, 

concentramo-nos nas análises dos adjetivos qualificativos nas colunas sociais componentes 

do nosso pequeno corpus, almejando dar mostras de sua relevância expressivo-

argumentativa no gênero em tela. 

=>(-(*<08"-(6'#'(*"8-%(.-(&0,+%-23'(

Na confecção deste trabalho, privilegia-se a dimensão dialógica e interacional da 

linguagem. Nesse sentido, consideramo-la uma forma de ação interindividual com 

finalidades específicas: trata-se de um espaço de interação que possibilita os membros de 

uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes 
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reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento de vínculos que antes não 

existiam. 

Desse modo, “a língua não constitui um mero conjunto de signos que se associam 

para informar, mas um rico leque de possibilidades que permite ao homem relacionar-se 

com o outro, numa busca constante de persuasão” (VIEIRA e VIEIRA, 2008, p. 65). 

A linguagem pressupõe, portanto, uma relação mínima entre EU-TU. É um trabalho 

empreendido conjuntamente pelos falantes no ato interlocutório. Ninguém fala/escreve 

sem um objetivo pré-definido, sem um porquê para tais ações. Quando o fazemos, sempre 

temos em mente o outro, o destinatário da mensagem, ainda que este não esteja presente. 

As manifestações de linguagem não são inocentes; são, antes, uma busca pela influência 

que as palavras podem ter nos outros com os quais nos relacionamos.  

Evidencia-se, assim, a natureza argumentativa da linguagem (Cf. KOCH, 2000). A 

linguagem humana tem na busca do convencimento e da persuasão uma das suas 

principais razões de ser. Com efeito, é através da língua que o homem influencia e é 

influenciado; convence e é convencido, manipula e é manipulado. Em outros termos, a 

língua torna possível que ele exerça sua ação sobre o mundo e sobre as pessoas. 

Os usos linguísticos são determinados socialmente, uma vez que pressupõem 

interação de interlocutores, que têm no discurso intenções específicas e estão situados em 

uma realidade sócio-histórica determinada. Disso se depreende que as escolhas lexicais, 

das estruturas sintáticas, dos morfemas, etc. não são mera obra do acaso2. O uso que os 

falantes fazem da língua obedece a um conjunto de crenças, valores, ideias, opiniões do 

grupo social que fala uma dada língua. A natureza da língua é, para usar um termo de 

Bakhtin, essencialmente dialógica, porque prevê o intercâmbio entre locutores e 

interlocutores, sejam eles presentes ou potenciais.*

______ 

2 Cumpre notar que Pierre Guiraud (1970, p. 163), ao definir a palavra “estilo”, objeto primeiro da 
Estilística, de certo modo, afina-se com a concepção de linguagem aqui escolhida. São palavras do autor: 
“o estilo é o aspecto do enunciado que resulta da escolha dos meios de expressão determinada pela natureza 
e as intenções do indivíduo que fala ou escreve.” Busca-se, assim, o estudo dos matizes afetivos, volitivos, 
estéticos que envolvem, por exemplo, as escolhas lexicais. Talvez por isso possamos falar aqui em uma 
análise estilístico-discursiva. 
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A despeito de alguns estudiosos recomendarem cautela no que toca ao uso dos adjetivos 

(cf. MONTEIRO, 1991), são vários os autores que conferem a eles papel de destaque na 

construção textual. Lapa (1982), por exemplo, ressalta que os adjetivos conferem “cor” 

aos substantivos a que se reportam, sendo, pois, recursos expressivos relevantes na 

construção textual. Carvalho (2002), ao seu turno, coloca o adjetivo como um poderoso 

recurso argumentativo, em especial em textos em que se almeja persuadir o leitor. 

Por sua vez, Neves (2000), contemplando também a faceta semântica e discursiva 

dos adjetivos, faz um estudo de fôlego sobre eles, propondo uma pormenorizada 

subclassificação. Tendo em conta o trabalho da autora, cumpre aqui destacar os adjetivos 

qualificadores, os quais expressam carga semântica variada relativa às impressões do 

falante sobre algo ou alguém. Trata-se, em outros termos, de uma avaliação psicológica 

por meio da qual o falante avalia, julga, aprecia, desaprecia, etc. os seres aos quais se 

reportam. Qualitativamente, a estudiosa ensina que os adjetivos podem ser eufóricos (de 

indicação positiva) ou disfóricos (de indicação negativa) ou neutros. Utilizaremos essa 

classificação nas análises do nosso corpus. 

Pode-se dizer, em suma, que “a adjetivação é um valioso recurso linguístico que 

ajuda a evidenciar os fenômenos psicológicos e afetivos da linguagem, revelando os 

posicionamentos assumidos pelo enunciador.” (SILVA, OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2013, 

p. 210 – grifo nosso). 

?>('(8A0+%'(6'*"0-(!'6&-*(+(-(-%8"#+0,-,&5&.-.+(

A opção por esse gênero textual é, decerto, intencional. Uma série de características 

estruturais, temáticas e estilísticas faz do colunismo social uma fonte profícua para este 

estudo. A seguir, vamos expô-las sucintamente, conforme a caracterização dos gêneros 

proposta por Bakhtin (2011)3. Releva dizer que, neste momento, destacaremos apenas 

algumas peculiaridades gerais das colunas sociais a fim de que o leitor se familiarize com 

______ 

3 Na esteira de Bakhtin (2011), entendemos por gêneros tipos de enunciados relativamente estáveis, 
caracterizados por um conteúdo temático (o que é ou pode tornar-se dizível por um texto), uma construção 
composicional (a estrutura particular em que um gênero aparece) e um estilo (seleção de meios linguísticos 
– léxicos, sintáticos, semânticos etc.- apropriados às intenções do produtor do texto). Em complemento à 
abordagem bakhtiniana, diremos, com Marcuschi (2008), que os gêneros são textos da vida diária, com 
padrões sociocomunicativos definidos por sua composição, objetivos enunciativos e estilo. 
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o gênero em estudo. Posteriormente, indicaremos alguns traços argumentativos que, não 

raras vezes, aparecem na composição desses textos. Esclareçamos que não é nossa 

intenção fazer uma listagem exaustiva desses recursos, mas tão somente demarcar que as 

colunas possuem fortes indícios de argumentatividade. 

Estruturalmente, as colunas sociais são compostas por microtextos que versam, no 

mais das vezes, sobre personalidades do mundo artístico, esportivo, político, entre outros. 

Os textos verbais são compostos de título e corpo. Os títulos são dispostos em letras 

maiores e, com suas mensagens jocosas, visam a despertar a curiosidade do leitor. O 

corpo do texto, por sua vez, é apresentado concisamente. Em função disso, observa-se a 

preferência por estruturas sintáticas simplificadas, de modo que a mensagem chegue 

quase diretamente ao leitor.  

Um componente que, não raro, é utilizado nesse gênero textual é a linguagem 

visual. O verbal e o visual se articulam, pois, no seu processo composicional. De fato, 

essa mescla de sistemas semióticos é fundamental para a transmissão exata daquilo que 

se quer fazer entender. Se se levar em conta que uma das principais intenções dos autores 

de colunas sociais é a sátira, o humor crítico e a ironia, perceber-se-á que as imagens (em 

geral, fotos) concorrem relevantemente para a consecução desse propósito. 

Relativamente ao conteúdo informacional, as colunas sociais discorrem sobre 

assuntos de interesse geral, quais sejam: política, economia, música, teatro, televisão etc. 

A abordagem dos temas é feita a partir de detalhes da vida das personalidades, em geral 

pertencentes à alta sociedade, havendo clara preferência por excentricidades, fofocas, 

imbróglios, jocosidades que as envolvem. Nesse sentido, informação e descontração 

perfazem o conteúdo desse gênero de modo bastante peculiar.  

No que tange ao estilo, é de notar que os colunistas dispõem de uma maior liberdade 

no tratamento dos temas, o que favorece a exploração dos recursos linguísticos que fogem 

à neutralidade. Diferentemente de uma notícia ou reportagem constantes dos jornais e 

revistas, os textos das colunas sociais são imbuídos de marcas de oralidade e de 

pessoalidade. Desse modo, são recorrentes expressões populares, neologismos, recursos 

suprassegmentais, sufixos dimensivos, entre outros recursos mais presentes na fala ou na 

linguagem escrita mais informal. No que concerne ao plano do significado, destaca-se o 

uso frequente da conotação, no qual aparecem em relevo figuras como a metáfora e a 
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ironia. Sobressaem-se também as expressões polissêmicas, a ambiguidade e os jogos de 

palavras, largamente explorados com vistas à produção do humor. 

Pelo que temos observado, a argumentação parece ser o tipo textual4 predominante 

no gênero textual em exame. Parece haver em regra um argumentador que propõe uma 

tese a ser defendida mediante argumentos com vistas à adesão do público-alvo. Fala em 

favor dessa hipótese, por exemplo, a constante presença da modalização, recurso por meio 

do qual o enunciador expressa atitudes e opiniões relativas ao que diz (AZEREDO, 2008, 

p. 90). Outro recurso abundantemente usado é a citação do discurso de outrem com o fito 

de referendar a posição assumida pelo argumentador. Nesse caso, em geral, traz-se uma 

citação da própria personalidade, um depoimento que muito frequentemente contribui 

com o humor proposto pelos autores. 

Citem-se, ademais, estes outros recursos argumentativos bastante presentes nas 

colunas: 

a)! Morfológicos: uso expressivo de prefixos e sufixos e de determinadas classes 

de palavras; 

b)! Fonéticos: uso de rimas, aliterações, figuras de repetição; 

c)! Ortográficos: jogos de linguagem, ludicidade com a escrita das palavras; 

d)! Sintáticos: uso expressivo das funções sintáticas, alterações posicionais dos 

termos; 

e)! Semânticos: sinonímia, antonímia, homonímia, polissemia, pressuposições, 

inferências; 

f)! Estilísticos: figuras de linguagem; 

g)! Discursivos: intertextualidade, polifonia, etc.    

É de notar que, por vezes, as colunas parecem tomar forma e corpo de um pequeno 

artigo de opinião, tornando tênue o limite entre os dois gêneros. 

______ 

4 Para Marcuschi (2008, p. 154-155), tipos textuais designam “uma espécie de construção teórica (em geral, 
uma sequência subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos 
lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e estilo).” Diferentemente dos gêneros, os tipos textuais 
existem em número bastante limitado. O autor os coloca em cinco categorias, a saber: narração, 
argumentação, exposição, descrição e injunção. 
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Convém dizer, por fim, que as peculiaridades linguísticas usadas na construção dos 

textos concorrem para se criar uma atmosfera informal e familiar. Tenciona-se 

estabelecer, assim, um diálogo entre emissor e receptor que mais se aproxima de uma 

conversa descontraída entre amigos. É como se alguém desse a informação pessoalmente 

a quem lê. Com isso, promove-se uma interação mais íntima entre os sujeitos do ato 

comunicativo e, por conseguinte, uma interação maior entre sujeito e o objeto do 

conhecimento, isto é, as colunas sociais. Tudo isso contribui para a seleção de marcas 

textuais que se aproximam da informalidade. 

F>(-0$*&!+(.'(&%$'()*

Partindo de um corpus de textos veiculado pela mídia impressa, faremos o levantamento 

e a análise dos adjetivos propagadores de subjetividade com vistas a confirmar sua 

relevância expressivo-argumentativa nas colunas sociais. Escolhemos, para tanto, a 

revista Veja, já que se configura como um veículo de informações de grande circulação 

nacional, além de nos fornecer farto material para a pesquisa. Nela, encontra-se a coluna 

intitulada Gente, da qual extraímos os textos analisados. 

Observe-se que não é nosso propósito fazer descrições pormenorizadas e 

exaustivas. O mesmo vale para o corpus que, dada a extensão deste trabalho, pode ser 

considerado apenas ilustrativo. Dito isso, coletamos três textos nos quais o adjetivo 

desempenha papel de relevo no projeto de fala dos produtores do texto. Os textos verbais 

foram reproduzidos na íntegra, acrescidos também de seus os elementos imagéticos. 

Assim procedemos porque, no gênero trabalhado, as imagens, em regra, também 

contribuem para a depreensão das intenções comunicativas dos colunistas.   
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TEXTO I 

 

AS CONDECORADÍSSIMAS 

Salve, viva, aleluia, hosana. Saibam todos quantos estas linhas lerem que novas e 

meritíssimas, eminentíssimas, prodigiosíssimas e maravilhosíssimas condecoradas com 

o grau máximo da Ordem de Rio Branco, por autoevidentes “feitos honrosos, serviços 

meritórios e virtudes cívicas”, já estão com a fita no peito, com todo o respeitíssimo. Pela 

ordem na foto, mas não evidentemente por altíssima e poderosíssima importância, 

aparecem: ERENICE GUERRA, doppelganger de Dilma Rousseff, habilíssima nas artes 

ocultas dos dossiês; ANA AMORIM, excelsíssima esposa do próprio; MARIZA 

ALENCAR; e MARISA LULA DA SILVA, que dispensam apresentaçõesíssimas. 

Honradíssimos e agradecidíssimos, aplaudamos. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/280410/gente.shtml 

 

O texto em exame, de forte conotação satírica, almeja persuadir o leitor de que as 

condecoradíssimas não são merecedoras das honrarias recebidas, deixando-se implícito 

que cerimônia de premiação é afrontosa ao povo brasileiro e que, por conseguinte, deve 

ser considerada uma pilhéria. 

Duas marcas textuais nos conduzem a essa interpretação: a adjetivação eufórica às 

avessas, por assim dizer, e a intensificação morfológica, as quais nos remetem a uma 

conhecida figura de linguagem: a ironia, que consiste em dizer o contrário daquilo que se 

sente ou se pensa com intenção depreciativa e sarcástica. 
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Vejamos, inicialmente, o título do texto. Este, em razão de seu grande poder de síntese, 

já se remete, com jocosidade, ao alvo da crítica. Observe-se a substantivação do adjetivo 

condecoradíssimas, que adquire no sintagma nominal maior relevo de significado, pois reúne 

nomeação e qualificação num só vocábulo, conferindo a ele maior autonomia e concretude. 

Colocam-se, assim, as premiadas como centro de interesse do texto. 

Após as saudações irônicas (“Salve, viva, aleluia, hosana”), faz-se uma obstinada 

adjetivação do termo condecoradas. Os colunistas valem-se de adjetivos que enaltecem as 

senhoras: meritíssimas, eminentíssimas, prodigiosíssimas e maravilhosíssimas. A princípio, 

os adjetivos tendem a ser interpretados como eufóricos em função da carga semântica positiva 

que emanam. Entretanto, considerando o texto em sua totalidade, perceberemos que as 

qualificações atribuídas às condecoradíssimas têm clara intenção irônico-crítica.  

Nesse sentido, é interessante notar o uso do adjetivo autoevidentes, que nos conduz 

à interpretação de que os “feitos honrosos serviços meritórios e virtudes cívicas” só são 

reconhecidos e legitimados por elas mesmas e pela instância oficial que lhes conferiu a 

premiação. Sinaliza-se com isso a não credibilidade do prêmio. Ao que tudo indica, 

busca-se evidenciar a discrepância existente entre o entendimento oficial da cerimônia, 

considerada justa, merecida, e o entendimento dos colunistas, que, considerando o ato um 

absurdo, têm a intenção de representar a indignação da opinião pública.  

O tom satírico continua permeando o texto quando, por meio dos adjetivos altíssima 

e poderosíssima, adjungidos ao substantivo importância, os colunistas se revestem de um 

dissimulado cuidado ao colocar as senhoras num mesmo patamar de importância, o que 

pode estar sugerindo egocentrismo e orgulho, que seriam traços da personalidade das 

condecoradas. Por outro lado, poder-se-ia também dizer que mais uma vez os autores 

estão se valendo da ironia dizendo o contrário do que pensam ou sentem. 

A parte final do texto corrobora o que até aqui foi dito acerca do projeto de fala dos 

colunistas. As caracterizações mais contundentes se direcionam a Erenice Guerra, ex-

secretária executiva da Casa Civil. Segundo aponta o texto, é ela “habilíssima nas artes 

ocultas dos dossiês5”, atitude censurável, imoral e antiética na esfera política. No 

______ 

5 Em 2008, Erenice Guerra foi acusada de mandar elaborar um dossiê com dados sigilosos sobre gastos do 
governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Lembremo-nos de que Guerra é filiada ao Partido 
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concernente ao adjetivo excelsíssima, alusivo a Ana Amorim, trata-se de uma ironia. Vale 

ainda citar o trocadilho proposto com o nome do marido de Ana: Celso Amorim. O jogo 

de palavras Celso/excelsíssima ajuda a compor a rede de significações que dão corpo à 

crítica proposta no texto. 

A nosso ver, a frase que finda a exposição verbal abrilhanta toda proposta irônica 

dos colunistas. No período final, usam-se, sarcasticamente, os adjetivos eufóricos 

honradíssimos e agradecidíssimos com o fito de convidar os leitores para participar dos 

aplausos e honrarias destinadas às condecoradíssimas, as quais não são, para os autores, 

merecedoras das homenagens que lhes são conferidas. 

A intensificação morfológica compõe adicionalmente as estratégias linguísticas das 

quais os autores lançam mão para atingir sua meta comunicativa. Exagera-se 

intencionalmente na utilização do sufixo [-íssimo], que atua na intensificação de vários 

adjetivos (vejam-se, a propósito, eminentíssimas, prodigiosíssimas etc.). Importa 

observar que a intensificação, tal como acontece com os vocábulos em si, ganha 

contornos irônicos, de modo que possamos compreendê-la como um esforço dos 

colunistas no sentido de tornar a premiação um evento despropositado e absurdo. 

 

TEXTO II 

 

 

______ 

dos trabalhadores desde 1981, sendo, pois, rival do Partido da Social Democracia Brasileira, a que pertence 
Cardoso. 
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TUDO BEM NA ILHA DE PRÓSPERO 

Nobres propósitos levaram a figurinista THAÍS ALMEIDA, 27, entrar em um curso 

de Artes Cênicas. “Sonho em trabalhar com teatro, mas não pedirei favor a ninguém. 

Quero tudo de mérito próprio”, diz ela, que namora o ator FRANCISCO CUOCO, 80. 

Dividindo um apartamento com ele e três cachorros, “nossos filhos”, Thaís já arejou o 

visual do companheiro: “Ele agora usa calças mais apertadinhas e tênis coloridos.” 

Quando acabar a participação especial em Amor à Vida, o tarimbadíssimo ator vai 

encenar A Tempestade, de Shakespeare. Thaís não espera mágica alguma e desconversa 

sobre as semelhanças com a atriz italiana Monica Belucci. Ela é linda, e dizem que pareço 

com ela, mas não falo muito isso, para não soar metida. 

Revista Veja. São Paulo: abr. 11/01/2012, p. 85. 

 

A arquitetura textual de “Tudo bem na ilha de Próspero” é cuidadosamente 

projetada no sentido de dar indícios de que Thaís Almeida estaria namorando Francisco 

Cuoco movida por interesses profissionais. 

Comecemos pelo adjetivo nobres. Talvez uma leitura inicial permita uma 

compreensão positiva do referido vocábulo, deixando implícito que a figurinista está 

estudando, se aperfeiçoando para desempenhar bem seu papel no teatro quando uma 

oportunidade surgir. A própria fala de Almeida caminha nessa direção, frisando que não 

quer ser beneficiada de forma alguma. No início do texto, deixa-se implícita a 

possibilidade de haver um padrinho, que a ajudaria na escalada para o sucesso. 

Em que pese a imagem inicial de pessoa trabalhadora que almeja alçar voo por 

méritos próprios, os produtores do texto vão, paulatinamente, pinçando detalhes que 

indiciam que os propósitos da moça não são muito nobres. Um primeiro detalhe a chamar 

a atenção é o desnível de idade entre os namorados: ela tem 27 anos, ele, 80. Tal situação 

nos faz lembrar casos em que moças mais jovens se relacionam com homens mais velhos 

por mero interesse, seja de qualquer ordem. É uma situação que habita o imaginário 

popular e, certamente, contribui para a imagem que se quer construir de Thaís Almeida. 

Outra particularidade que requer atenção é o uso do adjetivo tarimbadíssimo, um 

qualificador eufórico de Cuoco, usado no superlativo absoluto sintético, com vistas a 

intensificar a qualidade. Sabe-se que o artista tem uma trajetória consagrada tanto no 
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cinema quanto na televisão. Coloca-se uma ponta de desconfiança na curiosa 

coincidência de que a figurinista, uma vez interessada em trabalhar no teatro, venha a 

relacionar-se justamente com alguém de tamanha envergadura na área, capaz de abrir 

portas a ela. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Com este trabalho, almejamos verificar, por meio de análises pontuais, a função 

expressivo-argumentativa dos adjetivos qualificativos no gênero coluna social. Para 

tanto, adotamos uma visão que privilegia a dimensão interacional e discursiva da 

linguagem, porquanto, a nosso ver, a partir dessa perspectiva compreendemos mais 

globalmente o complexo fenômeno da linguagem no seio das relações humanas, 

fundamentalmente em razão de se trabalhar com a linguagem em uso.  

Em nosso percurso analítico, o gênero coluna social mostrou-se aberto à 

experimentação linguística e à exteriorização psíquica, contexto em que a adjetivação 

costuma ter papel de relevo na arquitetura textual. Acerca disso, pudemos evidenciar que 

a utilização dos adjetivos qualificativos, em especial dos disfóricos, contribui, 

sobremaneira, para a evidenciação dos propósitos comunicativos dos produtores do texto. 

Por meio desses recursos textuais, manifestam-se crenças, valores, visões de mundo dos 

enunciadores ou das instâncias que eles representam. Essas manifestações, em regra, 

visam ao convencimento e à persuasão do público-alvo, buscando sua adesão.  

Diremos, pois, que adjetivação qualificativa nas colunas sociais converte-se num 

vigoroso recurso expressivo-argumentativo que (a) atua na caracterização do substantivo, 

concorrendo para o reforço da tese (explícita ou implícita) que se visa a defender no texto, 

(b) marca posição do argumentador em face do que se quer fazer crer no discurso e (c) é 

peça importante na construção do humor e da crítica, quase sempre presentes no gênero 

em tela. 
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Uma das principais dificuldades com as redações escolares, principalmente aquelas que 

se pretendem narrativas, especialmente contos, é produzir um texto que pareça ter sido 

fruto de uma intenção de contar uma história, e não de se livrar de uma tarefa. Isso ocorre 

geralmente quando a proposta não é bem contextualizada, com objetivos bem claros. No 

entanto, ainda que o texto siga corretamente a proposta, ainda é possível sentir um 

distanciamento do narrador, tornando o narrado mais próximo de um relato de ações do 

que de uma narrativa. Tal dificuldade, no entanto, é considerada por Benjamin (1985, p. 

197-198) como característica do homem contemporâneo: 

Por mais familiar que seja seu nome, o narrador não está de fato presente entre nós, 

em sua atualidade viva. Ele é algo de distante, e que se distancia ainda mais. […] Uma 

experiência quase cotidiana nos impõe a existência dessa distância e desse ângulo de 

observação. É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada 

vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo 

que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. E como se estivéssemos 

privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências. 

O adjetivo que o autor usa para definir o narrador pós-moderno é distante. Isso 

significa que sua narração tende a tratar os fatos narrados de forma tão objetiva, que acaba 

não envolvendo o leitor, pois se uma experiência parece distante, externa àquele que 

conta, tampouco quem escuta acreditará na sua intenção de contá-la. 

Diante dessa carência quase universal à humanidade, o que um professor de 

produção textual poderia fazer para ensinar seus alunos a produzirem textos cujos 

narradores pareçam próximos ao narrado, de forma a envolver o leitor? Ainda que tal 

distanciamento seja uma qualidade em textos como resenhas, ou até mesmo em um 

romance-reportagem, é um defeito em narrativas fantásticas ou contos que, ao menos, 

queiram se passar por “histórias que correm por aí”. 
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Esses recursos como a adoção do foco narrativo em primeira pessoa e a 

metalinguagem são bastante frequentes em narrativas a fim de conferir-lhes 

subjetividade. São recursos que devem ser ensinados na escola a fim de melhorar a 

qualidade da narração, mas, sozinhos, são insuficientes para revelar uma característica 

fundamental nas narrativas: a existência de um narrador crente na história que conta, q 

que, assim faça com que o leitor se deixe levar. Essa qualidade em uma narrativa, de ser 

envolvente ao ponto de levar centenas de gerações a recontá-la, é observada no que 

COELHO denomina narrativas primordiais, definidas como histórias “que o tempo 

transformou em populares e que a literatura infantil acabou por transformar em obras 

clássicas do gênero” (2010, p. 94). No presente trabalho, será feita a análise da 

apresentação de personagens de duas dessas obras: os contos maravilhosos Chapeuzinho 

Vermelho e Cinderela, de Charles Perrault, verificando a precisão e a expressividade dos 

adjetivos utilizados. 

Neste texto, defende-se que é o emprego dos adjetivos nas narrativas que reside a 

solução para demonstrar não só a subjetividade do autor, como para promover um diálogo 

entre a subjetividade do autor e do leitor, levando este à abstração. Considera-se que as 

narrativas primordiais, tomando como exemplo os contos maravilhosos, são um modelo 

de sofisticação no uso dos adjetivos. 

O principal aspecto que chama a atenção nesses contos é que a caracterização das 

personagens segue o caminho oposto do distanciamento do narrador pós-moderno que 

tentaria descrever as características físicas e morais das personagens sem revelar certezas 

absolutas ou alguma apreciação de seus caracteres. O narrador das narrativas primordiais, 

conforme veremos a seguir, se ocupa tanto em mostrar sua “avaliação” dos personagens, 

que não conseguiríamos criar uma imagem exata de como o autor teria imaginado a 

aparência de vários deles. 

Com isso, pensou-se que a dicotomia entre adjetivos qualificativos e classificadores 

o uso predominante de adjetivos qualificativos na caracterização das personagens seria 

responsável pela expressão da intenção em narrativas primordiais. Quanto a isso, Simone 

Reis (2008), em sua dissertação sobre a linguagem nos contos de fadas, ressalta o caráter 

subjetivo dos qualificativos no ato de o narrador revelar subjetividade. 

No nosso trabalho, são estes adjetivos qualificativos que nos interessam porque, 

revestidos de “faces secretas”, dependem do contexto, da situação e da personalidade 
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de quem por eles são caracterizados, pois, segundo Carvalho (2004), “[…] possuindo 

um forte componente semântico, o adjetivo representa o mundo extralinguístico, se 

enriquece, se transforma e adquire novos significados no movimento dinâmico que é 

o mundo, a vida”. Esta aquisição de novos significados, esta transformação é o objeto 

do nosso trabalho em relação ao adjetivo qualificativo. (REIS, 2008, p. 42). 

Segundo o dicionário on-line Michaelis (2015), havia uma tradição na descrição 

gramatical anterior à NGB em que se diferenciava dois tipos de adjetivos: 

qualificativo 

qua.li.fi.ca.ti.vo 

adj (qualificar+ivo) 1 Que qualifica ou exprime a qualidade de. 2 Gram Designativo 

de uma das classes da categoria gramatical dos adjetivos quando, na antiga 

nomenclatura, eram estes divididos em duas classes: qualificativos e determinativos. 

Pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, os adjetivos são só os qualificativos. Sm 1 

Palavra que exprime qualidade ou maneira de ser. 2 Gram Adjetivo qualificativo. 

(DICIONÁRIO MICHAELIS, 2015) 

Com a adoção da NGB, que orienta a nomenclatura usada em gramáticas escolares, 

constantemente vemos definições que privilegiam apenas um grupo de adjetivos ou que 

não distinguem os tipos, como em Souza e Cavéquia (2009, p. 115) “As palavras que 

atribuem características aos substantivos, modificando-os, são denominadas adjetivos”. 

Tal definição não descreve os diferentes tipos semânticos e praticamente, assim como a 

NGB, ignora a descrição dos classificadores. 

Em uma obra de referência como gramática acadêmica, há uma sensível melhora 

na descrição dos diferentes adjetivos quanto à semântica, mas ainda assim, não é 

satisfatória quanto aos classificadores. Em Gramática do português contemporâneo, 

Cunha e Cintra (2008, p. 259) distinguem quatro classificações semânticas para os 

adjetivos. Segundo os autores, o adjetivo 

[…] serve para caracterizar seres, objetos ou as noções nomeadas pelo substantivo, 

indicando-lhes: 

uma qualidade(ou defeito): inteligência lúcida; homem perverso 

o modo de ser: pessoa simples; rapaz delicado 

o aspecto ou a aparência: céu azul; vidro fosco 

o estado: casa arruinada; laranjeira florida 
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Observando os grupos descritos por Cunha e Cintra, note-se que o primeiro e o 

segundo, de modo geral, revelam o posicionamento do emissor sobre o substantivo O 

terceiro e o quarto grupos, no entanto, descrevem o substantivo, revelam a observação 

objetiva do emissor, os aspectos físicos que ele é capaz de visualizar. 

Apesar de sua precisão na descrição dos adjetivos quanto à semântica, não há, nos 

grupos acima, a enumeração de adjetivos classificadores, descritos por Azeredo (2008) 

como adjetivos que 

expressam conteúdos de existência objetiva, que funcionam como propriedades 

classificatórias dos seres e coisas a que se referem: peixe fluvial, energia solar, festas 

natalinas, viagem marítima, época imperial, passagem bíblica. Estes adjetivos 

derivam de substantivos […] Os adjetivos do primeiro grupo, classificadores, não 

aceitam intensificação; são anômalas construções como energia bastante solar, 

passagem um tanto bíblica, época imperialíssima. (p. 170) 

Mais adiante (p. 267), o autor vai destacar algumas propriedades sintáticas que 

distinguem qualificativos e classificadores: enquanto aqueles estão sujeitos a variações 

de sentido quando antepostos aos substantivos, estes jamais se antepõem. 

Os adjetivos classificadores não aparecem com frequência na caracterização de 

personagens em narrativas primordiais e não serão alvo, neste trabalho, de uma tentativa 

de avaliar-lhes o grau de precisão que conferem à descrição, já que não se prestam a isso. 

Os qualificadores, no entanto, dependendo da natureza da experiência (objetiva ou 

subjetiva) podem apresentar graus de precisão. 

Essa graduação quanto à precisão pode ser observada na descrição dos valores 

estilísticos feita por Cunha e Cintra (2008, p. 279). Os autores descrevem os valores 

estilísticos do adjetivo dividindo-os em dois grupos: o primeiro é composto por adjetivos 

que nomeiam as “peculiaridades objetivamente apreensíveis” (rapaz alto; muro de pedra; 

mesa redonda; templo barroco), enquanto o segundo “nos permite expressar os seres e 

os objetos enriquecidos pelo que nossa imaginação e sensibilidade lhes atribui” (moça 

exuberante; caráter difícil; estupenda paisagem; ambiente acolhedor. 

Considerando a intensificação como critério que distingue os classificadores dos 

qualificativos, vemos que no primeiro grupo (alto, de pedra, redonda e barroco) apenas 

o adjetivo alto pode ser intensificado, sendo, portanto, um qualificativo. Este, porém, por 
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indicar uma característica “objetivamente apreensível”, apresenta maior potencial de 

projetar uma imagem precisa do que os adjetivos exuberante, difícil, estupenda etc. 

Além da precisão e da imprecisão, outro aspecto a ser levado em consideração no 

emprego estilístico dos adjetivos na narração é a expressão da subjetividade. Esta, 

segundo Neves (2011, p. 201) é acentuada com o uso de adjetivos qualificativos 

antepostos, especialmente entre os adjetivos que ela denomina avaliativos (bom 

vermífugo, desagradável cheiro). 

Ao analisar a semântica dos adjetivos, a princípio se pensou que a distinção entre 

os qualificativos e classificadores fosse crucial para a compreensão do uso dos adjetivos 

como recurso expressivo, no entanto, tal distinção é pouco útil, pois os classificadores em 

geral não se usam para descrever personagens. Há grande utilidade, no entanto em se 

fazer a distinção entre os adjetivos que expressam qualidades objetivas e os adjetivos que 

expressam a apreciação. 

Pelo seu caráter subjetivo, os adjetivos qualificativos apreciativos se prestam a 

indicar certo grau de envolvimento do narrador com a história que contam. Nas versões 

originais da maioria dos contos de fadas, eles tendem a predominar sobre os adjetivos 

classificadores e descritivos na caracterização dos personagens. 

Feitas as considerações quanto à descrição da semântica dos adjetivos, analisemos 

o parágrafo de introdução do conto Chapeuzinho Vermelho (2013): 

Era uma vez uma pequena aldeã, a menina mais bonita que poderia haver. Sua mãe 

era louca por ela e a avó, mais ainda. Esta boa senhora mandou fazer para a menina 

um pequeno capuz vermelho. Ele lhe assentava tão bem que por toda parte aonde ia a 

chamavam Chapeuzinho Vermelho. (posição 621 de 2382) 

Note-se que, na caracterização da personagem, são destacados o fato de ela ser 

muito bela (“a menina mais bonita que poderia haver”), de ela ser muito querida pela mãe 

e pela avó (“Sua mãe era louca por ela e a avó, mais ainda”) e pelo fato de ela ficar muito 

bem em um capuz vermelho, ao ponto de ser identificada por ele (“Ele lhe assentava tão 

bem que por toda parte aonde ia a chamavam Chapeuzinho Vermelho”). Desses quatro 

fatos que caracterizam a protagonista, apenas o adjetivo pequena e o “uso” constante da 

capa aparecem como elementos que projetam sua imagem em nossa mente. Os demais 
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fatos revelam que o narrador tem absoluta crença em sua beleza, no amor de que ela era 

alvo e no quanto aquela roupa a destacava. 

Se por um lado o uso dos adjetivos nos faz entender que o enunciador testemunhou 

ou acreditou no testemunho da beleza da menina, não é possível ao leitor criar uma 

imagem precisa da garota, exceto por ela portar uma capa vermelha.  

Tal impossibilidade de se mentalizar a aparência das personagens se repete em 

Cinderela: 

Era uma vez um fidalgo que se casou em segundas núpcias com a mulher mais soberba 

e mais orgulhosa que já se viu. Ela tinha duas filhas de temperamento igual ao seu, 

sem tirar nem pôr. O marido, por seu lado, tinha uma filha que era a doçura em pessoa 

e de uma bondade sem par . Nisso saíra à mãe, que tinha sido a melhor criatura do 

mundo (posição 114 de 2382) 

O trecho, apresenta predominantemente adjetivos apreciativos (soberba, orgulhosa, 

melhor) e nenhum adjetivo que contribua para elaborarmos uma imagem nem de 

Cinderela e tampouco de suas meio-irmãs e madrasta. Sabe-se que mais tarde a 

protagonista será caracterizada por suas roupas maltrapilhas, mas qualquer outro detalhe 

sobre a aparência dela não é revelado.  

Nesses textos, os personagens são caracterizados predominantemente por adjetivos 

qualificadores que não contribuem para que o leitor crie uma imagem precisa da aparência 

deles. Entretanto, esses adjetivos, ao invés de orientar o leitor para longe do propósito do 

autor, o aproximam, pois a narrativa tem o objetivo de fazer com que o ouvinte/leitor 

recorra à experiência para criar suas próprias imagens. 

Utilizando uma caracterização apreciativa, o autor constrói um texto muito eficaz 

para seus propósitos, uma vez que as narrativas primordiais eram criadas a fim de educar 

o leitor ou ouvinte acerca de moralidades em geral. Assim, sendo o conto de fadas um 

texto alegórico – cuja mensagem é elaborada para alcançar as pessoas independente de 

suas convicções sobre beleza, inteligência, bondade, maldade, etc. – os adjetivos 

empregados nesses contos devem fazer com que o leitor crie uma imagem da personagem 

segundo sua experiência do que seja, por exemplo, a beleza; de modo que possa imaginar 

as situações narradas como se acontecessem consigo ou com seus pares.  
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Assim, o emprego de adjetivos avaliativos mais vagos se mostra um recurso de alta 

iconicidade, pois o autor desejava projetar no leitor não a imagem que criara para a 

personagem, mas a imagem que o leitor poderia criar a partir dos adjetivos. Esse recurso 

é extremamente sofisticado, pois o autor escolhe as palavras que têm a vaguidão adequada 

para promover um diálogo entre a sua subjetividade e a do leitor. Segundo Simões (2009) 

um texto terá maior ou menor potencial icônico quanto maior ou menor for sua 

capacidade de fazer com que o texto atinja seu propósito comunicativo. 

A iconicidade, no processo da leitura e da redação, a nosso ver, pode manifestar-se de 

dupla forma: a) como alta iconicidade – qualidade por meio da qual o texto orienta o 

leitor à produção de sentido em função da apresentação estratégica de pistas de leitura; 

b) como baixa iconicidade – qualidade por meio da qual o texto se torna opaco, porque 

não oferece pistas suficientes ou eficientes para o desenrolar da leitura. Convém 

esclarecer que a alta iconicidade tanto se presta à construção da eficácia quanto à da 

falácia textual. Nesta o leitor é driblado pelas pistas do texto; naquela, o leitor é 

conduzido por elas. (p. 94) 

Assim, como em uma narrativa alegórica, como em contos de fadas, a imprecisão 

dos adjetivos é uma qualidade — pois contribui para a abstração — em um texto 

referencial essa vaguidão seria um defeito, pois a intenção do autor é projetar uma 

imagem exata para o leitor. Um grande exemplo de mau uso dos adjetivos vagos é quando 

a um aluno é solicitada a redação de uma resenha, e a mesma encontra-se cheia de 

adjetivos vagos como legal, maneiro, bom etc. Com tais adjetivos, o leitor, que espera 

com a leitura de uma resenha criar uma imagem de um produto através do olhar do autor, 

não conseguiria captar os fatos objetivamente apreensíveis que aquele deveria ter 

destacado. 

Devido ao constante mau uso dos adjetivos, tal como exageros e uso de adjetivos 

excessivamente vagos, Lapa (1998) adverte: 

[…] o bom escritor deve insistir no substantivo expressivo, que contém já em si um 

elemento de caracterização. Evita sobretudo carregar a frase de adjetivos que nada ou 

quase nada exprimem. 

[…] Outras vezes somos levados a empregar o adjetivo por um instinto artístico, uma 

tendência para o arredondamento e para a calafetação da frase. Parece-nos que ao 

substantivo falta um qualificativo; e, como a natureza é preguiçosa, em vez de 
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escolhermos o bom adjetivo, o único que a circunstância requer, adotamos um 

caracterizador banal, que serve para tudo: lindo, admirável, soberbo, enorme, etc. 

(LAPA, 1998, p. 122-123). 

Em suas conferências presentes na obra Seis propostas para o próximo milênio, 

Calvino (2015, p. 74) defende a exatidão como um valor a ser preservado pelos escritores 

das novas gerações: 

Às vezes me parece que uma epidemia pestilenta tenha atingido a humanidade inteira 

em sua faculdade mais característica, ou seja, no uso da palavra, consistindo essa peste 

da linguagem numa perda da força cognoscitiva e de imediaticidade, como um 

automatismo que tendesse a nivelar a expressão em formas mais genéricas, anônimas, 

abstratas, a diluir os significados, a embotar os pontos expressivos, a extinguir toda 

centelha que crepite no encontro das palavras com novas circunstâncias. 

Cabe, portanto, ao professor de língua ensinar o aluno a empregar os adjetivos 

segundo seu projeto de escrita. Mesmo a vaguidão dos adjetivos, quando bem empregada, 

é uma forma de exatidão, como o próprio Calvino, após defender a exatidão, reconhece 

o valor de seu oposto: 

Para se alcançar a imprecisão desejada, é necessário a atenção extremamente precisa 

e meticulosa que ele aplica na composição de cada imagem, na definição minuciosa 

dos detalhes, na escolha dos objetos, da iluminação, da atmosfera. […] O poeta do 

vago só pode ser o poeta da precisão, que sabe colher a sensação mais sutil com olhos, 

ouvidos e mãos prontos e seguros. (2015, p. 77). 

No ensino da produção textual, portanto, é importante destacar essas possibilidades 

de uso da língua, pois evidenciam aspectos discursivos cuja compreensão tem grande 

potencial de diminuir a dificuldade em envolver o leitor. Certamente, muitos intuem essas 

estratégias e as empregam em pequenas narrativas orais, como anedotas ou mexericos 

(estes sim riquíssimos em avaliações das pessoas envolvidas), etc., mas não percebem como 

o ato de avaliar o cenário ou as personagens pode contribuir para melhorar sua produção 

escrita na escola. 

Ainda que o presente trabalho proponha que o estudo da precisão dos qualificativos 

e de seus recursos expressivos possa contribuir para a melhoria no ensino de descrição, 

especialmente na caracterização, é preciso que se aprofundem os estudos a fim de se 
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tentar sistematizar que subgrupos de adjetivos e em que situações eles são mais ou menos 

precisos e expressivos.  
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A análise realizada neste texto trata do conto Os três sábios ou da fórmula da vida, 

pertencente a um conjunto de textos elaborados por alunos da disciplina de Revisão 

textual, no segundo semestre de 2015, e disponível no correio eletrônico da turma. A 

versão a seguir preserva as marcas de revisão para ilustrar as modificações ocorridas 

durante o processo de escrita. 

 

Os Três Sábios ou da Fórmula da Vida 

1.! Havia décadas, quiçá séculos ou milênios que três sábios longevos discutiam 

obstinadamente a Fórmula da Vida. 

2.! — Sim, sim!!! É isso! Basta somarmos isso aqui, multiplicarmos por aquilo, 

derivar e pronto: obteremos como resultado Vida!!! — manifestou-se 

esperançoso o sábio Número 1. 

3.! — Hum… Claro que não! — retrucou o Número 2 — Essa sua resolução não 

é a correta. Veja: não faz sentido algum! 

4.! O terceiro erudito nada dizia, estava distante, absorto, olhando pela janela o 

movimento das folhas da amendoeira que caíam lentamente, dançando com o 

vento. 

5.! O sábio Número 1 irritou-se e desistiu por um instante de tentar resolver o 

problema, mas retornou rapidamente ao trabalho.  

6.! — Descobri! Descobri! Eureca! — gritou animado o segundo, porém, ao tentar 

obter a Fórmula da Vida, viu que estava equivocado. Pôs-se, portanto, a pensar 

novamente. 

7.! De súbito, o sábio Número 3 levantou-se e simplesmente deixou o aposento 

dizendo: 

8.! — Chega! Cansei! Vejo-os mais tarde, preciso ir! 
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9.!  — talvez horas, semanas, anos, milênios, não se sabe ao certo –  o terceiro 

ancião retornou ao mesmo aposento onde, em tempos anteriores havia 

discutido com os outros dois. Ali os reencontrou, debatendo, com insistência, 

sobre a polêmica Fórmula da Vida. Sem mais nem menos, pegou o giz da mão 

de um dos colegas e decifrou o dilema. 

10.!— Mas como? Isso é impossível!!! — disseram os outros em uníssono. 

11.! O sábio Número 3 apenas abriu um grande sorriso vivo e deixou as palavras 

saírem naturalmente de sua boca: 

12.!— Para entender algo profundamente, é preciso mais que o estudar ou o 

observar, é preciso vivê-lo. E foi o que fiz! Vivi e aprendi a viver! 

 

Como ressalta Moises (2007, p. 123-124), “[…] a análise de qualquer obra em prosa 

centra-se nos seguintes aspectos: ação (ou enredo), o tempo, o espaço, as personagens, o 

ponto de vista e os recursos técnicos (diálogo, a descrição, a narração e a dissertação)”. 

Assim como o teórico, analisaremos o conto de acordo com sua própria evolução. Desse 

modo, seguiremos a ordem dos aspectos estruturais e de desenvolvimento da diegese, 

tendo em vista que a forma, ligada ao gênero, e o conteúdo, ligado ao discurso, se 

desenvolvem em conjunto. Essa visão abrangente se deve ao fato de que a narrativa curta 

nos permite realizar uma divisão e uma análise estruturais, a partir de seus elementos 

constitutivos e de exemplos representativos da versão revisada, conforme apontam as 

marcas impressas no texto anteriormente citado. 

O título Os três sábios ou da fórmula da vida introduz as personagens, que foram 

nomeadas a partir de suas funções, e não com nomes próprios, como caracterização de 

dados identitários. Essa substantivação do adjetivo sábio é acompanhada por números 

ordinais e cardinais, como únicas marcas individuais. No desenvolvimento da narrativa, 

há um jogo metonímico, se considerarmos os três sábios o todo e, cada referência 

individual, uma parte. Essa figura de significação ou de pensamento designa relação 

qualitativa.  

Nos demais aspectos, o conto passa a seguir o padrão habitual das narrativas ao 

apresentar em seu início referências relacionadas ao tempo e à temática ou ao motivo do 

conto: “Havia décadas, quiçá séculos ou milênios que três sábios longevos discutiam 

obstinadamente a Fórmula da Vida”. No plano estético, o mote interpretado em seu 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * ghd*

conteúdo apresenta um aforismo, sendo esta uma das características da composição poética. 

Essa moral é discutida por três sábios, cujas linhas de pensamento partem do conhecimento 

empírico e se fundamentam no viés filosófico. O termo obstinadamente, que aparece na 

primeira linha, antecipa o modo como os diálogos ocorrerão ao longo do texto. 

O segundo parágrafo é introduzido com a função fática “Sim, sim!!! É isso!”, 

estabelecendo uma relação próxima entre os interlocutores. O sujeito do discurso chama 

a atenção do seu ouvinte, compartilhando com ele sua alternativa para encontrar a fórmula 

da vida: “Basta somarmos isso aqui, multiplicarmos por aquilo, derivar e pronto: 

obteremos como resultado Vida!!! — manifestou-se esperançoso o sábio Número 1.” O 

parágrafo seguinte apresenta a interjeição “Hum…”, que sugere dúvida, e a locução 

adverbial “Claro que não!”, sendo que, neste último exemplo, uma afirmação (claro) 

serve de elemento para ênfase de negação.  

Este conto mostra a busca incessante pela eternidade, a ânsia pela obtenção da 

fórmula da vida, o que supostamente garantiria aos homens a supremacia sobre o tempo. 

A metáfora apresentada no quarto parágrafo cria uma atmosfera de encantamento. 

Segundo o autor, o sábio número três “estava distante, absorto, olhando pela janela o 

movimento das folhas da amendoeira que caíam lentamente, dançando com o vento”. 

Essas marcas podem ser interpretadas como “vestígios de uma variedade de metáfora que 

recebe o nome de sinestesia” (GARCIA, 2010, p. 114), por estimularem sensações visuais 

a partir daquilo que o sábio número três via através da janela. 

Essa imagem absorveu todos os pensamentos do personagem, fazendo-o ignorar a 

discussão travada entre os dois colegas. Somente no oitavo parágrafo esse  encantamento 

parece ter perdido um pouco do seu efeito e o terceiro sábio resolveu encerrar o debate 

do qual participou instantes antes. Aquela visão, como uma espécie de epifania, 

proporcionou ao erudito uma súbita sensação de entendimento ou compreensão sobre a 

fórmula da vida. Foi então que ele deixou os colegas para colocar em prática o que 

supostamente descobrira. Essa descrição, ritmada pelo advérbio lentamente, evoca a 

dança das folhas para mostrar um estado da alma. 

Depois de um breve momento de descrença, ilustrado no quinto parágrafo, a 

sequência seguinte exemplifica que na parte interna, sob o plano formal, existem 

plasticidade e dinamismo atribuídos às ações  pelo emprego de grande número de verbos. 

O diálogo “— Descobri! Descobri! Eureca!”, por exemplo, retirado do parágrafo 6, 
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apresenta repetição do verbo descobrir, flexionado, e a exclamação eureca, que em grego 

significa encontrei. 

A descrença e o desânimo quebram a sequência de alternativas voltadas para a 

busca obstinada pela fórmula da vida, o que causa ruptura na cronologia do conto. No 

nono parágrafo, a indeterminação sobre a lacuna temporal é evidenciada em: “Passado 

algum tempo […] não se sabe ao certo […]”, como marca de tempo psicológico. Na 

sequência, o narrador apresenta aspectos relacionados ao espaço, quando menciona o 

aposento onde os três sábios já haviam se reunido. Como um elemento surpresa, em meio 

à condensação de informações relativas a diversos aspectos da narrativa, o nono parágrafo 

também anuncia a solução para o problema tratado no conto: “Sem mais nem mesmo, 

pegou o giz da mão do colega e decifrou a fórmula”. 

No décimo segundo parágrafo, sendo o último do conto, o desenlace enigmático é 

realizado pelo sábio Número 3, a partir do seguinte axioma: “Para entender algo 

profundamente, é preciso mais que o estudar ou o observar, é preciso vivê-lo. E foi isso 

que fiz: eu vivi e aprendi a viver!”. 

Analisando esse exemplo em outra perspectiva, podemos compreender que, após 

algumas ações, diálogos e reflexões, o narrador coloca o terceiro sábio no papel de 

destaque, conferindo-lhe a chave para a solução do enigma do texto. Ao  se distanciar dos 

personagens e outorgar aos sábios a manutenção do discurso, o autor consegue apresentar 

a totalidade do conto, deixando em voga duas consciências distintas, a do autor e a da 

personagem, para a realização do plano estético e, nesse sentido, ele é um criador 

responsável: “O autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem em 

particular e todas as personagens juntas enxergam e conhecem, como enxerga e conhece 

mais que elas […]” e é nisso “que se encontram todos os elementos do acabamento do 

todo, quer das personagens, quer do acontecimento conjunto de suas vidas, isto é do todo 

da obra” (BAKHTIN, 2003, p. 11). 

A opção pela predominância do discurso direto possibilita aos três sábios, 

personagens do conto, autonomia e, do ponto de vista de Bakhtin (2013), dialogismo e 

dramatização. Como recurso de linguagem, o conto Os três sábios ou da fórmula da vida 

também explora a utitiliação do discurso indireto, conferindo ao narrador a organização 

e ordem das vozes dos três personagens. Para a organização textual, os travessões indicam 
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a mudança de interlocutor, na transcrição dos diálogos, ou a sobreposição da voz dos 

personagens e da voz do narrador. 
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Os apontamentos realizados por Bakhtin (2013), em Questões de estilística no ensino da 

língua, revelam exemplos do ensino gramatical a partir de uma perspectiva metodológica 

pautada na dialogia. Nessas notas, o filósofo da linguagem, no papel de professor do 

Ensino Médio na Rússia, relata sua experiência em sala de aula, cuja preocupação maior 

é pragmática.  

O que de mais inspirador e significativo nos marcou nessa metodologia foi, em 

primeiro lugar, o posicionamento filosófico da responsabilidade do sujeito com o seu dizer 

e, em segundo lugar, sua autonomia de escolha que não se limita a uma prática mecanicista 

de uso da língua, mas sim, como recurso de expressão. Para Bakhtin, a estilística traduz 

modos individuais de expressão e de utilização do conhecimento gramatical: 

Toda forma gramatical é ao mesmo tempo, um meio de representação. Por isso, todas 

essas formas podem e devem ser analisadas do ponto de vista de suas possibilidades 

de representação e de expressão, isto é, esclarecidas e avaliadas de uma perspectiva 

estilística. No estudo de alguns aspectos da sintaxe, aliás muito importantes, essa 

abordagem estilística é extremamente necessária. Isso ocorre, sobretudo, no estudo das 

formas sintáticas paralelas e comutativas, isto é, quando o falante ou o escritor tem a 

possibilidade de escolher entre duas ou mais formas sintáticas igualmente corretas do 

ponto de vista gramatical. Nesses casos, a escolha é determinada não pela gramática, 

mas por considerações puramente estilísticas, isto é, pela eficácia representacional e 

expressiva dessas formas. (BAKHTIN, 2013, p. 25). 

Quando a linguagem é concebida como um processo de “inter-ação”, em processo 

dialógico, o sujeito, ao fazer uso da língua, expressa seu ponto de vista, transmite 

informações e, além disso, realiza ações, opera, levado por determinado objetivo, o outro, 

ou seja, o seu intelocutor. Nesse encontro, os falantes descobrem na linguagem a 

possibilidade de construir efeitos de sentido, e assim, a situação comunicativa se torna 

um lugar de interação, em um contexto específico.  

Cientes de seus papéis, “[…] os usuários da língua ou interlocutores interagem 

enquanto sujeitos que ocupam lugares sociais e ‘falam’ e ‘ouvem’ desses lugares de 

acordo com formações imaginárias (imagens) que a sociedade estabeleceu para tais 
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lugares sociais” (TRAVAGLIA, 1996, p. 23). Consequentemente, a consciência desses 

lugares possibilita o “[…] estabelecimento de vínculos e compromissos anteriormente 

inexistentes” (KOCH, 1995, p. 10).  

Cientes dos compromissos assumidos e dos papéis representados, os alunos 

envolvidos nesta pesquisa receberam a tarefa de elaborar e de revisar textos literários para 

posteriormente escreverem artigos relatando essas experiências. Na primeira etapa da 

atividade, a qual é objeto deste estudo, cada aluno-autor escolheu um gênero, o tema e os 

demais elementos necessários para a composição e a elaboração da primeira versão do 

texto literário.  

Logo, esses textos assumem papel interativo e social, uma vez que são elaborados 

por um sujeito para outros sujeitos que participam do processo discursivo. Nesse sentido, 

na representação de papéis enunciativos, locutor (autor do texto) e interlocutor (revisor 

textual) interagem no processo composicional.  

Nesse processo interativo, a palavra é dialógica e é determinada tanto por quem a 

emite quanto para quem é emitida. Em cada etapa da produção e da revisão, os autores 

dialogam com seus interlocutores, explicitando suas marcas de estilo e em que medida as 

sugestões de alterações são aceitas, considerando tanto a determinação de efeitos 

pretendidos quanto as regras gramaticais seguidas. Compreende-se, conceitualmente, que 

essa interação é um componente linguístico fundamental na revisão textual e na produção 

da versão final de um texto literário, promovendo possibilidades de interpretação pela 

leitura e de diálogo entre os sujeitos corresponsáveis pela completude do enunciado. 

Dando continuidade à abordagem estilística bakhtiniana, com ênfase para alguns 

aspectos da sintaxe, focalizamos o conto Os três sábios ou da fórmula da vida, escrito 

por um dos alunos envolvidos nesta pesquisa. Destaca-se que essa escolha foi motivada 

pelo fato de o aluno-autor ter participado de todas as etapas propostas. 

No sexto parágrafo do conto, por exemplo, a utilização da conjunção coordenativa 

explicativa que antecede a consciência dos possíveis efeitos estilísticos dos enunciados: 

“[…] – Descobri! Descobri! Eureca! – gritou animado o sábio 2, porém, ao tentar obter a 

Fórmula da Vida, viu que estava errado”. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * gh9*

Conforme aponta Garcia (2010, p. 125), o período moderno tem como característica 

a brevidade da frase, com predominância para a escrita de orações coordenadas. Desse 

modo, no Modernismo, a frase curta passou a significar padrão de excelência estilística. 

No estudo realizado por Bakhtin (2013), há a constatação de que as frases 

subordinadas estruturadas sem os elementos coesivos não eram encontradas nas redações 

dos alunos dos graus secundário e médio durante sua atuação como professor. Isso 

também pode ser observado no exemplo citado anteriormente, retirado do sexto parágrafo 

do conto analisado, uma vez que esse período apresenta a partícula que como elo coesivo 

de hipotaxe, o qual cria dependência ou subordinação entre as orações.  

Em uma perspectiva estilística, seguindo o método utilizado pelo filósofo, o autor 

do texto Os três sábios ou da fórmula da vida foi orientado, depois da revisão textual, a 

utilizar, a título de exercício, a parataxe e, portanto, a escrever a sequência de frases 

justapostas, ou seja, sem conjunção, conforme pode ser visto no exemplo “a)”, localizado 

no sexto parágrafo do conto: 

•! Versão a) “Ao tentar obter a Fórmula da Vida, viu que estava errado.” 

•! Versão b) “Ao tentar obter a Fórmula da Vida, viu-se errado” (reescrita). 

Tanto a versão “a” quanto a “b” são alternativas gramaticalmente corretas, mas há 

conotações estilísticas que devem ser discutidas com os alunos quando utilizarmos os textos 

produzidos em sala de aula para reflexão sobre os efeitos alcançados a partir da construção 

sintática. No primeiro caso, a partícula que representa elo coesivo de hipotaxe, o qual cria 

dependência ou subordinação entre as orações. No segundo, a substituição da partícula que 

e do verbo estava pela conjugação do verbo ver no pretérito perfeito do indicativo, com o 

pronome se na construção reflexa, indica que a ação expressa por esse verbo recai sobre o 

sujeito que a pratica, constuindo um efeito descritivo com a ênfase dramática.  

Essa construção reflexa é um exemplo pelo qual “se patenteia que um significado 

gramatical unitário, significado de língua, se pode desdobrar em outras acepções, 

conforme as unidades linguísticas com que se acha combinado e o entorno situacional” 

(BECHARA, 2015, p. 183). 

F>(;&8"%-!(.+(!&0,-4+(

Este tópico centra-se na elipse do sujeito e, consequentemente, no destaque à grande 

quantidade de verbos existentes no conto analisado. Embora sejam diversas as funções 
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sintáticas do substantivo, Bechara (2015, p. 148) enfatiza que ele “[…] exerce por 

excelência a função de sujeito (ou de núcleo) da oração […]”. A partir de exemplos de 

omissão desse constituinte da oração, a análise dessas figuras de sintaxe apresenta uma 

perspectiva para a compreensão de alguns dos recursos expressivos utilizados para a 

produção de textos literários.  

Bechara (2015, p. 611) dedica a parte inicial do apêndice da Moderna Gramática 

para o estudo sobre fenômenos de sintaxe mais importantes. O gramático esclarece que a 

elipse é a “omissão de um termo facilmente subentendido por faltar onde normalmente 

aparece, ou por ter sido anteriormente enunciado ou sugerido, ou ainda por ser 

depreendido por situação ou contexto”. 

Sobre a elipse do sujeito, Castilho (1987, p. 32) está em consonância com Bechara 

(2015) ao definir que: 

A elipse é a omissão de um constituinte “estruturalmente necessário”, cujo referente 

pode ser recuperado no texto (por ter sido mencionado anteriormente ou por vir a sê-

lo posteriormente) ou no discurso (por ser suposto ou por poder ser evocado na 

situação social que envolve os falantes). 

Esses apontamentos podem ser exemplificados quando o narrador do conto Os três 

sábios ou da fórmula da vida, “dentro de um quadro”, manifesta sua opinião: § 2: “Basta 

somarmos isso aqui”. 

Como o próprio texto apresenta anteriormente explicações dos sujeitos gramaticais, 

mediante a apresentação de cada um dos três sábios, “não se há de considerar elipse a 

omissão do sujeito léxico já que ele está indicado na desinência verbal, o sujeito 

gramatical” (BECHARA, 2015, p. 611). 

A partir das explicações dos dois gramáticos e dando sequência à análise sintática 

do conto, destacamos a elipse de sujeito léxico como uma das marcas no conto analisado, 

pois nele não consta nenhum pronome pessoal do caso reto. Na narrativa, os verbos 

flexionados e os substantivos organizam as ações e as vozes das personagens, sobretudo 

pelas circunstâncias comunicativas depreendidas pelo contexto, conforme pode ser 

observado nos exemplos abaixo: 

•! § 05: “[…] mas retornou rapidamente ao trabalho.” 

•! § 10: “[…] disseram os outros em uníssono.” 
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Nesses exemplos, as palavras dependem de outras da mesma frase e se relacionam 

a um contexto sintático que é o diálogo entre os três sábios, por isso o sujeito pode ser 

omitido sem prejuízo à compreensão. 

T>('!(+&4'!(1-%-.&8#$,&6'(+(!&0,-8#$,&6'(0'(6'0,'(%)*+$,)*)#-"%)*%(*!.*
/0$1(2.*!.*3"!.(

Retomando a aplicação dos eixos saussurianos, em texto de 1956 (Dois aspectos da 

linguagem e dois tipos de afasia), o linguista russo Jakobson (2007, p. 39-40) afirma que 

todo signo linguístico implica dois modos de arranjo: a combinação e a seleção. Dessa 

forma, para produzirmos um discurso, recorremos às relações sintagmáticas de 

combinação e às relações associativas/paradigmáticas de seleção ou substituição. 

Ressaltamos que este estudo visualiza a sintaxe como sistema em processo, conferindo 

ao texto literário uma combinação entre os eixos paradigmático e sintagmático. 

A cada parte do diálogo acorre arranjo das partes constituintes, cada palavra é 

selecionada do repertório do escritor. Os constituintes do contexto do conto analisado, 

por exemplo, possibilitam a progressão temática, e as substituições sugeridas pelo revisor 

têm equivalência sinonímica. 

A similiaridade das significações, mediante seleção e combinação, garante à obra 

poética, neste caso específico um conto, apresentar particularidades da sua função em 

decorrência do gênero e do tema selecionados pelo escritor. 

9^c^*(%0,*$#)*)73)!%!7%&'()*$(*1#4#X"#)*e)(4(&i,f*w*1#"#$%6+n!%/,*

As palavras são introduzidas no discurso a partir do repertório existente na memória do 

escritor e validadas ou alteradas pelo revisor. Cada palavra ou expressão nova precisa 

possuir similiaridade de significado, por exemplo, a metáfora cuja similaridade apresenta 

semelhança de paradigma.  

Para Todorov (1996, p. 99), “A significação é uma espécie de sentido fundamental 

da palavra. É o denominador comum dos diferentes usos e existe apenas fora de qualquer 

utilização: no léxico, considerado como um inventário”. Nesse sentido a semântica, entre 

outros aspectos, aborda o processo de sinonímia. 

No processo de substituição, o símbolo se associa, de alguma forma, à coisa 

simbolizada, representando-a. Para Peirce (2000, p. 52), o símbolo “é um signo que se 

refere ao objeto que denota em virtude de uma lei, normalmente uma associação de ideias 
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gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como se referindo 

àquele objeto”. 

9^g^*(%0,*$,)*(-/#$(#+(-!,)*e/,+3%-#&i,f*w*)%-!#6+n!%/,*

Neste eixo, as palavras são introduzidas no discurso na medida em que o escritor produz 

seu texto. A contiguidade textual é realizada a partir da combinação e da associação dos 

sintagmas, por exemplo, a metonímia, cuja contiguidade possibilita proximidade de 

sintagmas. Para Bakhtin (2013, p. 25), quando o falante ou o escritor tem a possibilidade 

de escolher entre duas ou mais formas sintáticas igualmente corretas do ponto de vista 

gramatical, essas escolhas são avaliadas em perspectiva estilística. O eixo sintagmático 

comporta o índice que, conforme esclarece Peirce (2000, p. 52), “é um signo que se refere 

ao objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por esse objeto”. 

A partir de um exemplo extraído do conto Os três sábios ou da fórmula da vida, as 

relações paradigmática e sintagmática podem ser visualizadas da seguinte maneira: 

 

erudito Eixo seja da seleção (paradigma) 

ancião 

o sábio  número 3 levantou-se […] 

                                                        Eixo da combinação (sintagma) 

 

No eixo da combinação, há a junção de palavras com funções diferentes, “O sábio 

Número 3 levantou-se […]”, que apresenta as classes de sujeito – núcleo e periferia, como 

determinante do núcleo sábio, predicado e pronome oblíquo reflexivo, as quais produzem 

sentido quando colocadas em conjunto, na presença simultânea de uma com a outra. 

Já no eixo da seleção, a troca da palavra sábio por erudito ou por ancião – que 

desempenham a mesma função de substantivo na frase – revela uma operação de 

substituição sinonímica que não inverte o resultado de sentido. Portanto, essa troca apenas 

possibilitaria alternativa para evitar repetição. 

 (
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Este texto procurou analisar aspectos sintáticos da língua como recursos estilísticos para 

a composição de textos literários. Para isso, realizamos a análise de um pequeno corpus, 

composto por um conto escrito durante a “Oficina de revisão textual”, em que um aluno, 

que cursa os últimos semestres do curso de Letras na UERJ, com notório talento para a 

escrita de textos em diversos gêneros, produziu a narrativa Os três sábios ou da fórmula 

da vida. 

Essa abordagem pragmática e a análise realizadas nesta pesquisa enfatizam a 

importância de se utilizarem textos literários produzidos pelos alunos para o ensino 

reflexivo e contextualizado. Unindo a gramática à literatura, é possível apresentar 

recursos de expressão e destacar efeitos de sentido obtidos a partir de conotações 

estilísticas. A partir desse enfoque, o ensino da gramática, especificamente das estruturas 

sintáticas, passa a respeitar as finalidades de cada discurso.  

No papel de enunciador, o estilo de cada autor, nos diversos níveis de ensino, 

apresenta duas características essenciais: enquanto a primeira está associada às 

necessidades impostas pelo projeto comunicativo, a segunda está relacionada ao contexto 

e ao horizonte social do leitor, seja ele o revisor, professor ou o leitor final. Assim, é 

fundamental o domínio de uma gramática aplicada às necessidades imediatas de 

comunicação. 

%+;+%A06&-!(
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No presente trabalho, observa-se que, atualmente – e na discussão moderna da 

supermodernidade –, quando nos referimos ao gênero musical do forró, não mais nos 

situamos nos períodos juninos e na região nordestina. O forro passou a ser muito mais 

que um gênero musical de sucesso financeiro e representativo de uma região do Brasil. 

Também, juntamente com outros atributos, passou a representar um nicho social em que 

as autorrepresentações se confundem uma produção musical de sucesso. Diz-se isso 

porque o forró elitizou-se, misturou-se a outras culturas e consequentemente alcançou 

outros grupos sociais.  

Pierre Bourdieu, em seu discurso sobre o poder simbólico, menciona que há uma 

relação de poder dominante através da dialética entre o corpo, a cultura e a política como 

uma representação social; Michel Pêcheux, com o discurso sobre a interpelação dos 

sujeitos falantes, revela as preocupações presentes com a linguagem, que se faz através 

da ideologia e inconsciente com a pragmática; e a Sociolinguística tematiza a questão 

variantes linguísticas, seja por influências sociais, seja por influências culturais; a 

temática cultural explica o desenvolvimento que se dá através da cultura de modo 

concomitante ao desenvolvimento com o equipamento fisiológico do homem; e a Análise 

de Discurso, no qual aborda uma interessante e consistente proposta de reflexão sobre a 

linguagem, o sujeito, a história com a ideologia. Esses serão os teóricos que abarcarão 

este estudo. Ao longo desse debate serão apresentados trechos e letras de músicas que 

materializam o campo ideológico e simbólico da mulher como “objeto” como como 

“coisificação” material de desdobramentos sociais e históricos. 
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Significativamente, o termo cultura vai além dos conceitos estáveis como informações 

identitárias de um povo, de influências biológicas e geográficas, fatores que foram 

rompidos na busca pela sobrevivência do homem, portador de uma cultura pré-

estabelecida, que em contato com outras adquire e adiciona novos hábitos à sua em 

tempos de hibridizações culturais. 

No contexto atual da cultura na contemporaneidade, Yúdice (2006), comenta: 

Podemos encontrar essa estratégia em muitos e diferentes setores da vida 

contemporânea: o uso da alta cultura (por exemplo, museus e outras manifestações de 

alta cultura) para os objetivos do desenvolvimento urbano; a promoção de culturas 

nativas e patrimônios nacionais a serem consumidos no turismo; lugares históricos que 

são transformados em parques temáticos do tipo Disney. […] a conveniência da 

cultura é uma característica óbvia da vida contemporânea. (YÚDICE, 2006, p. 47). 

Estas estratégias à que o autor se refere apresentam-se como o mercado que 

movimenta o capital econômico de determinada região ou país. Atualmente, pode-se citar 

a Região Nordeste, mencionando a música, o turismo, a religiosidade, os patrimônios 

históricos e as danças como elementos que integram a cultura desse povo, como fonte 

dessa observação, que ora apresenta-se como forma de entretenimento cultural e não 

como uma forma de arte.  

Esse papel que a cultura passa a exercer, com outro fim, o autor George Yúdice, 

comenta que: 

Seguindo Bourdieu e Foucault, é possível discernir um papel dual no uso da cultura na 

modernidade capitalista. Por um lado, a cultura (compreendido o conhecimento das 

artes e a educação) é um modo não econômico de estabelecer distinções, o que reforça, 

por sua vez, a posição de classe. […]. (YÚDICE, 2006, p. 451). 

Essa dualidade que o autor cita faz-se notória na cultura brasileira por diversos 

fatores de ordem econômica, política ou midiática, expressando-se de forma “alienante e 

ideológica”. Alienante por não corroborar com a intelectualidade da maioria, que seria a 

massa, sendo representada com um valor de baixa qualidade; e ideológica por ter em 

mente dos seus idealizadores somente a renda como fonte de lucro. 
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Etimologicamente o termo multiculturalismo remete-se a uma expressão de conotação 

positiva, por sua estrutura em si, por diversas opiniões e interpretações sob os diferentes 

pontos de vista. Apresenta-se como uma forma aberta de respeito às diversas expressões 

manifestadas como culturas; implica assim dizer, o respeito às diferenças e a qualquer 

tipo de preconceito. 

Dado o sucesso do estilo pelo gosto popular, o forró, assim como outros estilos 

musicais do país, como ideologia e oportunidades de trabalho, rompe as barreiras 

geográficas, levando e adequando seus traços culturais marcantes da cultura ali existente 

para outras cidades, resultando em uma nova cultura e em novos estilos que se transpõem 

na linguagem, no vestuário, na música, etc. A respeito dessa visão multiculturalista, o 

autor Yúdice comenta dizendo que 

[…] diferentemente da maioria dos imigrantes latino-americanos e das minorias latinas 

em outras cidades dos Estados Unidos, a maioria das 50 pessoas que entrevistei em 

março de 1999 caracterizaram Miami como uma “cidade aberta” que aceita novos 

imigrantes. Nem todos os transplantados são da América Latina; muitas pessoas 

procedentes de outras partes dos Estados Unidos e da Europa se instalaram em Miami 

para aproveitar as oportunidades. Reconhece-se que o entretenimento, os novos meios 

de comunicação, o desenho, a moda, o turismo e as artes estão ajudando a transformar 

Miami, dando-lhe a sofisticação cultural que jamais teve. Essa imagem amplamente 

multicultural da cidade foi formulada aqui e ali, principalmente por meus entrevistados 

de classe média e alta. […]. (YÚDICE, 2006, p. 279-280). 

A exemplo de Miami, cidade dos EUA, o mesmo ocorre no Brasil, através de 

processos imigratórios dos indivíduos que partem da região nordeste para o Sudeste do 

Brasil em busca de aprimoramento de trabalho e melhor condição de vida. São aspectos 

da vertiginosa ação da economia e a globalização que fazem representar o Brasil nesse 

momento histórico multicultural, além da internacionalização do capital, que tem como 

base a produção e distribuição em massa nos consumos de bens e serviços, 

estrategicamente arquitetados sob o ponto de vista mundial, como alvo de mercado, no 

sentido de agradar a todos os gostos. 
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O forró é um gênero da música popular brasileira oriundo da Região Nordeste do país 

que percorre todas as regiões, atingindo todas as camadas sociais, tal seu fascínio sobre 

as pessoas, e assume uma grande importância identitária. Segundo o pesquisador e 

historiador da cultura popular Luís da Câmara Cascudo, a origem do forró dá-se pelo 

termo africano forrobodó, que significa festa e bagunça – bailes comuns frequentados 

pelo povo. 

O forró nasceu no Nordeste brasileiro com influências europeias e africanas, tal seu 

estilo de dança e de música. Popularizou-se na década de 50 com o cantor e compositor Luís 

Gonzaga, nascido em Exu (Pernambuco), que veio trazendo consigo o forró estilo baião e a 

sanfona. Suas letras traduziam a alma da gente nordestina, com suas pobrezas, misérias e 

alegrias, projetando o sertão nordestino para todo o universo simbólico nacional. 

Com isso, o forró adentrou o Brasil como novo estilo musical, com a migração dos 

nordestinos para outras regiões do país, como o Sudeste. Devido aos sucessos midiáticos 

e aos altos índices de vendas, o forró vem sofrendo mudanças, com novos estilos, 

instrumentos e ritmos. Caindo de vez no gosto popular e percorrendo cada vez mais as 

fronteiras do país, por apresentar-se com ritmo alegre, festivo, traduzindo a alma do povo 

brasileiro, mantém-se presente no cenário musical durante décadas. 

Sobre a construção de uma brasilidade, é oportuno envolver alguns aspectos 

sobre o sujeito e a subjetividade, considerar alguns aspectos sobre como a língua 

referencia esse sujeito. 

A língua faz parte de um patrimônio comum a todo grupo, com o qual mantém uma 

relação constante e estreita, e é essa relação que possibilita que o sujeito reconheça o 

contexto em que se desenrolam as trocas, a maneira de se posicionar diante do outro e de 

conduzir as atividades de linguagem. Entretanto, se é inquestionável o fato de que as 

posições sociais tendem a adquirir estabilidade em virtude da ocorrência de 

comportamentos que as confirmam no decorrer do tempo, é verdade também que esses 

mesmos comportamentos têm força de modificá-las visto que a cada interação as posições 

são renegociadas. Com efeito, cada interação acontece no sentido de confirmar, modificar 

ou refutar uma posição já estabelecida. Delineia-se assim um movimento dialético que se 

coaduna com a evolução tanto das posições e da prática do sujeito quanto da língua em 

particular, a partir de uma tensão existente entre o sujeito, o padrão e o desvio. 
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Há inúmeras teorias que enfocam certas padronizações, valorizando 

fundamentalmente aspectos estruturalistas. Entretanto, há uma mudança em marcha que 

expressa o esforço em pensar uma concepção de sujeito que enfatiza a criação subjetiva 

dos significados entre as pessoas, pois 

The concept of individuality also bespeaks a host of ambiguities. The physical matter 

of the human body is in ongoing process of birth and decay (so that the assemblage of 

cell has changed completely in some seven years), while the individual´s sense and 

sensing of identidy is continuous. The senses of the human body operate in terms of 

repeated, momentary apperceptions (moments of being) which are singular and 

diverse, and from which the individual builds up a variety of different knowledges and 

perspectives, or word-views; and yet, one feels oneself to be consistent and coherent 

at any one time, and that one´s views develop logically over time. (RAPPOT; 

OVERING, p. 185, 2000). 

Ainda sobre o sujeito, Bruce (1998), em sua obra O sujeito lacaniano, diz que o 

sujeito expressa e materializa o desejo do outro no papel mais emocionante de si mesmo, 

isto é, o sujeito é uma relação coma ordem simbólica. Ao abordar temas como vingança, 

sangue, honra, família e incesto, Suassuna é vanguardista ao transpor para a atualidade a 

caracterização dos sujeitos descritos em sua obra.  

Além disso, o sujeito traz em si, sob a forma de expressões fixas, ditados e textos 

decorados, uma herança que impregna sua fala e contribui para a arquitetura de sua 

personalidade. Com efeito, outras falas, palavras e ideias de outros indivíduos entram no 

texto através da voz daquele que o escreve ou diz. 

?>(-(#"*O+%(0-(6'0,+#1'%-0+&.-.+:(.-(&#-8+#(-%6-0-(I!('%'%4(!.)(

Historicamente, a figura feminina sempre esteve presente nas sociedades, e seria impossível 

pensar o contrário, pois as mulheres, por seu papel biológico, têm inequívocas importâncias 

sociais, biológicas, históricas, artísticas, trabalhistas etc.. Entretanto, vale lembrar que 

mesmo com tão singular importância, a mulher, desde a antiguidade, esteve à margem da 

sociedade. A exemplo disso temos a sociedade cretense, que impedia as mulheres de 

participar da vida política do Estado; na Idade Média, ela era denominada de “Portão do 

Inferno”. E, atualmente, em pleno século XXI, a situação das mulheres, apesar do vasto 

legado emancipativo e dos direitos conquistados, não é muito distante do passado. 
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Discute-se por que as ideias de discriminação foram reproduzidas e estão se 

reproduzindo? Certamente seriam as inúmeras transformações sociais e culturais, 

moldadas pela profusão tecnológica pós-moderna, através da qual o ser humano passou a 

ser adjetivado como “coisa”, que aqui também é chamado de “coisificação”. 

As mulheres querem ser turbinadas como aviões e ainda são consideradas mulheres 

liquidificador e mulher-robô. Mediante o exposto da forma física midiática, percebem-se 

outras discussões, dir-se-ia um tanto semânticas, já que os usos de certas conotações e 

significados ambíguos nas letras de gêneros como o Forró, têm reproduzido essas ideias 

discriminatórias ou pejorativas. 

F>(-0$*&!+(.'(&%$'()(

Segundo o autor Pêcheux (1988 apud FAIRCLOUGH, 2001), o discurso tem efeitos 

ideológicos e as relações de poder moldam e transformam as práticas discursivas de uma 

sociedade. Portanto, as diversas formas de comunicação entre os seres humanos têm o 

poder de manipular e/ou mudar os ideais de determinado grupo. Isso pode ser verificado 

diariamente nos noticiários, nas revistas eletrônicas, nas quais as tendências da moda, por 

exemplo, são transmitidas para as pessoas, que as aceitam como verdade absoluta, sem, 

entretanto, exercerem a liberdade sobre qual roupa vestir. Por esse motivo, o traje que 

uma pessoa veste no Brasil é igual ao traje que outra usa na Índia, rompendo as barreiras 

culturais, através do processo de globalização. 

A composição musical “Mulher de Momento” da banda Forró do Muído, está 

atrelada a uma identidade na qual o eu lírico representa a mulher como demonstração do 

patriarcado sobre a mesma. Observa-se na expressão ‘és mulher de momento’, no sétimo 

verso da primeira estrofe, um machismo deliberado sobre o gênero feminino, uma 

expressão que nos remete a várias conotações, como por exemplo, aquela que serve para 

fazer sexo, naquele momento; aventureira; sem valor; descartável; fútil, que não tem 

sentimentos e que não serve para casamento.  

O perigo desta letra é que há uma generalização implícita de que as mulheres são 

“de momento”, e que, por ser sutil, acaba sendo reproduzida inúmeras vezes por 

indivíduos que não se atentaram para a carga de significado presente nela. Além disso, o 

ritmo viciante contribui para a disseminação da música. 
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Mulher de Momento 

(Forró do Muído) 

 

Ela quer beijinho e fazer amor 

Eu quero carinho, vem por favor 

Quer coisa séria e eu brincar 

É por isso que eu quero me jogar 

Se jogar na farra em frente ao balcão 

Me tenha bebida e cigarro na mão 

Não quero envolvimento, és mulher de momento 

Só eu tenho sentimentos… no coração 

A letra do forró abaixo, “Desce piriguete”, descreve a mulher com a expressão 

piriguete – termo pejorativo que designa a mulher como aquela que gosta de aparecer, 

autossuficiente, altamente insinuante, que não se importa com a opinião alheia e que, vista 

pelo público, é taxada como vulgar, ou seja, não tem pudor. O eu lírico masculino 

apresenta-a, nesta letra, como a “gostosa”, até mesmo como “prostituta” – que não precisa 

pagar para obter o sexo, basta satisfazer seus desejos naquele momento, através da 

sensualidade e do exibicionismo. 

Atualmente, observa-se que há uma epidemia de mulheres que aderem a esse grupo 

de piriguetes, e essa epidemia invadiu não só a música, mas a dança, a televisão (nas 

novelas, como pode ser observado na trama da emissora Globo Avenida Brasil, através 

da personagem Suellen, interpretada pela atriz Isis Valverde, entre outras) que acaba 

influenciando as mulheres sem fazer distinção de idade.  

Desce Piriguete 

(Forró do Muído) 

 

Desce desce desce piriguete 

Desce desce desce piriguete 

Desce desce desce piriguete 

ela tá se achando 

 

Ela chegou sozinha no forró 

Tanta gente pra dançar 
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ela ficou dançando só (2x) 

 

Ela subia na cadeira 

com uma saia bem curtinha 

requebrando requebrando 

balançando a bundinha (2X) 

Sobre essa dominação exercida pela mulher sobre o homem, Bourdieu comenta: 

Estando assim socialmente inclinadas a tratarem a si mesmas como objetos estéticos, 

destinados a suscitar a admiração tanto quanto desejo, e, em consequência, a prestar 

uma atenção constante a tudo quanto se refere à beleza, à elegância, à estética do corpo, 

da vestimenta, do porte, elas naturalmente tomam seu cargo […] (BOURDIEU, 1995, 

p. 171). 

Em outras palavras, Bourdieu afirma que a mulher usa seu corpo como instrumento 

para conseguir o que deseja. 

A letra da música Mulher Fuleira expõe a mulher da forma mais violenta e cruel 

possível, ora com termos degradantes e até desumanos, adjetivando-a com o termo fuleira, 

no título da música, continuando no refrão e, além deste, mais adiante, observa-se o termo 

cachorra. 

Além disso, é notável o uso, em toda a composição, de palavras de baixo calão, 

fuga às normas gramaticais, como pode ser observado no primeiro verso da quinta estrofe, 

no segundo verso da sexta estrofe, entre muitas outras, que acabam transpondo a ideia 

errônea de que se pode escrever da maneira como se fala, e isso é visto no primeiro verso 

da sexta estrofe, “Agora só tenho uma se leva eu tou lascado”, que deveria ser escrito 

como “Agora só tenho uma, se levar, estou ‘lascado’”. 

Mulher Fuleira 

(Aviões do Forró) 

 

Ela é fuleira, fuleira, fuleira, fuleira 

Ela é fuleira, fuleira, fuleira, fuleira 

Ela é fuleira, fuleira, fuleira, fuleira 

Na bagaceira… 
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Na bagaceira… 

Ela me enganou, me deixou na mão 

Pegou o meu dinheiro e foi morar com o Ricardão 

Pegou a minha lambreta e o meu carro importado 

Na letra do forró abaixo, destaca-se a presença de termos totalmente depreciativos, 

relativos ao gênero feminino, tais como fuleragem, cabaré, piriri e pocotó, com os quais 

o eu-lírico masculino está representando a mulher desde a aventureira, sem vergonha, até 

a “prostituta”, fazendo, ainda, uma comparação com animais, como pode ser observado 

no último verso. 

Mulher Não Vale Nem Um Real 

(Aviões do Forró) 

 

É hoje que eu vou encher a cara 

Pra me esquecer da fuleragem da mulher 

Eu hoje vou sair fazer zueira 

Quero acordar de bobeira dormindo no cabaré (2x) 

 

Essa mulher não vale nem um real 

Eu gosto dela e não é da conta de ninguém 

Por isso agora eu digo Tô decidido! 

Se ela não ficar comigo não fica com mais ninguém (2x) 

 

Mas aí o coro come, a cobra fuma, o bicho pega 

Eu tô com essa danada e quem manda nessa bodega 

Na composição seguinte, observa-se claramente que o eu–lírico brinca com as 

palavras, lançando mão de alguns processos de formação das mesmas, criando 

neologismos, utilizando com humor a variação linguística, como se observa nos termos 

rapariga, consumo, lobisomem, cobra da loca, beber mé nos versos da primeira e segunda 

estrofe, além de expressões que representam e comparam o gênero feminino como 

“coisa” e “objeto”, algo que pode ser consumido naquele momento. A essa forma de 

dominação que o sexo masculino exerce sobre a mulher, a ponto de tratá-la como “coisa”, 

Pierre Bourdieu (2001) utiliza o termo violência simbólica, como pode ser observado na 

letra abaixo. 
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De Rapariga Eu Entendo 

(Aviões do Forró) 

 

De rapariga eu entendo 

Sou viciado, o meu consumo é mulher 

Eu fui criado numa mesa de baralho 

Em forró e vaquejada e bebendo 

Em cabaré. (2x) 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Tanto no presente como no passado, a mulher sempre foi avaliada como sexo frágil, como 

principal alvo de humilhação e de violência exacerbada pelos homens, através do 

machismo patriarcal, como bem observado nas letras das composições analisadas. 

Entretanto, pode-se entender a exposição a que muitas mulheres se submetem como um 

grito contra o machismo, a exclusão, pois, embora uma gama de direitos já tenha sido 

conquistada, o preconceito que elas sofrem ainda é muito grande. Portanto, pergunta-se: 

até que ponto a mulher deve/pode se expor, para que não seja rotulada como prostituta, 

mas que também são seja tratada como um ser inferior? 

Para a indústria fonográfica, a mulher funciona como um atrativo para as bandas 

que querem se lançar no mercado, sendo uma espécie de máquina cultural, como fonte 

geradora de renda, sendo estereotipadas nas composições como objetos de desejo sexual 

ou como “coisa” definida para e pelo homem, de modo que, o que era para ser uma obra 

de arte, manifestada pelo povo e suas criações, metamorfoseia-se em matéria prima que 

está na absoluta e unilateral dependência dos detentores dessa engrenagem chamada de 

mercado cultural. 
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Ao se inserir no jogo discursivo, os sujeitos falantes tentam, a todo momento, atuar sobre 

seu parceiro da interação comunicativa. Dessa maneira, esses parceiros usam a 

argumentação presente na própria língua para que a atuação sobre o outro seja eficaz e 

persuasiva. Isso significa que a língua está à serviço da encenação dos parceiros 

comunicativos. 

Os elementos constitutivos da linguagem, portanto, não apenas auxiliam na atuação 

obre o outro como também permitem ao alocutário perceber as inserções do enunciador 

no discurso. Dessa forma, o discurso jornalístico não foge a essa perspectiva, pois em 

maior ou menor tentativa de distanciamento subjetivo, ainda há presença do sujeito em 

seu discurso. 

A partir dessa noção de presença constante da subjetividade enunciativa no discurso 

jornalístico, propomos uma abordagem em reportagens, a partir dos conceitos sobre 

enunciação, argumentação e modalidade para evidenciar tal perspectiva sobre o sujeito. 

Para isso, esse trabalho se propõe as apresentar, ainda que suscintamente, os olhares de 

Benveniste (1974), Ducrot (1987) sobre enunciação e argumentação e as visões de 

Maingueneau (2001) e Koch (1993) sobre os conceitos de modalidade. 

Nas próximas seções serão apresentadas essas teorias da seguinte forma: na 

primeira seção, Emile Benveniste e Ducrot nos trazem seus olhares e conceitos sobre 

enunciação. Na seção seguinte, apresentaremos como Ducrot expõe seu ponto de vista 

sobre a teoria de argumentação da língua. Na terceira seção, apresentaremos breve 

abordagem de Dominique Maingueneau e Ingedore Koch a respeito de suas pesquisas 

sobre modalidade. Por último, discutiremos como essas teorias são comprovadas por 

meio de reportagem jornalística. 

Nosso objetivo com este trabalho é discutir o mito da isenção discursiva nos textos 

jornalísticos e mostrar, por meio dos conceitos de enunciação, argumentação e 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * gPh*

modalidade, a impossibilidade de pertinência dessa isenção. Na verdade, o que há, como 

proporemos, é a tentativa de proteção da face do enunciador, mas essa proteção se torna 

ineficaz diante do fenômeno da modalidade ser um componente da linguagem como 

veremos adiante. 
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As noções e conceitos de subjetividade e enunciação coadunam-se com o ponto de vista 

interacionista e com o dialógico da linguagem e, por esse motivo, norteiam este trabalho. 

Dessa maneira, mantêm estreitas as relações entre sujeitos e sua atuação discursiva e 

intersubjetiva, por isso acredita-se que uma análise discursiva de textos deve, 

necessariamente, considerar o lugar do sujeito e da enunciação. 

Ao se apropriar individualmente do aparelho formal da língua, o locutor enuncia 

sua posição com marcas linguísticas específicas. Como tal, ele insere o outro, o 

alocutário, diante de si. Cada produção de discurso constitui um centro de referência 

interna e nele emergem marcas de pessoa (relação eu-tu), de espaço e de tempo, em que 

eu é o centro da enunciação. É somente pela enunciação que certos signos passam a 

existir. É também pelo fato de que o locutor ou enunciador, ao se pronunciar, influencia 

o comportamento do alocutário que tomam sentido as funções sintáticas: a asserção, a 

interrogação, a intimação e ainda algumas modalidades formais (modos verbais, desejo, 

etc.): “Toda enunciação é, explícita ou implicitamente, uma alocução – ela postula um 

alocutário” (BENVENISTE, 1974, p. 82). No enunciado surge também o ele, a não-

pessoa, o qualquer um ou qualquer coisa de que se fala no discurso. 

Assim, a Teoria Enunciativa de Émile Benveniste, associa a relação entre língua 

e discurso, pois, ao situar o sujeito como centro de referência, busca explicar como o 

aparelho formal da enunciação marca a subjetividade na estrutura da língua. A noção 

de enunciação é, para Benveniste, centrada no sujeito, que, ao se apropriar do aparelho 

formal da língua, enuncia sua posição de sujeito, marcando-se como eu, instaurando o 

tu e o ele em seu discurso. A Teoria de Benveniste focaliza, pois, o sujeito, suas marcas 

no discurso. 

Em outro ponto da teoria enunciativa, Ducrot (1984), retomando o conceito de 

dialogismo de Bakhtin, vai mostrar, segundo a perspectiva da semântica da enunciação, 

como, num mesmo enunciado isolado, é possível detectar mais de uma voz. No seu 
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“Esboço de uma teoria polifônica da enunciação”, o objetivo fundamental é contestar a 

ideia da unicidade do sujeito falante e propor uma versão polifônica da enunciação, cuja 

tese comporta essencialmente o fato de que o sentido do enunciado é uma descrição de 

sua enunciação e para essa descrição o enunciado fornece indicações. Dentre as 

indicações fundamentais que o enunciado traz inscritas em seu sentido, estão aquelas 

sobre o autor ou os autores eventuais da enunciação, ou seja, os sujeitos envolvidos na 

enunciação e a subjetividade inscrita nela. 

Ducrot (1980) denomina enunciação o acontecimento, o fato que constitui o 

aparecimento de um enunciado em determinado momento do tempo e do espaço. É um 

conceito que tem função puramente semântica, sem nenhuma implicação fisiológica ou 

psicológica. Explica: “o sentido do enunciado é, para mim, uma descrição, uma 

representação que ele traz de sua enunciação, uma imagem do acontecimento histórico 

constituído pelo aparecimento do enunciado” (DUCROT, 1980, p. 34). 

Dizer que um enunciado descreve sua enunciação é dizer que ele se apresenta como 

produzido por um locutor, designado por diferentes marcas de primeira pessoa, para um 

alocutário, designado pela segunda pessoa. A enunciação se caracteriza como tendo 

certos poderes. É isso que leva a ver uma alusão à enunciação em enunciados imperativos, 

interrogativos, assertivos, etc., que induzem o alocutário a certas obrigações, e que têm 

origem no aparecimento do enunciado, como também postulou Benveniste. 

?>(-(-%8"#+0,-23'(0-(*&08"-8+#(

A criação da Teoria Polifônica da Enunciação, no âmbito da Teoria da Argumentação 

na Língua, vincula-se a dois fatos: um é a crítica que Ducrot faz à concepção linguística 

da unicidade do sujeito falante, segundo a qual haveria apenas um falante no enunciado; 

o outro baseia-se na afirmação de que o sentido de um enunciado é a descrição de sua 

enunciação e nessa descrição está inscrita a pluralidade de vozes que o locutor apresenta. 

Encontram-se no enunciado várias funções diferentes: a do sujeito empírico, a do locutor 

e a do enunciador. O sujeito empírico é o autor efetivo do que é produzido. O locutor é o 

responsável pelo enunciado, no qual ele se marca com a primeira pessoa. O enunciador é 

a origem dos pontos de vista que o locutor apresenta. Ducrot (1988) lembra que os 

enunciadores não são pessoas, mas pontos de perspectiva abstratos. O primeiro elemento 

do sentido é, assim, a apresentação dos pontos de vista dos enunciadores. O outro é a 

indicação da posição que o locutor assume em sua relação com eles.  Além disso, três 
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atitudes são mencionadas: o locutor ou se identifica com um dos enunciadores e afirma 

esse ponto de vista, ou dá sua aprovação a outro, sem, contudo, admitir seu ponto de vista, 

ou se opõe a outro. A noção de polifonia visa a substituir a semântica horizontal (em que 

só o resultado da combinação de elementos pode ser assumido) por uma semântica 

vertical (em que o sentido é a superposição de diferentes vozes que se confrontam). 

Assim, “sob a frase mais elementar pode haver uma espécie de diálogo imaginário” 

(DUCROT, 1997, p. 18). 

Segundo essa lógica, o autor afirma também que os enunciadores são 

argumentadores. Para Ducrot, não há uma parte objetiva no sentido da linguagem, porque 

ela não descreve diretamente a realidade. Conforme autor, se a descreve, o faz por meio 

de seus aspectos subjetivos e intersubjetivos. O modo como a realidade é descrita consiste 

em fazer dela o tema de debate entre indivíduos, como esclarece o próprio autor: 

“resumindo essa idéia direi que para mim a descrição (ou seja, o aspecto objetivo) se faz 

através da expressão de uma atitude e através também de um chamado que o locutor faz 

ao interlocutor” (DUCROT, 1988, p. 51). 

Assim, é pela relação entre locutor e interlocutor que se produzem argumentações, 

ou seja, o locutor interage com seu interlocutor apresentando a este sua posição em 

relação àquilo de que fala. Os aspectos subjetivo (a posição do locutor) e intersubjetivo 

(a relação locutor/interlocutor) são unificados e reduzidos ao valor argumentativo dos 

enunciados. Desse modo, “falar é construir e tratar de impor aos outros uma espécie de 

apreensão argumentativa da realidade” (DUCROT, 1988, p. 14). Em suma, o valor 

argumentativo de uma palavra é a orientação que essa palavra dá ao discurso. 

O foco de análise da teoria de Ducrot é, pois, a argumentação, ou seja, as marcas 

que o locutor, produtor do enunciado, coloca em seu discurso. Essas marcas se 

apresentam tanto explicitamente, do ponto de vista da relação entre locutor e interlocutor 

– portanto, tanto entre sujeitos da enunciação – quanto entre o locutor e outros sujeitos, 

os enunciadores, que, em diferentes níveis de implicitação dialogam com o locutor, 

postulando a não unicidade de sujeitos do enunciado.  

Finalmente, é possível dizer que as relações no discurso, como propõe essa teoria, 

estabelecem-se não apenas entre palavras ou frases, mas igualmente entre discursos.  

 (
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As pesquisas atuais têm privilegiado a aproximação do sujeito enunciador de seu 

discurso. Assim, as marcas dos elementos linguísticos impressas nos textos vêm sendo 

arcabouço de diversas discussões. Nessa perspectiva, a modalidade enunciativa 

contempla uma das formas mais visitadas no campo dos estudos linguísticos, sejam pela 

pluralidade de abordagens e teorias sobre o assunto, sejam pela gama de elementos que 

englobam tal objeto de estudo. 

A partir disso, o conceito de modalidade pode ser entendido como a marca 

linguística da inserção do sujeito no discurso. Dessa forma, é possível não apenas 

identificar esse sujeito enunciador, como formular hipóteses a seu respeito. Assim, 

também, é presumível que por meio das marcas de modalização discursivas se 

identifiquem outras categorias da interação comunicativa através do discurso, como os 

graus de argumentatividade que perpassam pelas estratégias persuasivas. Se, ao tomar a 

palavra, o sujeito do discurso deseja atuar sobre seu interlocutor, também será intimo o 

elo tecido pelo seu discurso e suas características aparentes sejam parte dessa atuação. 

Assim, é possível observar que as considerações sobre modalidade há muito vêm 

sendo desenvolvidas genericamente, com a modalização conglomerando conceitos 

diversos sob esse nome. Independentemente das nomenclaturas a serem adotadas, a 

consideração pertinente a esse sinal subjetivo do discurso não se distancia do ponto de 

vista de Maingueneau (2001, p. 187): “[…] Indica a atitude do enunciador face ao que 

diz, ou a relação que o enunciador estabelece com o coenunciador por meio de seu ato de 

enunciação. […]”. 

Para este autor, assim como a argumentação de Ducrot (1987), a modalização é 

intrínseca à língua e, portanto, cada ato de fala é dotado de maior ou menor grau de 

elementos constitutivos modais. Por esse motivo, as categorias da língua, que comumente 

são veiculadoras desse sentido, como os tempos verbais, os advérbios, os adjetivos não 

são os únicos a carregarem em si marcas de modalidade. 

Maingueneau (2001) propõe outras abordagens a respeito do tema. Além das já 

conhecidas, modalização lógica e apreciativa, o autor apresenta outra forma de 

modalidade: a modalização em discurso segundo. 
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Essa visão sobre de modalização seria as que, por meio dos relatos e citações, são 

inseridas em um determinado discurso. Isso significa que a “modalização em discurso 

segundo” apresenta-se através de componentes enunciativos que auxiliam ao sujeito 

enunciador a se eximir do seu comprometimento em um enunciado. Assim, o sujeito se apoia 

em outro discurso para dar veracidade ao que diz sem que haja revelação da face enunciativa. 

Outra perspectiva apresentada por esse autor é a revisitação da teoria de Authier-

Revuz a respeito da chamada modalização autonímica. Essa é a forma que o enunciador 

tem de comentar seu próprio discurso. Em outras palavras é a reunião de procedimento 

pelos quais “o enunciador desdobra seu discurso para comentar sua fala.” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 158). Dentre esse procedimento, podem ser destacados, 

principalmente, as retificações de fala como: “ou melhor”, “isto é”; os sinais gráficos 

como as aspas, itálico, reticências e, finalmente, a alusão a pessoas fora do discurso. 

Por outro lado, Koch (1993) sugere a revisitação dos conceitos propostos por 

diversos teóricos para que, ao mesmo tempo, possa criticar ou com clareza as perspectivas 

que se afastam da pragmática. A autora também chama atenção para a presença das 

crenças dos sujeitos interactantes no ato enunciativo. Assim, em todos os enunciados 

haveria implicitamente um “eu creio, portanto é verdade”, de tal forma que a autora afima: 

O locutor procura manifestar um saber (explícito ou implícito) e obrigar o interlocutor 

ao seu discurso, aceitando-o como verdadeiro. Tem-se aqui o grau máximo de 

engajamento do locutor e a intenção de impor ao alocutário os seus argumentos, 

apresentando como incontestáveis (eu sei, portanto é verdade). [KOCH, 1993, p. 87]. 

A partir disso, ao se pensar no discurso jornalístico, principalmente, em relação a 

gêneros específicos como as reportagens jornalísticas, não é rara a presença de elementos 

que sugerem maior ou menor grau de comprometimento do enunciador no discurso. 

Portanto, quanto maior for a presença desses elementos veiculadores de modalidade, 

maior também, serão os elementos argumentativo no texto.  Exemplo disso veremos 

adiante na exposição do corpus de análise. 

T>("#-(1%'1'!,-(.+(-0$*&!+(

Passamos, então, à análise do corpus escolhido para a aplicação das teorias aqui descritas. 

Koch (1993) ao analisar a conceituação de Blanchet acerca dos tipos de modalidade, 

trata da modalização epistêmica, que diz respeito ao conhecimento que o enunciador 
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possui a respeito de um assunto e como ele modaliza os enunciados de acordo com as 

informações que possui e com seu grau de engajamento. Dessa maneira, haverá diferentes 

tipos e graus de modalização, que corresponderá à maneira como o enunciador se 

relaciona com o conteúdo do enunciado que produz. A modalização epistêmica, assim, 

pode estar no nível da certeza, incerteza, possibilidade ou probabilidade. 

Vejamos os dois textos seguintes das reportagens que serão analisadas. Ambos 

tratam do mesmo assunto: as “pedaladas fiscais” do governo e seus desdobramentos. 

TEXTO I 

TCU decide que governo terá de explicar ‘pedaladas fiscais’ 

Ministros do tribunal foram favoráveis à recomendação de investigação feita por 

técnicos, que acusam a equipe econômica de crime de responsabilidade. Decisão abre 

caminho para um eventual pedido de impeachment de Dilma 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira que cobrará 

explicações da alta cúpula da equipe econômica do primeiro governo da presidente 

Dilma Rousseff (PT) sobre as “pedaladas fiscais”. Os ministros do Tribunal foram 

favoráveis à recomendação de investigação feita por técnicos e pelo procurador do 

órgão, Júlio Marcelo de Oliveira. 

As chamadas “pedaladas” fazem parte da estratégia do governo de segurar pagamentos 

devidos a bancos públicos com o intuito de registrar menores gastos. Com isso, o 

governo conseguia melhorar artificialmente suas contas para engordar a meta de 

superávit primário – que é a economia feita para o pagamento dos juros da dívida 

pública. A operação é considerada irregular, pois fere a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

Caso o TCU apure que houve irregularidade no cumprimento da LRF, os envolvidos 

podem ser acusados de crime de responsabilidade, o que pode resultar no pagamento 

de multa até a perda de cargo. Os responsáveis também podem ter de responder por 

ato de improbidade, que prevê a devolução dos recursos perdidos pela União. O TCU 

deve repassar os dados da defesa ao Ministério Público Federal (MPF), órgão 

responsável por analisar esse tipo de crime. 

Veja, 15/04/2015 

 

TEXTO II 

TCU pede explicações a Dilma por ‘pedaladas fiscais’ 
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Diante de indícios de irregularidades, presidente terá 30 dias para se explicar ao 

tribunal de contas 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) adiou por 30 dias a análise das contas do 

governo federal relativas a 2014, uma decisão inédita ao tribunal segundo avaliação 

dos próprios ministros. A decisão foi tomada pelo órgão a pedido do presidente 

Augusto Nardes. As contas voltarão a ser analisadas em 30 dias, prazo no qual a 

presidenta Dilma Rousseff deverá explicar as chamadas “pedaladas fiscais”. 

As “pedaladas” são os atrasos no repasse de verbas, por parte do Tesouro Nacional, 

para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil referentes a despesas com 

programas do governo como o Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial. 

Para a oposição, os atrasos podem embasar um pedido de impeachment de Dilma. 

[…] 

O atraso de repasses do governo a bancos públicos para pagamento de programas 

sociais levantam suspeita de que o governo estaria praticando manobras fiscais para 

maquiar sua contabilidade. Em algumas oportunidades, o ministro do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, disse que esse fato representa, na verdade, 

“diferenças na interpretação jurídica” de algumas ações financeiras implementadas 

não só pelo governo da presidenta Dilma Rousseff, mas também durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso. Segundo Barbosa, a implementação de programas 

sociais depende de agentes financeiros que têm de ser restituídos pelos serviços 

prestados. Eventuais atrasos nos repasses, lembrou o ministro, não são irregularidades 

até por estarem previstos em contrato. 

Carta Capital, 17/06/2015 

Comparando os textos das duas reportagens, percebe-se que a primeira está 

modalizada mais no nível da certeza, enquanto que a segunda tende mais para o nível da 

possibilidade e probabilidade. 

Na reportagem da revista Veja, a conceituação do que seriam as “pedaladas fiscais” 

é feita por meio de uma avaliação das atitudes do governo, das causas e consequências 

do ato fiscal praticado. Os trechos “fazem parte da estratégia do governo”, “intuito de 

registrar gastos menores” e “Com isso, o governo conseguia melhorar artificialmente suas 

contas” revelam o julgamento do enunciador de que o governo agiu indevidamente, 

orientando para a conclusão de que o motivo da acusação é procedente, ou seja, o governo 

é culpado. A expressão modalizadora “é considerada”, no trecho “A operação é 
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considerada irregular”, ratifica a postura errônea do governo por meio da assertiva 

afirmativa e, ainda, pela modalização autonímica “considerada”, transfere o julgamento 

para além do enunciador, pautando-se em questões legais. Dessa maneira, o enunciador 

explica a situação de forma avaliativa, relacionando-se com o conteúdo da sua proposição 

no âmbito da certeza. No entanto, justamente pela utilização das assertivas, o que seria 

avaliação do conteúdo transforma-se em conceituação factual. O “saber” do enunciador 

se comporta, portanto, como verdadeiro e válido, devendo, portanto, ser aceito pelo 

interlocutor como tal. 

Essas expressões e recursos linguísticos utilizados pelo enunciador da reportagem 

de Veja, revelando o julgamento no âmbito da certeza , podem ser confrontados com a 

construção dos enunciados feita pelo enunciador do texto de Carta Capital na seguinte 

passagem: “O atraso de repasses do governo a bancos públicos para pagamento de 

programas sociais levantam suspeita de que o governo estaria praticando manobras fiscais 

para maquiar sua contabilidade.” A utilização da expressão levantam suspeita e do futuro 

do pretérito estaria revelam que o enunciador se relaciona com o conteúdo da sua 

proposição no âmbito da incerteza, não se comprometendo com a situação ao manter o 

fato como acusação. O mesmo saber que o enunciador do texto de Veja julga como certo 

(crime), o enunciador de Carta Capital julga como indeterminado, incerto (indícios). 

A modalização no âmbito da certeza é utilizada no texto II quando o enunciador 

traz o ponto de vista do ministro, que diverge da acusação de irregularidades fiscais: 

“Em algumas oportunidades, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Nelson Barbosa, disse que esse fato representa, na verdade, ‘diferenças na 

interpretação jurídica’ de algumas ações…”. Nesse caso, o enunciador tende a 

concordar com a opinião do ministro ao valer-se da assertiva (representa) para 

modalizar o enunciado na certeza. Podemos perceber que a utilização do futuro do 

pretérito (representaria) era possível dentre as opções linguísticas para o contexto, 

como foi utilizado no trecho anterior. Além disso, o uso da modalização autonímica 

em na verdade contribui para esse julgamento da certeza e concordância com o 

ministro, já que o enunciador comenta o próprio discurso a fim de opor-se aos 

discursos que tendem a interpretar o ato fiscal praticado pelo governo como crime, 

como é o caso do texto I. 
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O verbo modal poder tem ação importante na modalização dos dois textos, 

contribuindo para mostrar o julgamento, a relação do enunciador com o conteúdo da 

proposição. No trecho “Para a oposição, os atrasos podem embasar um pedido de 

impeachment de Dilma.”, o enunciador do texto II utiliza o verbo modal poder em associação 

com a modalização em discurso segundo (Para a oposição), com a necessidade de marcar 

que essa é uma probabilidade “subjetiva”, pessoal, que corresponde à crença de um 

determinado grupo e não uma decorrência lógica dos fatos. Já no texto I, há uma sequência 

de utilizações do verbo modal poder, responsável por modificar o texto da modalidade da 

certeza para a modalidade da possibilidade, para o âmbito da indeterminação. Essas 

possibilidades são tratadas como consequência plausível das atitudes mostradas no início do 

texto. Observemos: “Caso o TCU apure que houve irregularidade no cumprimento da LRF, 

os envolvidos podem ser acusados de crime de responsabilidade, o que pode resultar no 

pagamento de multa até a perda do cargo. Os responsáveis também podem ter de responder 

por ato de improbidade, que prevê a devolução dos recursos perdidos pela União.” Ao 

contrário do texto II, a utilização do verbo modal no texto I mostra uma possibilidade 

concreta, lógica, em punição dos atos ilegais praticados e não uma probabilidade acreditada. 

A referência à perda do cargo, que pode ser relacionada ao pedido de impeachment, é 

mostrada como uma real possibilidade, como a consequência punitiva mais grave – pela 

utilização do operador argumentativo até – pelo ato cometido. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

A observação do comportamento dos enunciadores pela oposição entre modalidade da 

certeza e as modalidades da incerteza, da possibilidade, da probabilidade permitiu-nos 

relacionar essas marcas discursivas ao julgamento e aos graus de engajamento do 

enunciador, bem como sua intenção de influenciar seu interlocutor. Foi possível provar 

que, como afirmou Koch (1993), ao recorrer às modalidades da certeza, com os elementos 

linguísticos que a caracterizam, o enunciador apresenta um discurso mais autoritário, 

revelando um saber com a intenção de fazer o seu interlocutor aceitá-lo como verdadeiro. 

De outro modo, os recursos das modalidades da incerteza, possibilidade, probabilidade 

permitem ao enunciador inserir seu discurso no âmbito da indeterminação, revelando um 

enunciado facultativo, uma crença, em que não é imposta a sua avaliação ao interlocutor. 

No entanto, com o recurso da modalização, ambos os textos, assim como qualquer 

ato enunciativo em que ocorra tal fenômeno, não só revelam a relação de proximidade ou 
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distância do enunciador com o conteúdo do seu enunciado, mas também marcam os 

pontos de vista e as intenções discursivas daquele, orientando seus discursos para 

determinadas conclusões argumentativas e ideológicas. 
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As revistas femininas, ainda que passando por modificações e adaptações através dos 

tempos (e de acordo com o contexto sócio-histórico respectivo à época da publicação), 

mantêm alguns traços ou características que tornam o gênero facilmente reconhecível 

pela sociedade.  Um desses traços permite a possível identificação das mesmas com um 

manual de conduta: elas se revestem de autoridade para proferir determinadas 

afirmações, que devem ser consideradas como verdades inquestionáveis e que dessa 

forma podem servir como normas a ditar o comportamento social das mulheres, além 

de contribuir para a construção da imagem que a sociedade deve ter da mulher e a que 

ela deve ter de si própria. Observar como a linguagem é trabalhada de formas 

específicas em tais revistas visando a produzir determinados efeitos, e como essas 

construções agregam veracidade ao que é dito e concedem autoridade a quem diz ajuda 

a compreender os discursos que ali são produzidos, auxiliando a se realizar uma leitura 

que questiona o que naquelas páginas é construído, ao invés de uma leitura meramente 

passiva das mesmas, tendo como embasamento de tal leitura crítica a questão da 

transparência da língua – no caso, do efeito de transparência que se estabelece no 

discurso, considerando que os sentidos não estão postos na materialidade linguística, 

mas são produzidos entre os locutores. 

Considerando esse papel disciplinarizador da revista feminina, no sentido de 

instrumento contendo normas de conduta social, escolheu-se analisar que imagens de 

mulher são construídas em revistas femininas brasileiras. Escolheu-se como material de 

análise a revista Cosmopolitan Brasil (também conhecida por seu nome anterior, Nova 

Cosmopolitan, ou simplesmente Nova). A revista, uma publicação mensal da Editora 

Abril, apresenta matérias diversas divididas em três grandes seções: Beleza, Carreira e 

Relacionamentos. 

Ao longo da revista citada, dados são apresentados como representações fiéis da 

verdade ou como verdades absolutas, muitas vezes a partir da utilização de formas de 
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discurso relatado atribuídas a entidades cuja autoridade no assunto não poderia ser 

questionada, como por exemplo, pesquisas realizadas pela Universidade do Texas, EUA 

(edição de janeiro de 2015, p. 108) e pela Universidade de Rochester, também nos EUA 

(edição de dezembro de 2014, p. 168). Observa-se então que o uso de tais formas, em 

uma primeira análise, confere veracidade ao que é dito, e autoridade a quem o diz, sendo 

assim uma questão a ser estudada como se dá o funcionamento dessas formas e que 

efeitos de sentido elas produzem. Desse modo, tem-se as perguntas norteadoras do 

trabalho: Quais as formas de discurso relatado empregadas por Nova? Quais os efeitos 

de sentido que tais formas produzem? Uma hipótese levantada é de que a revista utiliza 

o discurso relatado, especialmente quando a voz a quem é dada a palavra é de uma 

instituição renomada (ou que deve ser tomada como tal, pelo título que lhe é conferido: 

universidade, centro de pesquisas médicas, etc.), para validar suas afirmações como 

verdadeiras e aplicáveis ao conjunto total de homens, mulheres e/ou relacionamentos 

no mundo, sem distinção dos diferentes contextos em que os indivíduos se encontram. 

Para o presente artigo, decidiu-se recortar a subseção Manual do Homem, parte 

da seção Relacionamentos. A justificativa para o recorte desta coluna se dá pela 

observação, quando da leitura e levantamento de marcas linguísticas presentes no 

corpus empírico para a escolha das entradas a serem trabalhadas na pesquisa, de que 

essa subseção apresenta um funcionamento discursivo relevante, realizado através do 

discurso relatado, especialmente das formas “Uma pesquisa realizada por X revelou 

que…” e “Segundo X,…” (e suas variações), na qual X é comumente uma instituição 

de pesquisa científica (ou instituições que realizam pesquisas não classificáveis como 

científicas a priori, como agências de publicidade, sites de relacionamentos, a própria 

revista, etc.). 

As sequências discursivas recortadas foram analisadas para entender o 

funcionamento linguístico das formas de discurso relatado no texto, os efeitos de 

sentido produzidos pelas mesmas, e dessa forma tentar evidenciar a relação entre as 

escolhas linguísticas da revista e o status de veracidade e autoridade que surgem como 

possível efeito de tais escolhas. Para tal, a análise é realizada à luz da Análise do 

Discurso de linha francesa, seguindo a teoria de M. Pêcheux, em conjunto com as 

reflexões sobre o funcionamento da linguagem de M. Bakhtin. 
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Os conceitos que servirão como guias para a análise do material recortado são os advindos 

da Análise do Discurso de linha francesa, sob a ótica de M. Pêcheux, principalmente, 

porém não somente, os de discurso, ideologia e sujeito. 

Discurso é entendido como efeito de produção de sentidos entre locutores – como 

esses sentidos são produzidos e como circulam na sociedade e como esse discurso está 

posicionado em relação às suas condições de produção. O discurso tem como 

materialidade linguística o texto, e nessa perspectiva, a língua – tomada como 

relativamente autônoma – é a base e o meio pelo qual os efeitos de sentido são produzidos.  

Ao contrário de sua materialidade linguística – o texto – o discurso não possui 

começo, meio e fim, ou seja, não é homogêneo nem uníssono discursivamente. É, na 

verdade, atravessado por outros tantos discursos, e seus efeitos de sentido não são 

estabelecidos a priori, pois as palavras, expressões, proposições não possuem sentido em 

si, e sim adquirem determinado sentido de acordo com a situação enunciativa (o 

contexto), com quem as emprega, e de que lugar esse sujeito se posiciona, considerando 

que esse local encontra-se em uma determinada formação discursiva, entendida como 

matriz de sentidos. 

Ideologia é aqui entendida como o modo de produzir sentidos hegemônicos, que 

junto com o inconsciente interpela o indivíduo em sujeito através da língua. Esse 

assujeitamento se dá de tal forma que o sujeito se vê como origem e criador de seu 

discurso (o chamado esquecimento nº 01), além de ter a ilusão de que há uma 

correspondência direta entre o que diz e o que quer dizer, que há “uma relação direta entre 

o pensamento, a linguagem e o mundo, de tal modo que pensamos que o que dizemos só 

pode ser dito com aquelas palavras e não outras, que só pode ser assim.” (ORLANDI, 

2013, p. 35). Essa impressão da realidade do pensamento (o chamado esquecimento nº 

02) não permite ao sujeito perceber que está inscrito em determinada formação discursiva 

que o domina. 

Além dos conceitos mencionados acima, recorremos a Bakhtin (2006) e suas 

concepções acerca do caráter dialógico da linguagem (todos os enunciados dialogam com 

enunciados prévios e enunciados por vir, além de já ter em si o imaginário da resposta do 

interlocutor) e suas discussões acerca do discurso relatado (o trazer do discurso de outrem 

para dentro de seu próprio discurso, de maneira mais ou menos marcada) para auxiliar na 
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análise e categorização das sequências recortadas. Consideramos relevante trabalhar com 

a categoria de discurso relatado ao lidar com a materialidade linguística de uma revista 

feminina, em especial ao buscar entender como dizeres revestidos de determinada 

autoridade e veracidade produzem imagens do que deve e pode ser feito pelo público-

leitor alvo, por reconhecer a importância da mídia como construtora de opiniões, e não 

somente como fonte de informação. Dessa forma, é importante analisar como discursos 

do outro são trazidos para o corpo do discurso do um de forma a atingir determinado 

objetivo, como bem nos explica o fragmento abaixo: 

É preciso, então, dedicar atenção à relação entre a presença do discurso relatado num 

determinado contexto e sua função. Atribuir o citado a alguém […] e oferecer marcas 

da representação fiel dessa retomada das palavras do outro, remetem à questão da 

verdade e da autoridade. A tensão entre o verdadeiro e o falso, isto é, o traço tênue 

entre a confiança e a desconfiança naquilo que a imprensa escrita divulga, neutraliza-

se quando o enunciador utiliza, com sucesso, o discurso relatado como parte de suas 

estratégias para se fazer respeitar pela sociedade. O discurso que instaura uma verdade 

submete as opiniões, faz-nos desconfiar que talvez estivéssemos errados em nosso 

ponto de vista, quando não coincide com o exposto por aquela voz autorizada e 

verdadeira. (SANT’ANNA, 2003, p. 173). 

?>(#+,'.'*'8&-(

A primeira etapa é a delimitação do corpus. Como corpus empírico, foram selecionadas 

primeiramente 12 edições da revista Nova, de julho de 2014 a junho de 2015. De cada 

edição, foram separadas as seções de Beleza (com o nome de Beleza e Saúde), Carreira 

(com o nome de Carreira e Dinheiro) e Relacionamento (com o nome de Amor e Sexo, 

nas primeiras edições selecionadas, e Homem, nas últimas). Dentro de cada seção, foi 

selecionada uma subseção: Pergunte à editora (em Beleza e Saúde), Consultor de Carreira 

(em Carreira e Dinheiro), Manual do Homem e Como lidar, Felipe? (ambas de Amor e 

Sexo), em um total de 47 colunas/subseções a serem analisadas na pesquisa como um 

todo (a subseção Manual do Homem não foi publicada na edição de junho de 2015). 

Para o presente artigo, efetua-se um quarto recorte, selecionando-se somente a 

subseção Manual do Homem como objeto de análise. Tal subseção foi escolhida como 

foco devido à observação, durante a etapa de levantamento das diferentes marcas 
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linguísticas presentes no corpus empírico, de que Manual do Homem apresenta um 

funcionamento discursivo relevante através do uso do discurso relatado. 

Após a etapa de recortes do corpus, passa-se para uma segunda etapa, que é a leitura e 

análise de cada uma das 11 subseções selecionadas (como já mencionado, Manual do Homem 

não foi publicada na edição de junho de 2015), em busca de sequências discursivas com a 

presença do discurso relatado, que foram então organizadas em um quadro (conforme 

Sant’Anna, 2000), para uma melhor visualização das formas de discurso relatado (sendo a 

categorização de tais formas também conforme Sant’Anna, 2000), das marcas linguísticas 

que evidenciam tais formas, e a quem é dada a voz em cada sequência, para então analisar 

quais efeitos de sentidos são produzidos em tais fragmentos. Uma etapa posterior, devido à 

extensão de sequências encontradas apresentando discurso relatado, foi delimitar quais as 

formas específicas que seriam abordadas no presente artigo, tendo sido escolhidas as formas 

de discurso indireto e de discurso segundo como representantes significativas da produção de 

efeitos de sentido de autoridade em relação ao que é dito na revista. 

Por fim, passa-se para a etapa final, que é a reflexão acerca dos resultados 

encontrados na etapa anterior, tendo em mente as questões de pesquisa e hipóteses 

levantadas no início da pesquisa. 

F>(-0$*&!+(

A leitura e análise das 11 páginas publicadas na subseção Manual do Homem (dentro do 

recorte de edições já mencionado) resultaram em uma tabela de entradas de diferentes 

formas de discurso relatado com mais de 60 sequências discursivas. Por questões práticas 

de estruturação do artigo, a tabela completa não será apresentada aqui. O que pode ser 

observado ao se deparar com tal tabela, em um primeiro momento, é que podemos separar 

tais sequências discursivas em três funcionamentos diferentes: 

1.!  O que as mulheres devem (ou não) dizer/fazer, de forma a alcançar determinado 

resultado – recompensador – em seu relacionamento ou na fase de conquista do 

outro, como por exemplo, em “Quando você faz de conta que gosta de esporte só 

para agradar o peguete. Acho que qualquer homem prefere que você seja sincera 

a ouvir mentiras como ‘Adoro MMA’” (edição de maio de 2015); 

2.! O que os homens dizem – e esse funcionamento age também como uma 

ferramenta de “tradução” necessária para o entendimento do “universo 
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masculino”, sem a qual as mulheres não poderiam se comunicar eficazmente 

com seus (potenciais) parceiros, como por exemplo, em “Sem problemas, a 

gente decodifica pra você. ‘Eu não te mereço’ – tecla sap ‘Você é muito melhor 

que eu, e é justamente por isso que vou terminar antes que você perceba e me 

dê um pé na bunda.’” (edição de novembro de 2014); 

3.! Apresentação de uma voz de autoridade sobre a realidade das coisas, para 

validar, explicar e/ou justificar determinados comportamentos dos homens, ou 

para nortear as escolhas e ações das mulheres, com propósito semelhante ao do 

primeiro funcionamento – visando alcançar determinado resultado, que é 

considerado pela revista como o que deve ser desejado pela mulher: conseguir 

o status de estar em um relacionamento (e mantê-lo), satisfação sexual, 

fidelidade, reprodução; como por exemplo em “89% dos caras topariam ir a um 

encontro mesmo que fossem convidados no dia. Está esperando o que para 

chamar o gato para uma happy hour hoje?” – edição de fevereiro de 2015). 

Para esta análise, optou-se por focar no terceiro funcionamento apresentado acima, que 

se encontra na materialidade através de diferentes formas, em especial pelo uso do discurso 

indireto e do discurso segundo, já que a nosso ver ele nos diz bastante sobre o posicionamento 

da revista em um local não só de autoridade, mas de conhecimento sobre o homem, 

conhecimento este ao qual a leitora não teria acesso a não ser pelas páginas da revista.  

Selecionamos os exemplos abaixo de tais formas de discurso relatado para ilustrar 

o funcionamento escolhido para discussão: 
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É interessante observar que, nessa subseção Manual do Homem, os resultados 

apresentados como fatos objetivos – pela quantificação em porcentagens das respostas 

– são tomados como verdades universais e indiscutíveis, que podem ser aplicadas a 

todos os indivíduos heterossexuais do sexo masculino no planeta. Não fica claro na 

maioria dos recortes como nem com quantos homens as pesquisas e/ou enquetes foram 

conduzidas, quem são os entrevistados, de onde eles vêm, suas idades, entre tantos 

outros fatores que diferenciam os indivíduos e fazem com que suas escolhas, atitudes e 

ideias sejam distintas. Cabe observar também que a fonte que traz tais resultados é 

revestida de uma autoridade inquestionável, sem que fique claro o que a faz ganhar tal 

autoridade. De tal modo, temos aparentemente em mesmo pé de igualdade (em relação 

ao poder afirmar categoricamente algo) instituições como departamentos de pesquisas 

de universidades (americanos, em sua maioria – o que poderia ser explicado 

superficialmente pelo fato de a edição original da revista ter surgido nos EUA, ou 

poderia nos levar a indagações mais profundas sobre o papel dos EUA como referência 

de verdade) e sites de relacionamentos. 

Essa percepção do uso do discurso relatado como atestado de autenticidade de 

discursos, dessa forma, se relacionaria com a ideia inicial do funcionamento de 

revistas femininas como manuais de conduta social, já que se “Y é assim porque foi 

comprovado por X”, e Y é aplicável como verdade universal, logo se deve agir de 

acordo com o prescrito nas páginas da revista, em concordância com o jeito que as 

coisas são. Tem-se então um efeito de sentido de obrigatoriedade da leitora imaginada 

pela revista de acatar e agir conforme o que é estabelecido como padrão, correto, 

aceitável. Outro efeito de sentido possível é o de levar a leitora a não questionar o que 

lá está posto, e sim questionar suas próprias atitudes, concepções e escolhas, agindo 

então de acordo com a citação de Sant’Anna (2003) que mencionamos na seção 

Fundamentação Teórica acima. 

6'06*"!@+!(

O presente artigo traz uma discussão inicial – a ser desenvolvida posteriormente em 

minha dissertação – sobre as imagens de mulher e do que seria considerado o universo 

feminino (beleza, carreira e relacionamento) construídas pela revista Nova, tomando 

como fio-condutor a relação homem e mulher, e como as seções se atrelam a isso. A 

análise e reflexão acerca da construção dos gêneros nessa revista são partes de tal 
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discussão – o que é homem e o que é mulher? Quais as imagens construídas sobre esses 

dois tópicos? 

Visou-se verificar quais as estratégias linguísticas utilizadas pela equipe editorial 

da revista Nova de forma a conferir autoridade aos discursos nela veiculados, e a partir 

da análise das marcas linguísticas que evidenciam a presença do discurso relatado, a quem 

elas dão voz, e quais os efeitos de sentido que elas produzem (ainda que por questões 

logísticas tomando somente um funcionamento discursivo entre os encontrados), propor 

uma discussão sobre os discursos de autoridade que constroem uma imagem de mulher 

bonita, bem-sucedida e satisfeita sexualmente, não se esquecendo da questão da imagem 

de homem, que aparentemente a revista traz como posta – seria então sua função construir 

uma imagem de mulher a partir disso? A imagem da mulher dependeria da imagem do 

homem para ser construída? 

Outra observação pertinente é que a subseção Manual do Homem se constrói 

basicamente a partir do discurso do outro trazido para o discurso de forma explícita, 

utilizando diversas sequências que apresentam o discurso relatado, em sua maioria 

funcionando de acordo com uma das três possibilidades apresentadas anteriormente, com 

uma profusão de dados estatísticos sobre como e por que motivo os homens agem da 

forma que agem, falam as coisas que falam, são do jeito que são. Dessa forma, surgem as 

questões: por que uma subseção especificamente sobre a “natureza masculina” se constrói 

predominantemente sobre uma imagem mais racional, mais científica, e o mesmo não 

ocorre nas demais seções, pelo menos não com tamanha intensidade? O que o recurso a 

tais formas de discurso relatado produz de sentidos sobre o que é “ser homem” e/ou o 

“universo masculino” e o que é “ser mulher” e/ou o “universo feminino”? 

O que se percebe a partir da análise é a construção de uma formação discursiva à 

qual a leitora deve se inscrever como sujeito, sujeita à imagem de homem também 

construída pela revista. 

%+;+%A06&-!(
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O presente trabalho visa a analisar o uso de metáforas em um texto jornalístico eletrônico 

(on-line) tendo por base conceitos da Linguística Cognitiva, e a refletir sobre o uso e a 

leitura das metáforas. 

A motivação se deu a partir do momento esportivo e histórico de realização de Copa 

do Mundo no Brasil e da percepção de que muitos dos assuntos de que se falava giravam 

em torno do tema e da dúvida se haveria o evento ou não. A busca manual de corpus na 

internet seguiu o princípio de Tognini Bonelli (2001 apud DEIGNAN, 2008, p. 3) de que 

uma pesquisa se começa com o corpus; não com teorias preexistentes a serem 

confirmadas. O corpus foi selecionado do Jornal Eletrônico Carta Capital, da coluna de 

Política. O texto tem por título “O Brasil ganhou a Copa”, foi escrito por Marcos Coimbra 

e publicado em 06/07/2014. Após a escolha do texto jornalístico, constatou-se que o uso 

de metáforas ocorria desde o título. 

A pesquisa se fundamenta nos pressupostos teóricos de Lakoff (1987) e Langacker 

(1987, 1991), em que se entende que a linguagem é um meio de conceptualizar a 

realidade, e que a metáfora (conceptual) é baseada na interação humana com o mundo 

sócio-físico e é um instrumento indispensável do pensamento humano. Nesta linha de 

pensamento, a categorização é a função primária da linguagem. Compreende-se que a 

capacidade cognitiva da linguagem não é independente do meio e faz com que o falante 

categorize a língua de modo prototípico (ROSCH, 1973), criando uma representação de 

modelos mentais apreendidos por meio de experiências motoras e culturais. Assim, o 

significado linguístico é baseado no uso e na experiência. A linguagem é a expressão da 

categorização realizada pela cognição humana e as palavras não têm significado 

estritamente linguístico, mas são sinalizadoras do que está presente no nosso arcabouço 

conceptual. 
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A unidade de análise é a metáfora, e a proposta é analisar, lexical e discursivamente, 

a construção de significado on-line a partir de metáforas. 

A pergunta de pesquisa é: Como se dá o uso e a construção de sentidos de metáforas 

em um texto jornalístico on-line em que os leitores têm a oportunidade de dialogar com 

o texto proposto por meio de comentários escritos? 

=>(%+5&!3'(.+(*&,+%-,"%-(

Antes da apresentação dos referenciais teóricos utilizados nesta pesquisa, é importante 

tratar da definição de leitura e situá-la num percurso histórico, pois “historicizar nossa 

relação com a leitura é uma forma de nos desembaraçarmos daquilo que a história pode 

nos impor como pressupostos inconscientes” (BOURDIEU, 1996, p. 233). 

O ato de ler a partir da escrita com o alfabeto moderno, desenvolvido pelos gregos, 

realizou mudanças tanto no modo de pensar como de ver o mundo (YUNES, 2002), de 

modo que não há neutralidade no ato de ler. A leitura, que até o século XVIII estava muito 

vinculada ao oral, pois lia-se e recitava-se em voz alta e se valorizava a memorização 

(CHARTIER, 1996); no século XIX, assume um caráter mais individual, silencioso e 

superficial, para distração (DARTON, 1996). Atualmente, é uma prática social ensinada 

pela escola e paralela ao nível de instrução de alguém (BOURDIEU, 1996), de modo que 

se espera da escola que realize dois processos: o de alfabetização (ler e escrever por meio 

do domínio do código) e o de letramento (ser capaz de aplicar o conhecimento do código 

linguístico em qualquer contexto) [CHARTIER, 1996]. A escola tem condições de 

empoderar as pessoas, na medida em que as capacita a tomarem posse do texto e a 

entrarem na cultura dominante (BOURDIEU, 1996), tornando-se sujeitos de sua história. 

Na perspectiva sociocognitivista, o fluxo da informação textual é ascendente e 

descendente (KLEIMAN, 1995). A informação impressa no texto (movimento 

ascendente – processo perceptivo) dispara gatilhos de esquemas (estruturas cognitivas 

armazenadas) que dialogam entre si (movimento descendente – processo cognitivo). Aqui 

há uma negociação de significado em que o leitor é sujeito de leitura. Para Widdowson 

(1983), dois conhecimentos trabalham juntos nesta concepção de leitura: o sistêmico 

(competência linguística – níveis sintático, lexical e semântico) e o esquemático 

(competência comunicativa/discursiva – com o conhecimento de mundo do leitor e sua 

capacidade de estabelecer expectativas e fazer previsões). Daí Beaugrande (1980) 
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estabelecer o conceito de competência textual. Assim como Moita Lopes (1996) 

preconiza, esta pesquisa está calcada no entendimento de que os elementos do sistema 

linguístico em consonância com seus usos sociais devem levar os leitores à percepção de 

linguagem como instrumento de interação/ação de sujeitos e de negociação de 

significados.  

No modelo sociocognitivo há interação entre os mundos do leitor e do escritor por 

meio do texto, pois a cognição é vista como eminentemente social.  A noção de 

perspectivação advém das categorias esquemáticas que envolvem as cenas e os 

participantes. A saber: local, distância, direção, tempo, aspectos psicológicos e históricos 

partilhados pelo leitor e pelo autor.  Assim, a polissemia de sentido é reconhecida, uma 

vez que leitor e autor passam a ser parte do texto e o conceito de autoria se torna amorfo. 

Segundo a metáfora do átomo elaborada por Moraes e Saliés (2004), a leitura 

funciona como uma categoria radial que tem por núcleo o propósito comunicativo. 

núcleo " propósito comunicativo 

composto de: 

nêutrons " gêneros e organização retórica 

prótons " coesão e coerência textuais 

em cuja órbita circulam os 

elétrons " construção de sentidos 

Com o aumento da importância da diversidade linguística e cultural e a influência 

das novas tecnologias, nasce o conceito de multiletramento, entendendo-se a construção 

do significado com base na confluência de diversas modalidades de texto – escrita, 

imagem, um processo interativo de construção de significado. Assim, conforme Orlandi 

(1999), a linguagem não é mais vista como um mero instrumento de comunicação, mas 

um ato social; imbricada em processos histórico-sociais e diretamente associada à 

sociedade que a produz. Xavier (2005) nos alerta para as possíveis “mudanças nos 

processos de leitura por causa do uso intenso das novas tecnologias de comunicação, 

especialmente do hipertexto online”. Devemos, então, considerar que, embora grande 

parte da comunicação atual se dê através da leitura e escrita, esta deixou de ser formada 
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apenas por palavras. Imagens, sons, gráficos, vídeos e vários outros recursos formam o 

todo textual, acrescentando e alterando sentidos. 

O estudo da linguagem figurada tem despertado interesse na Linguística Aplicada, 

e a metáfora é um recurso linguístico constitutivo e muito relevante na comunicação 

humana (BERBER SARDINHA, 2007), por isso, um dos principais tópicos de pesquisa 

em Linguística Cognitiva. 

Importa, antes da análise de dados, também, discriminar o conceito de metáfora de 

que trataremos. A noção clássica, tradicional, de metáfora é a Aristotélica, que se assenta 

no nome, na palavra, com a substituição de uma palavra por outra em sentido figurado. 

Aqui utilizaremos a noção de que a metáfora é uma operação cognitiva que permite acesso 

mental a um domínio alvo abstrato por meio da conceptualização de um domínio fonte, 

mais concreto. Este último domínio faz parte do mundo sócio-físico com que o homem 

interagiu num determinado momento, pois a linguagem se inter-relaciona com outras 

faculdades mentais: percepção, visão, memória e habilidades sensório-motoras (CIENKI, 

2005 apud DEIGNAN, 2008) e não funciona como um módulo independente em nossa 

mente. Para Lakoff e Johnson, “a essência de uma metáfora é compreender e experienciar 

uma coisa em termos de outra” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 47). Usamos a 

experiência cotidiana para conceptualizar “X” em termos de “Y”. Assim, faremos 

distinção entre os termos “Metáfora Conceptual” e “Metáfora linguística”. Metáforas 

Conceptuais (LAKOFF; JOHNSON, 1980) estruturam a maneira como pensamos e são 

formadas por noções abstratas. As metáforas linguísticas ou expressões metafóricas são 

expressões linguísticas que representam tais noções; são as realizações linguísticas das 

metáforas conceptuais. 

Partindo do princípio de que o corpo é a primeira fonte de experiência e que, por isso, 

desempenha papel primordial nos processos cognitivos, a Linguística Cognitiva defende a 

hipótese de corporificação (embodiment hypothesis). Em função disso, encontramos muitas 

metáforas que tomam por domínio fonte o corpo e tudo que o afeta ou cerca, como saúde e 

doenças, jogos e esportes, alimentos, calor e frio, luz e escuridão… 

Explorando o Sistema Conceitual Humano, Lakoff (1987) se dedica à nossa 

capacidade de identificar semelhanças e diferenças entre entidades, de modo que fosse 

possível agrupá-las. Daí o conceito de “categorização”. A categorização tanto se baseia 

em conceitos quanto dá origem a eles, e explica a representação do conhecimento e do 
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significado linguístico. Rosch (1973) propõe que a representação do conhecimento 

corresponde a um exemplo ideal, a um protótipo, que reúne os principais atributos de uma 

determinada categoria (EVANS; GREEN, 2006), e suplanta a visão anterior de que os 

humanos categorizavam por meio de condições necessárias e suficientes.   

?>(6'%1"!(

Como dito anteriormente, parti de uma busca manual de corpus que tenha circulado em 

contexto de comunicação humana real, com dados que ocorreram naturalmente. 

Influenciada por princípios da Linguística de Corpus, procurei encontrar na análise de 

corpus da língua em uso, detalhes linguísticos, padrões, colocações que poderiam ser 

ignorados em textos sem interação escrita. Esse procedimento de análise foi assim 

orientado, sobretudo porque “metáforas são moldadas pelo contexto linguístico, gênero, 

cultura e ideologia, como também pelo conteúdo informacional” (DEIGNAN, 2008, p. 

15) e porque 

Estudos que utilizam métodos empíricos para explorar os dados de metáforas em 

corpus (BOERS, 19991; CHARTERIS-BLACK, 20002) revelam que a linguagem 

metafórica usada em contextos naturais é muito diferente da linguagem encontrada em 

dados sobre metáforas coletados por introspecção (BERBER SARDINHA, 2007 apud 

FERREIRA, 2007, p. 159). 

Os corpora selecionados foram retirados do Jornal Eletrônico Carta Capital, da 

Coluna de Política. Eles consistem do texto O Brasil ganhou a Copa, escrito por Marcos 

Coimbra e publicado no dia 06 de julho de 2014, bem como dos comentários que foram 

produzidos até o dia 14 de julho de 2014, data do recolhimento. Seu endereço eletrônico 

é: http://www.cartacapital.com.br/revista/807/0-brasil-ganhou-a-copa-7799.html. 

F>(1%'6+.&#+0,'!(.+(-0$*&!+(

Buscou-se na abordagem socioideológica da Análise do Discurso, apoio para início da 

análise dos dados, considerando que quando alguém diz algo, este indivíduo o diz de 

______ 

1 BOERS, F. 1999. When a Bodily Source Domain becomes Prominent: the Joy of Counting Metaphors in 
the Socio-Economic Domain. In: R. GIBBS JR e G. STEEN (Ed.). Metaphor in Cognitive Linguistics. 
Amsterdam, John Benjamins, p. 46-56. 
2 CHARTERIS-BLACK, J. 2000. Metaphor and vocabulary teaching in ESP economics. English For 
Specific Purposes, 19:149-165. 
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algum lugar da sociedade, para outro alguém em outro lugar, e isto constitui o sentido 

(PÊCHEUX, 1997). Reconhecendo, então, que é necessário identificar as condições de 

produção às quais um enunciado é submetido, partiu-se de uma análise discursiva com as 

seguintes perguntas: Quem fala?; Para quem?; O quê?; Como?. É a noção de 

perspectivação de que falamos anteriormente. 

Em seguida, partindo para a análise textual, adotou-se a listagem dos domínios 

fontes comuns apresentada por Kovecses (2010). Foram identificadas as metáforas 

conceptuais relacionadas aos domínios fonte mais utilizados (“a saliência do domínio 

fonte na cultura dos locutores influencia em suas escolhas” [DEIGNAN, 2008, p. 11]) e 

as metáforas linguísticas suscitadas a partir deles. 

T>(6'0,+4,'(.+(1+!9"&!-(

Com base na leitura e observação dos corpora, chegou-se, respectivamente, às seguintes 

respostas: Quem fala é uma voz que representa a ideologia defendida pelo Jornal; para 

seus leitores, que seguem ou não a mesma ideologia; sobre Copa do mundo e eleições; 

por meio de metáforas. Estes dados são um ponto de partida porque segundo 

CHARTERIS-BLACK (2004), o uso de metáfora é moldado por fatores sociais e 

ideológicos, culturais, textuais (gênero), além do cognitivo (CHARTERIS-BLACK 

[2004] apud DEIGNAN, 2008, p. 08). 

H>(-(6'0!,%"23'(.+(!+0,&.'(

Comecei, então, a delinear o caráter social e político (o propósito também afeta a escolha) 

da metáfora, antes de realizar a análise textual e cognitiva. Isto porque entendo que 

metáfora é ideologia e, por isso, sempre avaliativa, nunca neutra (CHARTERIS-BLACK, 

2004 apud DEIGNAN, 2008). Nem o discurso jornalístico, que é um meio de 

comunicação de massa, é imparcial, mas segue o enfoque dado pelo veículo e, com caráter 

persuasivo, exprime uma ideologia. Nesse processo, é observável o uso recorrente de 

metáforas na mídia impressa como meio de persuasão, pois refletem uma determinada 

visão de mundo e constroem o modo como as questões serão conduzidas. 

O autor do texto jornalístico analisado apresenta, direta e indiretamente, sua 

proposta de trabalhar com metáforas na condução de suas ideias logo em sua introdução. 

O título O Brasil ganhou a Copa, em que o verbo aparece no passado, quando o evento 

ainda estava em andamento, já é um anúncio (indireto) de um significado não literal e um 
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recurso para atrair a atenção do leitor. Também, no primeiro parágrafo, esclarece 

(diretamente) seu intuito metafórico propondo: “Para ficar no jargão futebolístico,…”. É 

aí apresentado o primeiro domínio fonte – JOGO – e duas metáforas conceptuais 

(mapeamentos) interpretadas a partir dele: A ELEIÇÃO É UM JOGO / A 

ADMINISTRAÇÃO DE UM PAÍS É UM JOGO. Embora os leitores, em seus 

comentários, também sigam este mapeamento, o autor do artigo é o que mais se apropria 

dele, com o maior número expressões linguísticas seguindo este domínio. Dentre elas: 

“extracampo” (l.4); “vence o governo” (l.12); “vence a eleição” (l.18); “foi derrotado” 

(l.23). Como exemplo de expressões metafóricas por parte dos leitores, temos: “ganho a 

Copa de uma saúde de primeiro mundo” (l.543); “vence em todas as áreas” (l. 545); e 

“vencer no esporte e lazer” (l.549). 

O segundo domínio ocorrido foi o de CORPO, de que podemos depreender as 

seguintes metáforas conceptuais: O ELEITOR É UM CORPO ( e vota com ele): “vota 

com as partes menos nobres” / “vota com a barriga” (l.7) – metáforas linguísticas 

expressas pelo jornalista, mas atribuídas a pessoas a quem chama de “pretensos 

intelectuais”; e “miopia” (l.133), “cegueira” (l.516) – expressões metafóricas produzidas 

pelos leitores, em congruência com o domínio proposto; e O MUNDO É UM CORPO: 

“aos olhos do mundo” (l.35) – expressão do jornalista; e “vomitadores” (l.165), 

“aberração humana incapaz” (l.282) – expressões produzidas pelos leitores. 

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS E FINANCEIRAS também foram utilizadas 

como domínio fonte e geraram a metáfora conceptual ORGANISMOS / 

ORGANIZAÇÕES SÃO OPERAÇÕES MATEMÁTICAS / FINANCEIRAS. Como 

exemplos disso temos as seguintes expressões linguísticas: “lucra a oposição” (l.12); 

“somaram ao receio” (l.38); “saldo positivo do governo” (l. 61), por parte do jornalista; e 

“contabilizar esse problema na conta” (l.318); “preço pago foi muito alto” (l. 487), por 

parte dos leitores/interlocutores. 

Outro domínio fonte ocorrido foi de ANIMAIS, e daí temos as metáforas 

conceptuais – POLÍTICOS (E SUAS AÇÕES) / ELEITORES / OBRAS DA COPA SÃO 

ANIMAIS. Tirando 1 ocorrência por parte do jornalista (“covil de ladrões”, l.45), a 

maioria das ocorrências partiu dos leitores que tinham opinião contrária à do autor e 

críticas a fazer aos políticos do país em questão: “conversa pra boi dormir” (l. 98), “vira 
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lata” (l.164); “elefante branco” (l.95, 235, 451); “desratização” (293); “carro na frente 

dos bois” (l.546). 

O quinto domínio fonte utilizado foi MOVIMENTO/DIREÇÃO em que AÇÕES 

POLÍTICAS SÃO MOVIMENTOS/DIREÇÕES VERTICAIS OU HORIZONTAIS: “do 

alto” (l.6); “levado pra lá e pra cá” (l.8); “de onde teria saído uma expectativa” (l.43); 

“pessimismo da população às alturas” (l.47) são exemplos de metáforas produzidas pelo 

autor do artigo; e “deixar de lado” (l.136); “seguem muito mal uma linha ideológica” 

(l.504); “deixada no ar” (l.529) são exemplos de expressões dos leitores/interlocutores. 

Por sexto e último domínio destacado nesta análise, pela quantidade mais 

significativa de ocorrências, tem-se MÁQUINAS E FERRAMENTAS, com metáfora 

conceptual O FUNCIONAMENTO DA MENTE DAS PESSOAS COM SUAS 

ESCOLHAS E JULGAMENTOS É UMA MÁQUINA: “chip pré-pago” (l.152) / “chip 

do PSDB” (l.219) / “troque seu chip por um chip” (l.258); “boneco eletrônico” (l.249); 

“caiu a ficha” (l.339) / “se a ficha ainda não caiu” (l.340); “colocando tudo na balança” 

(l.359). É digno de destaque o fato de que todas estas expressões metafóricas foram 

propostas e produzidas pelos leitores. Talvez pela intenção de transmitirem a ideia 

“programação” involuntária, de que eleitores são robôs programados pra fazer algo 

previamente determinado e não de tomarem decisões que são fruto de sua inteligência 

(não artificial). Aqui temos o leitor seguindo a proposta de uma linguagem figurada, mas 

criando ele mesmo suas expressões no domínio que julga apropriado ao sentido que quer 

dar ao seu texto. 

Outros domínios também foram identificados, mas não considerados destacados 

para análise, em função da baixa quantidade de ocorrências em comparação com os 

demais e em função do tamanho do corpus. São eles: religião, alimento/cozinha, 

atividades realizadas com o corpo como pintura etc. 

É interessante destacar que as ocasiões em que o autor do texto jornalístico se utiliza 

de expressões com juízo de valor, ele o faz de maneira que expressa muito claramente “de 

que lado faz parte”. As expressões elogiosas são dirigidas ao governo no poder no momento 

histórico relatado; e as expressões pejorativas, aos que estão “do outro lado”. Dentre as 

expressões elogiosas, pode-se destacar: “realizou com êxito” (subtítulo); “honra a quem 

merece” (intertextualidade com a Bíblia) (l.52). Já como exemplos de expressões críticas tem-

se: “há quem pense, do alto de pretensa superioridade intelectual” (l.6); “bobagens” (l. 29). 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * g_c*

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Este trabalho partiu de uma visão de metáfora como um fenômeno cognitivo-social 

infiltrado na vida cotidiana, fruto da experiência com a realidade, que facilita o alcance 

do domínio alvo. A análise buscou identificar a sua relevância e relação com a formação 

discursiva e ideológica em um texto jornalístico.  

Conclui-se que o papel preponderante da metáfora está no fato de atrair o leitor e 

de ser uma estratégia de persuasão que convida o leitor à interação, que auxilia na 

construção de sentido e da visão de mundo que se quer apresentar. De fato, o autor do 

texto jornalístico aparenta conduzir seu público para onde queria – a uma visão positiva 

das ações do governo brasileiro em meio à Copa do Mundo. Uma vez que tanto o autor 

quanto seu público leitor e interlocutor participam e dominam a mesma cultura, o leitor 

demonstrou compreender significados e intenções subjacentes nas metáforas 

apresentadas pelo jornalista, de modo que, quando concordavam, apoiavam-no; e, 

quando não, criticavam-no e “atacavam-no”. 

Em tese, o texto jornalístico é imparcial. Em observação feita pelo jornal logo 

após o texto jornalístico e antes da entrada dos comentários, declara-se que não há 

moderação ideológica. E, de fato, houve espaço para quem quis expressar opinião 

contrária. Não podemos deixar de observar, entretanto, que a posição ideológica de 

apoio ao governo e crítica a qualquer tipo de oposição sinalizada na maioria das vezes 

por meio de metáforas convencionais, ou seja, metáforas que têm seu significado bem 

estabelecido, arraigado no uso cotidiano da comunidade linguística de que o jornal 

faz parte. 

Ademais, pode-se dizer que, considerando que “o tópico não é o único aspecto do 

gênero que afeta a escolha da metáfora” e que “o propósito também influencia” 

(DEIGNAN, 2008, p. 10), o jornalista escolheu muito bem o domínio JOGO para tratar 

de eleição, considerando sua intenção de desvincular a vitória de um candidato do 

resultado da copa do mundo, proposta no primeiro parágrafo. 

Estudos mais detalhados podem ser realizados com o auxílio da Linguística de 

Corpus e programas de computador com software de corpus especializado, e com 

princípios da Análise do Discurso.  

 (
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Este anexo está exposto na íntegra e sua formatação foi preservada, a fim de que fossem 

identificados os comentários e seus alvos. Os números em azul correspondem à 

quantidade de curtidas que o comentário teve. Os números em vermelho foram 

acrescentados manualmente pela pesquisadora com o objetivo de enumerar as linhas e 

facilitar leitura e consulta de contexto pelo leitor. 

 

Política 

Análise/Marcos Coimbra 

O Brasil ganhou a Copa 

Lula a inventou e Dilma a realizou com inesperado êxito, a promover o Brasil no mundo 

por Marcos Coimbra — publicado 06/07/2014 09:29 

inShare9 

Danilo Borges/Portal da Copa 

 

O êxito do País já supera os êxitos em campo 

Leia também 

O tamanho do PT 

Rumo à polarização PT x PSDB 

O exemplo de Joaquim Barbosa 

As particularidades da eleição 

 

01 No início de 2012, esta coluna propunha que avaliássemos de dois pontos de 

vista as    possíveis consequências da Copa de 2014 na eleição presidencial. Para ficar no 

jargão futebolístico, o primeiro teria a ver com o que aconteceria dentro das quatro linhas, 

se a Seleção Brasileira terminaria campeã ou não. O segundo seria extracampo, referindo- 

05 se a tudo o que poderia ocorrer antes e depois que a bola rolasse. 
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Há quem pense, do alto de pretensa superioridade intelectual, que o típico eleitor 

brasileiro vota com o predomínio das partes menos nobres do organismo. Que vota com 

a barriga, o bolso ou o coração, nunca com o cérebro. Que é levado para cá e para lá por 

emoções superficiais. 

10 São os que acham, desde 1994, que o desempenho da Seleção nas Copas do 

Mundo impacta o resultado das eleições presidenciais coincidentes. Têm até um teorema: 

“Se a Seleção ganha a Copa, vence o governo; se perde, quem lucra é a oposição”. Nada 

o demonstra, mas os bem-pensantes gostam de repeti-lo, aproveitando o ensejo para 

lamentar a incultura e o primitivismo do eleitor comum. 

15 Já fizemos cinco eleições em ano de Copa do Mundo. O conjunto não é grande, 

mas é suficiente para deixar claro que os dois fenômenos não guardam relação de mútua 

determinação. Quem, por exemplo, achar que Fernando Henrique Cardoso venceu a 

eleição de 1994 porque o povo estava feliz com o sucesso na Copa nos Estados Unidos 

deve morar em Marte. Não percebeu que o Plano Real elegeria qualquer um. 

20 Em 1998, o mesmo FHC voltou a vencer. Só que a Seleção Brasileira havia 

recém-tropeçado nos gramados franceses. A decepção no futebol não fez com que o 

oposicionismo crescesse. 

Em 2002, a equipe nacional venceu a Copa e José Serra, o candidato do governo, 

foi derrotado. Mais uma vez, uma coisa não levou a outra. Como na reeleição de Lula em 

2006, quando a fraca performance da Seleção na Alemanha não levou as pessoas a desistir 

25 de votar no governo. Como em 2010, em que um cenário parecido se repetiu: a Seleção 

foi mal, mas a candidatura que representava a continuidade foi bem. Dilma Rousseff 

ganhou, apesar do fracasso no futebol nas canchas sul-africanas. 

Trocando em miúdos: em nenhuma dessas cinco eleições o tal teorema se sustenta. 

Em matéria de bobagens a respeito da política brasileira, a hipotética relação entre Copa 

30 e eleição é das maiores. 

Mas não é apenas nos gramados que esta Copa acontece. Existe outra, esta sim, 

significativa e que poderia ter sérias repercussões na eleição. Ela ocorre fora dos 

gramados e é a Copa que o Brasil já ganhou. 

Nos últimos anos, as pesquisas, especialmente qualitativas, mostraram o temor das 

35 pessoas de que a Copa no Brasil viesse a ser um vexame aos olhos do mundo. A 
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desconfiança de que a infraestrutura do torneio funcionasse, a incerteza de que tudo 

ficasse pronto à hora, o medo de que houvesse uma falência múltipla de aeroportos, 

comunicações e transportes urbanos se somaram ao receio do aumento da violência e, 

quem sabe, de epidemias. 

A isso agregava-se a convicção de que as famosas “manifestações” voltariam, com 

40 seu séquito de quebra-quebras, sangue e brigas com a polícia. A Copa tinha tudo para 

ser péssima. Mesmo se, no campo, o futebol brasileiro até fosse bem. 

De onde teria saído uma expectativa tão negativa? Por que era tão generalizado o 

sentimento de que a Copa talvez viesse a ser motivo de vergonha para o País? 

Com o mesmo afã com que pinta a economia como à beira do precipício, a política 

45 como um covil de ladrões e a administração pública como falida, nossa imprensa 

conservadora esmerou-se na caracterização desta Copa como exemplo máximo de 

incompetência, descalabro e falsas promessas. Levou o pessimismo da população às 

alturas e alimentou a imprensa internacional com seu negativismo. 

Só que nada do que previa (ou desejava que ocorresse) se confirmou. A vasta  

50 maioria do povo chega à reta final do torneio orgulhosa e convencida de que, 

independentemente do campeão, a Copa foi um sucesso. 

Honra a quem merece. Se Lula e Dilma seriam impiedosamente crucificados como 

os responsáveis pelo fracasso, devem ser homenageados como os grandes artífices do 

êxito. Ele, que “inventou” a Copa no Brasil, e ela, que tomou as providências para que 

acontecesse,  

55 merecem o reconhecimento dos que estão hoje satisfeitos. Incluindo os turistas 

estrangeiros, que se revelam encantados com a experiência de visitar o Brasil. 

Isso não significa que, quando terminar a Copa no gramado, Dilma poderá ser 

considerada a vencedora da eleição de outubro. Mas que o resultado da Copa extracampo 

foi uma vitória para ela, disso não há dúvidas. Nem que seja apenas por ter ultrapassado 

com  

60 garbo algo que poderia ter se tornado um grave problema. 

Com esse saldo positivo para Dilma das primeiras semanas do torneio, encerra-se a 

fase do calendário eleitoral que a legislação chama de pré-campanha. Seus adversários 
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têm pouquíssimo o que festejar. Aécio Neves e Eduardo Campos não estavam bem 

quando o ano começou e assim permanecem. 

65 Vai depender do desempenho da Seleção se a campanha propriamente dita 

começará logo ou apenas depois do dia 13 de julho. Não que isso mude muito o quadro, 

pois o eleitor é perfeitamente capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, festejar (ou 

lamentar) o resultado do futebol e resolver como votar na eleição. E a propaganda eleitoral 

na televisão só se iniciará em 15 de agosto. Quando lá chegarmos, a Copa do Mundo já 

será uma lembrança. 

70 Tomara que boa. 

registrado em: Eleições Copa do Mundo 

 

71 Comentários 

Todos os comentários são moderados, e as opiniões aqui expressas são de 

responsabilidade exclusiva dos leitores. Não serão aceitas mensagens com links externos 

ao site, em letras maiúsculas, que ultrapassem 1 mil caracteres, com ofensas pessoais, 

preconceituosas, ou que 75 incitem o ódio e a violência. Não há, contudo, moderação 

ideológica. A ideia é promover o debate mais livre possível, dentro de um patamar 

mínimo de bom senso e civilidade. Obrigado. 

 

•! L A • 18 dias atrás 

77 É interessante que o artigo de Marcos Coimbra tem o mesmo título de um artigo 

do jornalista inglês Simon Kuper, publicado no Financial Times de 4 de julho: 'Why 

Brazil's already won' (Porque o Brasil já ganhou). Os argumentos são diferentes, mas no 

80 final, quase se casam na conclusão. Coimbra, como sempre, mata a cobra e mostra o 

pau. O estudo das ultimas 5 eleições que caíram em anos de Copa do Mundo é fascinante. 

Se bem que a única vez que a Copa aconteceu em solo brasileiro foi em 1950. Mesmo 

assim não desvalida o estudo. Por falar na Copa de 1950, lendo um artigo sobre a abertura 

dela, no Guardian de Manchester, fiquei sabendo que durante a cerimonia de abertura, 

quando houve uma salva de 21 tiros de  
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85 canhão, cimento-armado ainda fresco do estadio do Maracanã se desprendeu e 

caiu nas cabeças dos torcedores. Não houve mortes e só ferimentos leves. Por que será 

que esse fato foi varrido da Consciência Nacional? Precisei ler a imprensa estrangeira 

para saber. 

•! 18   

•! Responder 

•! 90 Compartilhar ›  

 

V C • 18 dias atrás 

O pessoal reclama, chega a chorar quando vai no SUS ou tem de pegar uma estrada 

que mesmo pedagiada tem buracos e pista unica, o povo chora não pelo que fizeram, mas 

pelo que não fizeram. A copa em si parece uma coisa maravilhosa agora mas ao longo do 

tempo os  

95 elefantes brancos (estádios em lugares que não tem condição de se auto 

sustentarem) Fazer estádios demandou apenas dinheiro, as obras de estrutura ou foram 

poucas ou caíram como lá em Minas Gerais. Resumindo o pais continua sem 

infraestrutura e roubaram horrores para fazer os estádios o resto é conversa para boi 

dormir. 

•! 34   

•! 100 Responder 

•! Compartilhar ›  

 

B P A  V C • 18 dias atrás 

Triste ao ver como vocês aceitam docilmente serem enganados pela mídia 

brasileira. 

•! 21   

•! 105 Responder 

•! Compartilhar ›  
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F A N S  V C • 18 dias atrás 

A copa está linda, os jogos emocionantes, mas não apaga o fato de ter custado no 

total combinado os valores das copas na Alemanha + África. Como dinheiro não cai  

110 do céu, essa conta pública quem paga somos nós. 

•! 18   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

M L  F A N S • 17 dias atrás 

115 Fico extremamente chateado, quando alguns tecem comentários como os seus. 

1° investimentos em infraestrutura, não significa gasto (investimento). Rodovias, 

aeroportos e vários outros na mobilidade urbana. Financiamento, não significa, dar 

dinheiro e sim empréstimo. Na Alemanha se reformou estádios privados com dinheiro 

público, estes feitos sem  

120 financiamento, dinheiro dado aos clubes, diferente do Brasil. A copa é um 

sucesso em todos os aspectos. Dos estádios, as ruas. 

•! 6   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

125 Í O  F A N S • 17 dias atrás 

E lembrar que existe uma alta inflação vindo desde então, é bobagem, né?  

Não discordo de que foi a mais cara.. Mas existe toda uma mídia  

128 tendenciosa por trás disso. 

•! 2   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

c  V C • 18 dias atrás 
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133 Miopia desse tipo resulta de excesso de leitura da mídia conservadora (quase 

que só tem ela) do nosso país. Tente aprender um pouco mais sobre o que acontece de 

fato no Brasil, tente ver que há coisas erradas mas também há grandes  

136 conquistas, tente deixar de lado o maniqueísmo de quem só enxerga as falhas. 

Os turistas e jornalistas estrangeiros tem nos dado uma lição grátis: chegaram apreensivos 

com "tudo o que há de ruim" no Brasil, preocupados graças ao trombetear de apocalipse 

dessa mesma mídia, e saem encantados com tudo o que há de bom. O SUS não é uma 

maravilha, meu caro, mas há pouquíssimos países ricos com uma estrutura de saúde 

pública que se compare a ele. Pare, pense, leia a imprensa internacional, leia outras coisas 

além de estadão, FSP ou veja, aprenda com a realidade, ande pelas ruas, viaje pelo Brasil, 

compare o que há de ruim e o que há de bom. Tudo isso é um aprendizado importante 

144 para evitar emitir asneiras para boi dormir como as suas. 

•! 9   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

V C  c • 17 dias atrás 

Estranho é que o que eu escrevi não li, eu vi com os olhos que Deus a de levar,são 

40 pedágios de SP a Foz do Iguaçu e eu como todo Brasileiro pago uma fortuna de 

imposto e não tenho contrapartida. 

152 Não nasci com chip pre pago nem do PT nem do PSDB, sou Brasileiro e viajo para 

seu conhecimento pelo Brasil todo e sou realista, não acredito em programas de ficção 

politica de partidos políticos.

155 Se o Sra. esta contente com as migalhas que esta recebendo do governo meus 

parabéns.

Preciso viver agora, não posso esperar promessas de pre sal para 2040, provavelmente ate 

la ou estarei morto ou quase. 

Boa copa… 

•! Responder 

•! Compartilhar ›  
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e  c • 17 dias atrás 

Parabéns…é o que penso, cansa lermos tanta asneira, mas é preciso ler, para 

compreender que ainda falta muito para essa parte do povo pessimista e vira lata 

transformarem-se em críticos construtivos e não meros  

165 vomitadores de palavras sem embasamento! 

•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

A S  V C • 18 dias atrás 

Vc sabia que a obra de BH é municipal? Executada pelo prefeito Márcio Lacerda, 

eleitor declarado do Aécio? Que o secretário de obras da prefeitura declarou que houve 

falha de fiscalização da prefeitura? Sei não, mas acho que o que vc escreveu é papo 173 

para boi dormir… 

•! 7   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

V C  A L S • 17 dias atrás 

Obra do PAC segundo o contas abertas, mas quando eu nasci não nasci com partido 

politico, sou simplesmente Brasileiro com muito orgulho, não  

180 defendo partidos, defendo atitudes. Se o Brasil esta bom para você meus 

parabéns. Se esta ruim o Sr. é comodista. 

Boa copa 

•! 2   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

T  A L S • 17 dias atrás 
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187 E a empreiteira é a Cowan, a preferida de 9 entre 10 tucanos. 

•! 4   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

V C  T • 17 dias atrás 

Miriam Belchior afirmou que o governo federal apenas garante os recursos …  

194 (PAC), que inclui a obra do viaduto Guararapes, que   desabou nesta quinta-feira, 3, 

… Bombeiros retiram corpo de escombros de viaduto que caiu em BH… "A elaboração 

do projeto de engenharia, a licitação, a contratação e a …E o PT novamente tira o  

197 crú da reta, deve ser culpa do FHC… 

Boa copa… 

•! 2   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

J A da C. R  V C • 17 dias atrás 

Construção superfatura de estádios, obras de mobilidade inacabadas ou 

simplesmente abandonadas, viaduto que desmorona e mata pessoas… Será que tais fatos 

deprimentes não comprometem o sucesso da Copa? 

•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

d@bol.com.br  V C • 17 dias atrás 

210 Não foi somente em Minas em São Paulo também cairam, lembra da coluna do 

monotrilho, obras do PSDB, que deveriam ficar prontas nates da Copa, como tine ficado 

acertado, mas com a gestão dos governantes dos estados dirigidos pelo PSDB, que não 
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contribuiram em nada para o sucesso da Copa, correram para pegar carona e deu nisso, 

um monte de entulho, com dinheiro publico. 

•! 5   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

V C  d@bol.com.br • 17 dias atrás 

219 Eu não nasci com chip do PSDB e nem do PT, sou apenas brasileiro e acho que 

o governo esta cobrando muito imposto e dando pouca contrapartida ao povo. Pare com 

estes comentários jocosos 

e assista os programas da Dilma e veja a promessa do Trem Bala por exemplo. Cade ele? 

Boa copa… 

•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

D D  V C • 17 dias atrás 

São arenas, que vão funcionar na maioria do ano, independente, se houverem jogos, 

pois é um centro de entretenimento diversos… 

•! 4   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

V C  D D • 17 dias atrás 

235 Em Natal, Manaus e em outros lugares sem time, vai tudo virar elefante branco. 

Volte a este fórum em 1 ano que estarei aguardando se Deus quiser para a gente ver o que 

acontece com os elefantes. 

#! Responder 

#! Compartilhar ›  
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V C  V C • 16 dias atrás 

Na falta de coragem vem um fake chamado Kidelmar Dantas pedindo para eu 

colocar foto com carinha em branco fazendo apologia do PT em caixa alta. A militância 

petista deve estar desesperada para panfletar com fakes. Que vergonha… 

•! 1  

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

m c  V C • 17 dias atrás 

249 Até o momento 26 derrotistas apoiaram este boneco eletrônico. 

•! 2   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

V C  m c • 16 dias atrás 

Cara, não existe direita nem esquerda no Brasil, comporte-se como Brasileiro e não 

como militante partidário panfletando besteiras na porta de um sindicato. Dê sua opinião, 

produza, ao invés de cutucar. O Brasil esta farto da republica sindical que se houvesse 

esquerda seria esquerda caviar.258 caviar. Troque seu chip pré pago do PT por um chip 

de cidadão Brasileiro. 

•! 1   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

L C T • 18 dias atrás 

263 A horda apocalíptica nunca vai reconhecer os méritos de Lula e Dilma. Estão 

desesperados, porque a Presidenta Dilma vem ter 12 minutos de televisão para detalhar 

as suas realizações e o seu plano de governo para os próximos anos. 
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•! 17   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

M A • 18 dias atrás 

Grande texto, as relações estabelecidas entre as últimas copas e os governos 

vigentes, foram perfeitas. 

•! 7   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

Hgo • 18 dias atrás 

Essa expectativa de que a Copa no Brasil seria um desastre a nos revelar um povo 

incompetente e medíocre fez muito mal a meu filho de 14 anos! Apaixonado por futebol 

conhecedor de tudo que o envolve n os gramados do mundo, passou a sofrer de ansiedade 

tamanho seu medo de tudo dar errado.Foi vítima, inclusive de seu amor adolescente, uma 

coxinha da mesma idade, que escreveu no facebook que quem gostava da Copa e 

comprava figurinhas era "idiota"! Hoje partilho da imensa felicidade de meu filho de 14 

282 anos que está   tendo a certeza de que seu País não é nenhum tipo de aberração 

humana incapaz; que idiota na verdade é a Imprensa que aposto contra a Copa só por 

motivos ideológicos, e que o Brasil é um País com um grande potencial de felicidades, 

isto se uma elite branca, perversa e boçal, deixar! 

•! 13  

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

SR  Hgo • 17 dias atrás 

290 Você quis dizer , que só vamos ser felizes depois que a elite sindicalista raspar 

o tacho no Brasil , fugir para Itália como o Pizzolato fez , e depois com governos sérios e 

competentes atingir nosso potencial. 

293 Antes de ser feliz , o Brasil precisa urgente de uma desratização. 
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•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

E  Hgo • 17 dias atrás 

"isto se uma elite branca, perversa e boçal, deixar!" 

Essa elite branca é que construiu os estádios, são perversos mesmo, desviando 

dinheiro publico e do povo concentrando capital. Potencial de felicidade não vai pagar os 

compromissos no final da Copa. 

•! 1   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

T • 18 dias atrás 

306 Padrão FIFA não era o padrão que o Governo queria impor. 

•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

Taii • 18 dias atrás 

Independentemente dos resultados eleitorais, até a data que escrevo (antes das  

313 semifinais) a Copa do Mundo tem sido um sucesso. Realizar um evento de tamanha 

envergadura, convenhamos, não é fácil. Existe necessidade de uma logística que acolha 

torcedores estrangeiros e brasileiros, que se deslocam entre várias cidades, transporte 

urbano, hotéis, aeroportos, acomodações alternativas, segurança, restaurantes e outros 

serviços. Fora alguns pequenos contratempos que ocorrem mesmo em países ricos e 

desenvolvidos, não tivemos nenhum grande problema. Nossa "pluralista" e "isenta" 

"grande" mídia não deixaria escapar 318 nada que fosse grave e contabilizar esses 

problemas na conta da entidade responsável por tudo chamada "governo", mesmo que 
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fossem problemas municipais, estaduais ou de empreiteiras.  

A publicidade positiva e o espaço grátis que o Brasil está recebendo na mídia mundial é 

algo inimaginável. Veicular uma imagem positiva das nossas cidades, do nosso povo, da 

marca Brasil, e de signos positivos ligados ao Brasil diariamente nos meios de 

comunicação estrangeiros (principalmente TV) corresponde a uma soma incalculável de 

325 dinheiro e possibilidades para o futuro. Nesse sentido, concordo totalmente: o Brasil 

ganhou a Copa e a Copa ganhou o Brasil. 

•! 20  

•! Responder 

•! Compartilhar › 

 

S  Tai • 17 dias atrás 

Toda responsabilidade logística foi da Fifa. 

No que depende do governo , viadutos vão continuar caindo . 

333 O Brasil só fez joguinhos merrecas . Você está satisfeito com o que está seleção está 

jogando ? Possivelmente você deve estar também satisfeito com o governo. 

•! 7   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

Tai  S R• 17 dias atrás 

339 Esse viaduto que caiu é de BH. Caiu a ficha? A empreiteira responsável é a 

Cowan, a preferida de 9 entre 10 tucanos. Se a ficha ainda não caiu: essa entidade 

chamada governo existe sob a forma federal, estadual e municipal. Esse viaduto não era 

responsabilidade do governo federal, apesar dos esforços da mídia para vincular isso à 

Dilma. Capisce? Só falta você culpar a Dilma se o Brasil não ganhar a Copa. 

•! 9   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * gb_*

e  Tai • 17 dias atrás 

Infelizmente Tamosai, ainda não disseminaram os ignorantes! 

•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

m c  S R • 17 dias atrás 

Claro com ambos…… 

•! 1   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

J C C • 18 dias atrás 

359 Houve falhas na organização, sim, mas, se colocado tudo na balança, ela, de 

fato, pende a favor. Eu concordo que o resultado na Copa não vai influenciar nas eleições, 

porém, se o Brasil ganhar, pouco importa quem vença as eleições, pois irão usar e abusar 

desse título. A pergunta, então, não é se o Brasil pode vencer a Copa, mas se o Brasil deve 

vencer a Copa. 

•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

T • 18 dias atrás 

367 Copa padrão FIFA, trata-se de uma imposição e não exatamente o que o 

Governo queria. 

Vejam o publico brasileiro nos estádios, você não vê um negro, sendo que 60% da 

população é negra, segundo o IBGE. 

•! 11   

•! Responder 
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•! Compartilhar ›  

 

F J  T • 17 dias atrás 

Os brancos ricos reclamaram da copa, mas são eles que estão enchendo os estádios. 

•! 9   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

T  FJ • 17 dias atrás 

Muitos reclamam é dos gastos excessivos e de possíveis superfaturamentos nas 

obras mas esses que foram aos estádios foram assistir futebol, torcer pelo Brasil e não 

para ver discursos de autoridades. 

•! 5   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

L S • 18 dias atrás 

387 A turma do "Não vai ter copa" se ferrou e transformou em "Não vai ter segundo 

turno" kkkkkkkk 

•! 18  

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

ro • 18 dias atrás 

Afirmar q não influenciará o evento copa nas eleições é, no mínimo, ingenuidade. 

Discordo veementemente dessa posição. A relação das copas anteriores q o Brasil foi 

campeão não vale, até pq elas não foram no Brasil. A de 70 teve um significado diferente 

na relação governo × povo, o Brasil passava por uma forte repressão política e o AI-5 era 
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uma realidade no cotidiano do povo brasileiro 

397 Mesmo assim o povo saiu as ruas para comemorar o título mundial. 

•! 10  

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

F J• 17 dias atrás 

402 Já ganhou sim, porque chegar nas semifinais com a pior seleção de todos os 

tempos é um milagre, tirando Neimar, David Luiz e Thiago Silva o resto é o resto. 

•! 6   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

J D  F J • 15 dias atrás 

408 Não só a pior, mas também a mais mercenária. 

•! 2   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

Lz • 17 dias atrás 

Alguém poderia, por favor, traduzir isto para o russo? 

414 #VaiTerFogoDePalha 

•! 2   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

E • 17 dias atrás 
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419 Não confunda alegria e euforia de ter um dos maiores eventos com o peso que 

sera deixado com o termino dos jogos. Ter visitantes de diversos continentes em todas as 

capitais é uma atração unica, em um país que usa o ministério do turismo como troca de 

cargos. 

O duro é o custo disso, estádios caros, com custo alto de manutenção que logo  

423 ficaram abandonados e um evento que não vai gerar a receita esperada. 

Não existe vitoria extra campo para o governo. 

•! 9   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

D D • 17 dias atrás 

Parabéns!!! Presidenta. A copa já é um sucesso.. Lamentamos, porém, os acidentes 

e os custos altos, mas isso está no cerne das licitações, que infelizmente não conta com 

muitas pessoas honestas, independente, da sua posição partidária, muitas das vezes 

usando a ideologia como disfarce político, aquilo é de responsabilidade das construtoras, 

que contratam, na maioria das vezes, pessoas não qualificadas para exercerem tais cargos, 

com a premissa de pagarem salários irrisórios, enfim, explorar mão-de-obra. 

•! 15   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

P G  D D • 17 dias atrás 

Exatamente! 

•! 4   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

I E da S • 17 dias atrás 
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O espetáculo no gramado tem agradado a muitos e também acredito que o 

desempenho da seleção brasileira não tenha influência direta no resultado das eleições. 

Entretanto, é inegável que nos bastidores daquilo que é veiculado ainda acontecem 

protestos e reivindicações que revelam a insatisfação de uma grande parcela de brasileiros 

com os desmandos, os abusos e a imoralidade que se generalizaram na política nacional. 

Não me parece condenável a ambição brasileira por sediar a Copa, mas imperdoáveis são 

aspectos tais como: a administração deficiente do projeto que impediu a conclusão das 

451 obras previstas; a irresponsabilidade com o dinheiro público; a megalomania que 

produzirá os famigerados elefantes brancos e a submissão total e irrestrita às exigências 

da FIFA, que dita as regras à revelia de nossa própria soberania. Afirmar, a essa altura, 

que o Brasil ganhou a Copa parece um otimismo nacionalista que pode ocultar problemas 

graves que se instalaram nas entrelinhas desse grande evento. 

•! 7   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

ig17 dias atrás 

saudades do viaduto. 

•! 13   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

MC M T • 17 dias atrás 

E a mídia nacional só se fazendo de morta ou fazendo cara de paisagem! 

•! 6   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

P G • 17 dias atrás 
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M. Coimbra, parabéns pela matéria!

Ninguém parece ter percebido ainda os verdadeiros "resquícios da copa". Tudo o que foi 

construído, melhorado, criado, ficará para quem??? Isso sem contar na quantidade 

gigantesca de dinheiro que tem movimentado nossa economia. É óbvio e não é preciso ir 

longe… Basta eu olhar pro comerciante da esquina: na quantidade de pessoas que 

frequentam e consomem em seu recinto durante os dias de jogos. Isso é um mero e 

pequeno exemplo. Na imprensa internacional, o Brasil é só elogios! E como você mesmo 

diz e hoje é claro pra mim, isso independe de campanha político-partidária e afins. O 

Brasil já é campeão da Copa! 

•! 3  

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

L M N • 16 dias atrás 

Belo artigo do Marcos Coimbra. A título de cooperação, porém, talvez fosse 

interessante observar a consequência de uma eventual vitória do Brasil não como um fator 

decisivo nas eleições mas como mais um elemento, talvez menor em termos de eleições 

mas principalmente como um fator de incentivo a futuros eventos semelhantes à Copa do 

Mundo no Brasil.  

487 À parte os aspectos positivos para o país o preço pago foi muito alto. Tanto na 

organização da Copa quanto das Olimpíadas e antes ainda dos Jogos Pan-americanos, o 

que se viu foi uma reincidência de superfaturamentos, desrespeito a direitos civis, não-

490 entrega de obras… uma vitória brasileira seria também a cereja na torta dos 

desmandos. A vitória por si só não define nada, mas contribui sim para justificar futuras 

aventuras semelhantes. 

•! 3  

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

E • 16 dias atrás 
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496 Agora Eu lhes pergunto… depois de tomar 7 da Alemanha, será que vai ganhar 

mesmo? Vinculou-se muito a imagem do governo a copa, será que isso foi bom? Ou o 

povo brasileiro vai saber separar uma coisa da outra? 

•! 5   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

T R • 16 dias atrás 

503 De um lado, tucanos derrotistas. Do outro, uma mídia que vai aplaudir qualquer 

coisa que acontecer enquanto o PT estiver governando. Sei que revistas seguem muito 

mais uma linha ideológica do que imparcial, mas às vezes tem posts que beiram o ridículo. 

•! 7   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

P CM • 15 dias atrás 

É deprimente o leitor buscar informação numa revista e topar com um artigo onde 

um articulista, obtuso, não consegue sequer fazer a correta leitura do passado, quanto 

mais do futuro. Mesmo que um fato se repita – como a perda de uma Copa do Mundo – 

as consequencias deverão variar de acordo com o cenário do momento. No caso da 

próxima eleição, o 'ambiente de ebulição' é completamente diferente. Quem dizer que 

sabe o que vai acontecer, é porque não sabe de nada. Senhor Coimbra, está na hora de 

516 pendurar a chuteira. Sua cegueira é irreversível. 

•! 3   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

A D • 15 dias atrás 

Excelente texto. 
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•! 1   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

So • 14 dias atrás 

Se não houvesse nenhuma relação do resultado da copa com a política, as estatais, 

especialmente a petrobrás, não teriam gasto fortunas em propaganda vinculando as duas 

coisas. A petrobras fêz uma propaganda associando cada um dos títulos conquistados pelo 

brasil com uma realização sua (desde 1958 até 2002) e deixava no ar mais uma conquista   

530 para 2014. Obviamente a propaganda já foi retirada do ar. Uma fortuna jogada jogada 

no lixo. Depois do 7 x 1 a associação que pode ser feita é um fracasso no campo com os 

escândalos da petrobras. 

•! 1   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

J • 13 dias atrás 

Parabéns pela materia. Quem crítica uma matéria dessas é porquê esta com 

intenções obtusas. 

•! 1   

•! Responder 

•! Compartilhar ›  

 

Ron • 10 dias atrás 

543 A Alemanha antes de ter um bom futebol já havia ganho a copa de uma saúde 

de primeiro mundo, um transporte publico de primeira, escolas públicas de altíssimo nível 

e vence em todas áreas.

546 O Brasil coloca o carro na frente dos bois. Primeiro temos que fazer a reforma 

política, investir maciçamente em educação para só assim combatermos a corrupção e 
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transformarmos nossa Nação para que se aproxime da competência Alemã.

549 Após tudo isso, aí sim, devemos pensar em vencer no esporte e lazer. 

•! Responder 

•! Compartilhar › 

 

http://www.cartacapital.com.br/revista/807/o-brasil-ganhou-a-copa-7799.html 
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O discurso é o lugar onde as conexões internas da língua, as questões sociais de cada 

época e uma temática se manifestam, abrigam e instalam, cooperando para as interações 

entre sujeitos que assumem posições sociais, realizam escolhas várias e definem os 

diferentes modos com que pretendem se ver relacionados com o outro, construindo, em 

decorrência, o ethos enunciativo. Sujeito e discurso são, portanto, partes indissociáveis 

de um mesmo processo de construção de mundo e a consciência do outro, do “não eu” – 

“A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contraste.” 

(BENVENISTE, 2005, p. 286). 

Diferenças e semelhanças se aproximam, como também aproximam os sujeitos da 

enunciação, de modo que esta se realize. Semelhanças várias, no que diz respeito ao 

compartilhamento de motivações, finalidades e intenções como seres humanos dentro de 

uma relação e diferenças que garantem o reconhecimento do sujeito e da sua identidade no 

que tange ao desempenho dos papéis que lhes são individuais, solos e assimétricos no 

processo de interação discursiva e que legitimam mutuamente esses sujeitos e os discursos 

de posse dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal constituem um suporte para 

observar tais possibilidades, pois em tal circunstância, ao inserir-se no discurso o 

enunciador faz uso pleno de seu patrimônio lexical e realiza uma seleção vocabular que lhe 

permite delinear uma imagem de si para si mesmo e para o outro, revelando e protegendo 

as faces, ou fachadas (GOFFMAN, 2012, p. 13) que pretende veladas e expostas.  

Analisaremos a palavra enunciada nesses discursos, pois somente nesse contexto 

de interação que ela se responsabiliza por situar o homem no espaço e tempo, ratificando-

o como um ser histórico, recebedor de heranças culturais, religiosas e intelectuais, 

permitindo que ele se ponha no mundo e se torne um sujeito desse mundo, conquanto que 

expressa as relações existentes que se estabelecem nas interações humanas e no modus 
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agendi de um determinado grupo, dentro de um contexto social, em um determinado 

tempo, revelando, novamente, um mundo que já fora revelado antes.  

[…] o mundo comunicado é sempre fruto de um agir comunicativo construtivo e 

imaginativo e, no caso específico dos textos, podemos observar como passar, por meio 

da língua, de um mundo real a um mundo representado, ou seja, de um mundo a 

significar a um mundo significado. (GOFFMAN, 2009). 

Mostrar, construir e reconstruir esse mundo depende de mostrar, construir, 

reconstruir  ou preservar uma fachada, ou seja, uma imagem de si em que os atributos 

sociais sejam aprovados, ainda que essa imagem seja compartilhada (GOFFMAN, 2012, 

p. 14), como no caso desses discursos, uma vez que essa fachada precisa ser aprovada e 

apoiada por “juízos e evidências comunicadas por outros participantes” (idem, p. 15). 

=>('(&%$'()(+(0'!!-(-0$*&!+(

Durante 69 anos, o Supremo Tribunal Federal (República) teve sua sede no Rio de 

Janeiro, em Constituição Provisória de 11 de outubro de 1988, outorgada pelo Decreto 

848, que dividido em primeira e segunda partes, estabelece os princípios que 

fundamentam a organização da Justiça Federal e a instalação do Supremo Tribunal 

Federal. Nesse período, 15 Ministros exerceram a presidência dessa Casa, até que em 21 

de abril de 1960 foi instalada a Corte em Brasília e em 29 de janeiro de 1962 tomou posse 

o primeiro presidente do Supremo Tribunal Federal eleito na nova capital da República, 

o Ministro Antônio Carlos Lafayette de Andrada. 

Quarenta e cinco homens presidiram o Supremo Tribunal Federal no período de 

1891 a 2015 (Brasil República), mas apenas uma mulher e um negro ocuparam esse lugar, 

em toda a sua História. Diferentes Presidentes, mas um mesmo Poder. Diferentes “Brasis” 

de um mesmo Brasil refletidos nos discursos de posse dos Presidentes do STF os associa 

a uma memória, a um contexto histórico, social e político.  

Considerando as vozes que ecoam nesses e desses discursos, elegemos três deles, 

dentro do recorte histórico “Brasil, capital Brasília”, ou seja, de 1962 a 2015, 

privilegiando o lugar que ocupam na História do país, levando em consideração um dos 

eventos político-social de maior relevância no Brasil e a própria História desse Poder, ao 

eleger como Presidentes uma única mulher e um único negro. Pretendemos explorar os 

estudos da linguagem no plano do discurso e estabelecer a relação entre ethos e a palavra 
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manipulada com o objetivo de apontar as faces mostradas e preservadas dos enunciadores 

discursivos, bem como as que forem ocultadas pelos mesmos, ou outros recursos 

linguísticos que acreditamos contribuir para a construção das imagens do próprio Poder 

e para tanto, mostraremos a análise de fragmentos de três discursos selecionados: o do 

Ministro Presidente Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa (1963/1966); da Ministra 

Presidente Ellen Gracie (2006/2008) e do Ministro Presidente Joaquim Barbosa 

(2012/2014), respectivamente. 

O discurso de posse do Presidente Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, proferido em 

11 de dezembro de 1963, ecoa como a voz de uma Instituição corajosa e independente 

diante de um Brasil já amedrontado após a renúncia do Presidente da República Jânio 

Quadros, em 25 de agosto de 1961, mesmo ano em que toma posse. Vejamos: 

[…] Assemelha-se esta Casa da Justiça ao grande rio pelo dorso de cujas águas flutuam 

os destroços e as impurezas desprendidas pelas erosões de suas margens ou 

arremetidas das terras distantes. 

[…] Dignifiquemos o enalteçamos a República, implantada neste País no histórico 

momento para atender às suas aspirações de independência… Estejamos atentos ao 

conceito lapidar de Rui, no sentido de que “a República é uma fórmula, mas a 

substância está na liberdade”. […] 

Utilizando uma metáfora pouco comedida, Ribeiro da Costa compara os Poderes 

que constituem a República do Brasil ao lixo que se agrega às margens de um grande rio 

– o próprio STF. Informa que o Poder Judiciário não se distancia dos problemas 

quotidianos do país, muito ao contrário, percebe-os, reconhece-os, acompanha-os e avisa 

ser esse mesmo Poder Judiciário o fiel jardineiro da árvore frondosa – a democracia – e 

que sob sua copa, ou seja, sob sua proteção, o cidadão brasileiro encontrará um abrigo 

que o protegerá. Constrói uma cena em que atua, de modo concomitante, como autor e 

ator e, corajosamente apresenta “um mundo a significar” (MONNERAT apud 

CHARAUDEAU, 1995) ou ressignificar – o “novo” Poder Judiciário – para aqueles cujo 

poder possa ou pretenda ameaçar a democracia brasileira – quaisquer que sejam as 

autoridades, acaso desgarradas dos preceitos constitucionais e das leis que regem esta 

Nação –, revelando uma face destemida, que se agrega a uma outra desafiadora, que 

forjam um ethos de coragem da Presidência do STF. 
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Em “Dignifiquemos o enalteçamos a República,…”, faz uso da 1ª pessoa do plural, 

de modo a ampliar e estender às autoridades do país o dever daquela Presidência, 

anunciando duas ações que deseja (uso da forma verbal no presente do modo subjuntivo) 

o Poder Judiciário (ele é o Poder Judiciário naquele momento, sua voz é a voz daquele 

Poder) mostrando que elas têm de ser realizadas em um momento pontual, ou seja, no 

“agora”, considerando o momento da enunciação. Imiscui, ainda, à sua, a voz de Rui 

Barbosa, cujo prestígio no mundo jurídico é inconteste, de modo a dividir com este a 

autoridade que o cargo de Presidente da Suprema Corte do país lhe impõe e mantém, 

dessa forma, uma característica própria do domínio discursivo jurídico quando o 

enunciador propõe a busca pela justiça, pela da manutenção de uma ordem equitativa e 

da confiança social, completando a argumentação (PERELMAN, 2005, p. 349-350). A 

credibilidade inscrita nessa voz outra expõe duas faces do Poder responsáveis pelo que 

pauta suas decisões: a da sabedoria e a do conhecimento, compartilhando o ethos de 

credibilidade inscrito nessa voz que se anuncia. E prossegue: 

[…] Proclamamos bem alto que a Justiça, nas Democracias, é significativamente o 

esteio e a salvaguarda da liberdade que tem os seus algozes de que a Justiça na sua 

mais alta categoria, representada por este Egrégio Tribunal, a cada obstáculo que se 

lhe pretenda opor, redobrará, coesa e una, sua vigilância indestrutível para preservar, 

com a liberdade, o processo evolutivo de nossa supremacia material e moral, 

aperfeiçoando e fortalecendo a admirável unidade deste País, desta Nação soberana. 

[…] Para lhe servir os altos desígnios, a postos, aqui permanecemos. E havemos de 

fazê-lo destemerosamente, relembrando à Nação que ora nos ouve, as palavras do 

Senhor Ministro Victor Nunes, expressas em memorável sessão do Supremo Tribunal 

Federal. Disse o insigne Juiz: […] 

Sua voz se enche de coragem. “Proclama” – seleção lexical que ratifica a face 

destemida desse Poder – para quem quiser ouvir, a disposição do STF em redobrar a 

vigilância no que tange à preservação das liberdades que garantem a soberania da Nação. 

Assegura que nada há que possa inibir ou intimidar o Supremo Tribunal Federal quanto 

ao cumprimento de seu dever e, em decorrência, preserva a face já construída do Órgão 

de que agora é líder. 

Ao entrar numa situação em que recebe uma fachada para manter, essa pessoa assume 

a responsabilidade de vigiar o fluxo de eventos que passa diante dela. Ela precisa 

garantir que uma ordem expressiva particular seja mantida – uma ordem que regula o 
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fluxo de eventos, grandes ou pequenos, de forma que qualquer coisa que pareça ser 

expressada por eles será consistente com sua fachada. Quando uma pessoa manifesta 

tais compunções, principalmente por causa do dever de si mesma, falamos, em nossa 

sociedade, de orgulho; quando ela o faz por causa do dever a unidades sociais amplas, 

e recebe apoio destas unidades ao fazê-lo, falamos de honra. (GOFFMAN, 2012, p. 

16-17). 

Outra voz, a do Ministro Victor Nunes, é trazida ao discurso e apresentada como 

memorável, de modo a garantir a autoridade pretendida (PERELMAN, 2005, p. 351), 

confirmando e preservando a face já revelada e a voz corajosa do enunciador que se 

propõe disposto ao enfrentamento das forças autoritárias que já se manifestam como uma 

ameaça iminente à democracia, naquele contexto da história do país. Costa abre espaço 

para mais um argumento de autoridade, de modo a mostrar que o Poder Judiciário está 

pronto, preparado para um enfrentamento das forças políticas que põem em risco a 

democracia e que se percebe iminente naquela conjuntura política. Portanto, um 

argumento que, tacitamente, está sujeito a ser questionado. (idem, 2005, p. 350). 

Novamente o ethos de coragem se manifesta no discurso de Ribeiro da Costa e lhe dá a 

credibilidade de que precisa para poder estar no lugar discursivo em que se encontra. 

Detenhamo-nos, agora, em alguns fragmentos do discurso de posse da Ministra 

Ellen Gracie, a fim de analisarmos as fronteiras de comunicação (GOFFMAN, 2010, p. 

167) e termos uma abordagem mais específica sobre o lugar da comunicação e a relação 

que pode se estabelecer entre os coenunciadores e o engajamento de face que se dá.  

Importa considerar os interlocutores que pertencem àquele “lugar” e os que não fazem 

parte essencialmente do mesmo cenário de comunicação, mas que ali estão por questões 

várias e diferentes. Para tanto, é preciso enfocar a questão da “fronteira” apresentada por 

Goffman (idem, p. 167-168), quando afirma: 

Quer um indivíduo receba permissão para entrar numa região, como uma sala, quer 

ele seja excluído dela, ele frequentemente terá que demonstrar algum tipo de respeito 

pela fronteira física em torno dela, se ela existir. […] Por isso, reconhecem-se arranjos 

sociais que restringem tal comunicação a uma parte especial da fronteira, tais como 

portas, e que levam pessoas dentro e fora da região a agir como se a barreira cortasse 

mais da comunicação do que realmente corta. A tarefa que as paredes desempenham 

ocorre parcialmente porque elas são reverenciadas ou socialmente reconhecidas como 

barreiras comunicativas, criando, entre membros da comunidade que se comportam 
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apropriadamente, a possibilidade de “fechamento situacional convencional” na 

ausência de um fechamento físico real. 

Teremos a oportunidade de observar que, na abertura de seu discurso de posse, a 

Ministra Ellen Gracie “acolhe” todos os presentes com o mesmo respeito – “Peço que 

todos se sintam igualmente acolhidos”. Apesar de seus vocativos manterem a ordem 

hierárquica que a situação de comunicação demanda, haja vista que, com essas 

autoridades acontece um engajamento de face acessível, ou seja, em que há uma 

participação completamente compartilhada (ibid., 170), o enunciador, no entanto, não se 

furta a uma palavra especial a seus familiares, amigos e amigas, reconhecendo, inclusive, 

os “arranjos sociais” que impedem seus “tantos amigos” de adentrarem o local, ou seja, 

as paredes do salão onde ocorre a cerimônia de posse: “Meus amigos e amigas, tantos 

amigos, cujo comparecimento me traz grande alegria, e que tornam insuficientes as 

dependências deste Plenário”. Agradece igualmente a presença de todos que se dirigiram 

às dependências do STF para assistirem à sua posse, “demolindo”, assim, as paredes 

físicas que a separam daqueles a quem tanto preza e estima, sugerindo ou apresentando 

uma face mais humana do Poder de que ora é a suma representante. 

Adiante, a Ministra torna a se dirigir àqueles que não estão presentes fisicamente 

no evento, longe mesmo, especificamente às mulheres (presentes e virtuais), ou como ela 

mesma diz “a todas as mulheres do país”, conclamando-as a participarem daquela 

ocasião, inscrevendo-as como membros autorizados de um engajamento particular, em 

uma interação focada, dado que sua mensagem dirige-se exclusivamente a elas, deixando 

clara a intenção de “fazer uma contribuição específica” (op. cit., 170) à relevância e a 

importância do papel da mulher na sociedade brasileira Ratifica o igual valor de todas 

elas, introduzindo-as em seu mundo, ao inseri-las como membros virtuais do resultado 

que aquele dia representa para a sociedade, de um modo geral. Revela, naquele momento, 

uma face desprovida de vaidade e humilde e, em decorrência, um ethos de modéstia 

afetada extrema, ao pedir licença aos oradores que já se manifestaram até aquele 

momento, para compartilhar com elas – as mulheres, todas as mulheres – os louvores que 

estes lhe conferiram em seus discursos.  

Podemos afirmar que, naquela cena enunciativa há, portanto, participantes e 

expectadores (reais e virtuais) inseridos e os assuntos tratados pela enunciadora em seu 
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discurso referem-se tanto a obrigações devidas ao encontro que se realiza quanto às que 

se devem à ocasião social da qual a Ministra constitui uma expressão (op. cit., p. 171). 

Vamos a outro fragmento: 

[…] Justiça, em sentido amplo, é tarefa cotidiana de todos os cidadãos e 

responsabilidade do convívio social… Talvez por isso é que visionariamente, como é 

próprio dos artistas, e desejando um futuro em que não seja necessário fazer uso tão 

freqüente da balança, nem brandir a espada para garantir a execução do julgado, que o 

gênio de Ceschiatti fez repousar tranqüilamente a Themis que dá as boas vindas aos 

que adentram a esta Casa. Ela representa o ideal a ser perseguido, o de uma sociedade 

pacificada, que nada distraia de seu grande futuro.  Onde a Justiça, como uma senhora 

que é, possa sentar-se em dignidade, e descansar sobre o regaço o gládio que é seu 

atributo impositivo. […]. 

É possível verificar que novamente se inscreve no discurso um ethos de modéstia. 

A fachada pessoal do enunciador é despida das vestes que distinguem a Instituição para 

que sua representante maior se junte a outros, agregando a todos, de um modo geral, a 

tarefa de promover justiça. As metáforas utilizadas – “fazer uso tão frequente da balança, 

nem brandir a espada para garantir a execução do julgado” – trazem um cenário novo 

para a enunciação. A marca da divindade toma conta da cena enunciativa e recebe 

autorização para tomar vida e exercer a sua missão de guardar as leis. O enunciador se 

aproxima do elemento divino e se coloca na mesma “altura” deste, fazendo com que 

deuses e homens sejam partes de uma mesma imagem.  

Convidar e receber divindades na “Casa” que preside, confere ao enunciador um 

poder que o diferencia do homem comum, ao mesmo tempo em que o investe da imagem 

divina.  Essa fusão empalidece uma possível fragilidade do feminino e constitui, por 

conseguinte, os ethé divino e de credibilidade que irão aproximá-lo do auditório a que se 

dirige, conquanto luta e defende os mesmos ideais de justiça que deseja a sociedade. 

Forja-se, então, um elemento que não falha, muito ao contrário, pois “quando a relação 

de consideração e respeito pelo direito alheio falha, que nós, os juízes, somos chamados 

a atuar”. Por fim, para que o ethos de justo se agregue à sua imagem, o enunciador 

personifica a Justiça e afirma ser esta uma “senhora”, transformando, assim, a toga do 

magistrado em um elegante vestido preto. 
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A cena interativa que se dá no momento de posse, em um espaço público ideal para 

as representações de papéis sociais (CHARAUDEAU, 2006), onde subjazem os 

personagens e um jogo de máscaras que representam os interlocutores, os personagens 

recorrem a estratégias que lhes permitem preservar a face e conduzir a interação de forma 

harmônica. Para tratarmos desse jogo de máscaras, analisemos fragmentos do discurso do 

Ministro Joaquim Barbosa na Presidência do STF, a fim de observar e apontar a 

identidade moldada e construída nos padrões imanentes do próprio Poder Judiciário, a 

preservação que confirma uma face positiva diante da comunidade representativa desse 

Poder e de outros Poderes da República, da sociedade de um modo geral e da comunidade 

familiar. Pretendemos apontar, ainda, a ocultação de uma face visível aos olhos de todos 

– o Ministro Joaquim Barbosa é o primeiro negro a assumir a Presidência do STF – mas, 

diferentemente do que fez a Ministra Ellen Gracie na ocasião de sua posse nessa 

Presidência, quando enalteceu a função da mulher na sociedade, em todas as suas 

camadas, esse fato histórico não mereceu destaque no discurso de Barbosa ou foi sequer 

abordado, mas apenas imiscuído na comunidade a que chama Nem todos os brasileiros, 

à noção de Justiça associada à de igualdade, ou em aspectos linguísticos generalizantes. 

Vejamos: 

[…] O bom magistrado é aquele que tem plena e total consciência de seus limites e 

das limitações que lhe são impostas pela sua condição funcional. Não basta ter uma 

boa formação técnica, humanística e forte apego a valores éticos, que em realidade 

devem ser guias comportamentais de qualquer agente estatal e mesmo de agentes 

privados. […] 

Trata-se de uma interação em que se espera seja construída uma face condizente 

com a posição social que o enunciador ocupa, ou seja, uma face que respeite as condições 

hierárquicas e sociais próprias do papel que desenvolve naquele ato, adotando uma linha 

de conduta apropriada a esse papel. O Ministro Barbosa se refere ao magistrado em 

terceira pessoa e lhe define uma face positiva. Constrói, na verdade, para esse membro 

do Poder Judiciário uma face de perfeição, coerente com o que se espera de um juiz, de 

acordo com nossa cultura, ancorando, portanto, a construção dessa imagem nos preceitos 

de uma sociedade. Nesse momento, ocorre o apagamento do “EU” e uma modéstia 

afetada abraça sua imagem. Uma atitude de dramatização, que cuida do modo como o 

discurso é elaborado, dá destaque a valores afetivos socialmente compartilhados e fala à 
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emoção do outro, persuadindo todos a aceitarem a imagem que constrói e passa, então, a 

desfrutar do status quo de um homem comum, mas com o poder de determinar o modus 

agendi do juiz. As expectativas sociais geradas em torno dele podem ser sustentadas e o 

tornam merecedor do empréstimo que lhe foi concedido: “a linha mantida por e para uma 

pessoa durante o contato com outras tende a ser de tipo legítimo e institucionalizado.” 

(GOFFMAN, 1980, p. 78). Vejamos outro fragmento: 

[…] A justiça é alimento ínsito ao convívio social, daí porque a noção de justiça é 

indissociável da noção de igualdade. Vale dizer, a igualdade material de direitos, sejam 

eles direitos juridicamente estabelecidos ou direitos moralmente exigidos. Em outras 

palavras, quando se associam justiça e igualdade, emerge na sua inteireza o cidadão 

reivindicar o mais sagrado dentre os seus direitos, qual seja, o direito de ser tratado de 

forma igual, de receber igual consideração, a mesma que é conferida ao cidadão "A" 

ou ao cidadão "C" ou "B". 

Há falácia sobre o direito à igualdade, sobre os direitos à igual consideração, é preciso 

ter a honestidade intelectual para reconhecer que há um grande déficit de justiça entre 

nós. Nem todos os brasileiros são tratados com igual consideração quando buscam o 

serviço público da justiça. Ao invés de se conferir ao que busca a restauração dos seus 

direitos, o mesmo tratamento, a mesma consideração que é dada a uns poucos, o que 

se vê aqui e acolá, não sempre – é claro, mas às vezes sim, é o tratamento privilegiado, 

o bypass a preferência desprovida de qualquer fundamentação racional. […] Porém é 

importante que se diga, o judiciário que aspiramos a ter é um judiciário sem firulas, 

sem floreios, sem rapapés, pelo menos na minha concepção. […] 

Inicia uma definição de justiça cujo principal objetivo é inscrever o princípio de 

igualdade e condenar os privilégios conferidos a alguns. Não revela, no entanto, quem 

seriam os privilegiados – descreve-os como “cidadão "A" ou ao cidadão "C" ou "B"” – 

nem tão pouco revela aqueles que sofrem discriminação, tratados por ele como “Nem 

todos os brasileiros”, visando, assim, que a comunicação seja estabelecida com harmonia, 

posto que não constrange os interlocutores que possam pertencer à classe dos 

privilegiados, nem à dos discriminados, e a face do juiz que se desenhou nos parágrafos 

anteriores – a da perfeição – se confirma e se  preserva. 

Fechando o parágrafo, o Ministro resgata a primeira pessoa. Primeiramente com o 

uso do plural, realçando a modéstia, inscrita, inclusive, na seleção vocabular, que perpassa 

por sua imagem: “o judiciário que aspiramos a ter é um judiciário sem firulas, sem floreios, 
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sem rapapés”, enaltecendo o desejo de todos os juízes e dividindo com eles a imagem do 

justo, para, imediatamente depois, optar pela retomada da primeira pessoa do singular na 

intenção de manter a própria face – “pelo menos na minha concepção” – cosendo de vez a 

imagem do justo à sua pessoa, restringindo-a apenas a ele ao selecionar o modalizador “pelo 

menos” e o possessivo de primeira pessoa “minha” para identificar a “opinião” a que se 

refere. Tal rompimento, no entanto, dura pouco, pois quando inicia o parágrafo seguinte, 

embora aqui não mostrado, retoma a primeira pessoa do plural e evita o desfiguramento, 

ou seja, a perda da face do outro, a fim de garantir que a face dos envolvidos no processo 

interativo seja mantida. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Apresentar os discursos de posse dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal como um 

subgênero dos discursos político e jurídico, ancorado nos pressupostos teóricos da noção 

de gêneros e domínios discursivos e inseri-los em um contexto histórico e político, visa a 

relacionar a representação social à questão da memória, entendida não apenas como 

reprodução do vivido, mas também como construtora de significados e reveladora do 

papel e imagem de seus enunciadores. Por meio do estudo da linguagem no plano do 

discurso, propusemos comprovar a construção de sentido que se estabelece no uso de 

determinados recursos linguísticos e na combinação do léxico à cena enunciativa. 

Investigando as coerções discursivas que orientam a construção do ethos e da face 

enunciativa, verificamos que Presidência e presidentes são o resultado de uma dupla 

identidade que se funde em uma só e concede ao enunciador a possibilidade  de construir 

uma imagem de si no discurso, ao mesmo tempo em que esse mesmo enunciador 

(re)constrói a imagem do poder que assume e vice-versa, mostrando-nos um 

espelhamento inegável.  

Podemos afirmar que nas cenas enunciativas analisadas há participantes e expectadores 

(reais e virtuais) inseridos e os assuntos tratados nos discursos se referem tanto a obrigações 

devidas ao encontro que se realiza, quanto às que se devem à ocasião social da qual os 

Ministros em questão constituem uma expressão (GOFFMAN, 2010, p. 171). As 

manifestações linguísticas e a seleção lexical em tais processos discursivos determinam uma 

prática sociocomunicativa, cujas características inserem esses discursos em determinados 

domínios discursivos, suscitando um contrato que, explícito ou tácito, será capaz de confirmar 

a interdependência e relevância de enunciador e auditório para a constituição do ethos. O eu, 
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o outro, o onde, a palavra, a seleção vocabular, as manifestações linguísticas recebem, então, 

uma carga ideológica de natureza social que transita em toda e qualquer comunicação e 

revelam, em decorrência, faces e imagens que se querem construídas no discurso, oferecendo 

ao homem a oportunidade de dize(-se), de revelar(-se), de libertar(-se) ou de prender(-se) em 

um mundo onde a palavra é, ao mesmo tempo, a chave e a tranca, a porta para todas as 

(im)possibilidades, permitindo a esse mesmo homem velar e revelar uma face e se tornar, 

dessa forma, o carcereiro de si mesmo (GOFFMAN, 2012, p. 18), porquanto se emoldura em 

um ethos responsável pela conexão que quer estabelecida entre seus interlocutores 

discursivos, ao acionar no momento da enunciação as estratégias de proteção que visam a 

funcionar a seu favor, assim como as vozes autorizadas marcarão a heterogeneidade do 

discurso e ratificarão a imagem construída de si próprio, retirando, dessa forma, o discurso 

de um plano monológico. 
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O presente trabalho tem como objetivo discutir, a partir da noção de determinação 

discursiva, em Haroche (1992), sob a ótica da análise do discurso (Pêcheux, 1975), quais 

os efeitos de sentido que essa concepção assume no interior de um material didático 

voltado a docentes de surdos. O material observado trata-se de um compilado de lições 

escolares destinado à instrução de docentes de alunos surdos – Compendio para o Ensino 

dos Surdos-Mudos –, material do século XIX, traduzido da língua francesa pelo professor 

Tobias Rabelo Leite, também diretor do Instituto Imperial dos Surdos-Mudos, no referido 

século. Observaremos o modo como o sujeito enunciador se subjetiva no espaço de autor 

do material didático, movimentando-se, sob influência do discurso naturalista. 

O autor/tradutor do compêndio é o sujeito responsável/organizador desse discurso, 

e por ocupar o lugar social de professor e diretor da única instituição de surdos, referencial 

em todo território brasileiro do século XIX, acaba sofrendo algumas determinações da 

ordem da exterioridade. Assim, na passagem do espaço empírico para o espaço 

discursivo, o sujeito-autor inscreve-se num determinado lugar discursivo, o qual está 

determinado pelas relações de verdade e poder institucional que ele representa 

socialmente – a escola e o estado. No entanto, apesar de tantas determinações que sofre, 

ele acaba determinando o sujeito surdo nas instruções que realiza aos docentes, enquanto 

enunciador do compêndio. Desse modo, ele acaba por reforçar/autenticar o discurso 

pedagógico, através de gestos de interpretação que realiza, influenciado pelo discurso 

naturalista, tão em voga naquele século. 

Apresentaremos no próximo item uma explanação crítica acerca das instituições 

estado, igreja e língua, exercendo influência sobre os sujeitos e, em seguida, uma reflexão 

teórica sobre a noção de discurso naturalista e sobre determinação discursiva, enfocando 

os seus desdobramentos, para, em seguida, analisar o funcionamento dessas noções no 

interior do material didático em estudo.  
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Ao propor a análise dos conceitos religião, língua e estado, falamos do imbricamento 

dessas noções na teia discursiva, levando-se em conta o sujeito e a história, no intuito de 

encontrar os efeitos de sentidos que essa relação pode trazer, dentro de uma perspectiva 

linguístico-social. Para existir discurso, é necessária uma ideologia; e para existir 

ideologia, é necessário o sujeito, por isso, investigamos o encontro da religião, da língua 

e do Estado. Dentro dessas noções, procuramos estabelecer, no presente trabalho, de que 

maneira o poder e a verdade são constitutivos de discursos que circulam como legítimos, 

e os efeitos de sentidos que produzem sobre os sujeitos. 

Na esfera do religioso, teceremos considerações a respeito de uma das instâncias 

sociais mais prestigiadas ao longo da história: a Igreja Católica. Althusser (1974), nos 

diz: “Deus define-se a si mesmo como sujeito por excelência, aquele que é por si e para 

si (Sou aquele que É) e aquele que interpela seu sujeito […] eis quem tu és: és Pedro”. E 

acrescenta, quando diz que todo “indivíduo é chamado pelo seu nome no sentido passivo, 

nunca é ele que dá a si próprio o seu nome”. Sendo assim, o autor distingue o Sujeito – 

Deus, dos sujeitos – os homens mortais. (ORLANDI, 2011, p. 241). 

Estabelece-se, assim, uma ideologia de assujeitamento/passividade: a submissão 

dos sujeitos ao Sujeito, com a seguinte estrutura: 

a)! a interpelação dos indivíduos como sujeitos; 

b)! a sua submissão ao Sujeito; 

c)! o reconhecimento mútuo entre os sujeitos e o Sujeito, e entre os próprios 

sujeitos e, finalmente, o reconhecimento do sujeito por ele próprio; 

d)! a garantia absoluta de que está tudo bem, assim, e que, na condição de os 

sujeitos reconhecerem o que eles são e de se conduzirem de acordo, tudo correrá 

bem. (ORLANDI, 2011 apud ALTHUSSER, 1974). 

A partir dessa relação, temos o reconhecimento em Deus, a identificação com ele e 

a passividade; o assujeitamento. De acordo com Althusser, “O indivíduo é interpelado 

como sujeito (livre) para que aceite (livremente) a sua sujeição […]. Só existem sujeitos 

para e pela sua sujeição” (idem). A ideologia religiosa funciona sob o paradoxo de que a 

libertação do sujeito é, também, a sua coerção. 
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O discurso sobre o religioso funciona, assim, na ilusão dos sujeitos, que, ao 

pensarem-se libertos, estão, na verdade, presos por um Sujeito maior. A pedagogia 

religiosa tem “por objetivo reforçar os mecanismos de crença no interior do religioso” 

(HAROCHE, 1992, p. 25). Sob a ideologia da dominação, de si e dos outros, a pedagogia 

religiosa “atua sob a forma de um exercício lógico, limitado no tempo e no espaço a certos 

indivíduos” (idem), ligada, assim, ao poder e ao saber, mesmo que não tenha relação com 

conhecimento e conteúdo. 

Não podemos falar sobre o discurso linguístico sem, antes, tocarmos no conceito 

de formações imaginárias (PÊCHEUX, 1975), que diz respeito ao modo como o sujeito 

projeta uma representação imaginária e, a partir dela, tece suas considerações. A partir de 

um jogo de imagens, entre o sujeito, o lugar de onde se fala socialmente, os discursos 

ditos e os discursos não ditos, obtém-se uma formação imaginária. 

Com a língua não é diferente. Por ser social, ela constitui o sujeito e se constitui 

nele, estabelecendo relações com a história. No âmbito discursivo, as forças que agem em 

seu interior são da ordem do imaginário, por isso, ela é opaca e apresenta o equívoco 

como parte de sua constituição. Disto isto, podemos partir para a análise da formação da 

língua nacional do Brasil. 

O imaginário de língua no século XIX produz o efeito de sentido de uma unidade 

linguística que não havia no território brasileiro. Havia, no geral, uma centena de línguas 

indígenas orais, não grafadas. Posteriormente, houve o confronto dessas línguas com a 

língua do colonizador português. A relação entre as línguas existentes acabou tornando-

se uma relação linguística e disciplinar, concedendo, assim, aos portugueses uma maneira 

de domínio linguístico sobre todos os que aqui residiam, além dos imigrantes, que 

falavam uma outra língua ao chegar ao Brasil (GALLO, 1996, p. 101). 

Quando o ensino se estabelece efetivamente, já existe aqui uma produção literária feita 

por indivíduos nascidos no Brasil, mas com formação na ou pela Europa. Essa representação 

será o modelo eleito para o ensino de língua “materna” no Brasil. Esse processo vai 

transformando os sujeitos que aqui residiam em filhos; a língua portuguesa tornou-se, então, 

a “mãe” de todos os alfabetizados no Brasil, além dos analfabetos, como concessão. (idem, 

p. 103). 
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O imaginário social da língua como uniforme e homogênea orienta o modo de 

ensino e confere verdade e poder a ela. Dessa forma, institui-se uma norma, a qual deveria 

ser seguida e reverenciada em todas as esferas sociais, principalmente pela escola, que 

representa uma das maiores instituições da língua na sociedade. Desta forma, o que se 

desviasse da norma, da regra, era tido como errado; como desvio; transgressão da ordem. 

Com o efeito de língua-mãe, a língua portuguesa foi-se estabelecendo no Brasil com um 

discurso autoritário, de dominação, que representava a esfera do estado (imperial), o 

discurso do colonizador português sobre os colonizados. 

Falemos sobre o âmbito jurídico. Ele está atrelado à religião e à língua, dentro da 

esfera social. Representando o poder, em forma de governo, a ideologia é sempre a 

mesma: dominar para governar. Por isso, a forma de coerção do indivíduo visa à 

homogeneização, transformando-o em uma massa; individualizando-o, para depois, 

assujeitá-lo, coagindo-o no domínio do social – o domínio que lhe é próprio. Ao homem 

social, cidadão, lhe é “oferecido” o poder do direito social, em troca dos deveres, também 

sociais, que os condena em sua própria lógica de coerção. 

Sobre isso, Haroche nos diz: 

Para que o sujeito-de-direito possa responder por si, por seus atos, por seu 

comportamento, é preciso, previamente, tornar o homem uniforme, regular, 

determinado, predizível, mensurável (HAROCHE, 1992, p. 30). 

Uma das formas de coerção do indivíduo é a determinação: 

Bem mais do que ao exercício específico da pedagogia medieval, a determinação serve 

à exigência de pureza na língua e se integra no funcionamento ideológico mais amplo 

que concerne à relação do sujeito com a língua e com o saber (idem, p. 25). 

Segundo Haroche, a determinação religiosa, a determinação institucional e a 

determinação individual constituem uma sequência de etapas cruciais que permitem 

traçar a história do processo da autonomização aparente do sujeito. (ibid., p. 26). 

?>('(.&!6"%!'(0-,"%-*&!,-(+(-(.+,+%#&0-23'(.&!6"%!&5-(

Se, no século XVI, é o discurso sobre a cultura, os costumes, a religião, que ocupa a frente 

da cena da cientificidade, no século XIX é antes o inventário das espécies que vai 

desempenhar este papel. Os longos relatos (em que a narrativa simula a dissertação) e os 
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relatórios dos viajantes e missionários vão ceder seu espaço às extensivas descrições e 

aos diários de campo assim como às classificações dos objetos, seja da fauna, da flora ou 

das línguas, dos habitantes, das raças. 

Uma das características do discurso naturalista é aquela que procura na própria 

descrição de aspectos naturais – da natureza, ou do ser humano, por exemplo – 

argumentos para justificar seu objeto de análise. Na descrição, vai-se caracterizando o 

objeto; representando-o por meio de uma ótica objetiva, simplista e reducionista, porque 

o limita à palavra que o representa. O objetivo de classificação do mundo compromete a 

constituição das identidades, uma vez que os sujeitos se concebem pelos modos de 

representação sociais, em suas práticas simbólicas. Essa determinação a que nos 

propomos discutir visa à precisão; visualização dos seres, criando uma ilusão de 

homogeneidade. 

Essa mesma ilusão ocorre no que se refere à linguagem, levando-se a crer em sua 

objetividade como forma de apreensão do mundo; o reducionismo à nomenclatura. No 

entanto, essa nomeação aparece com efeito de sentido de natural; como se aquilo fosse 

próprio da ordem da linguagem; como se todos os acontecimentos da língua tivessem que 

ser nomeados, assim como ocorre com a nomeação dos seres vivos – e inanimados – 

existentes. Há um retorno, assim, ao discurso religioso, da criação do mundo e de todos 

os seres em sete dias por Deus, o qual também nomeou todos os seres. O ato de nomear 

não cabe, pois, a qualquer sujeito, mas somente a um Sujeito, logo, nos perguntamos: a 

quem caberia o poder de nomear; sendo uma espécie de Deus, em termos discursivos? 

Como assinala Orlandi (1994), esse ato de nomeação cabe para fins científicos: “Este 

efeito, juntando classificações de espécies da natureza e caracterização fisionômica do 

país e da população local, institui o modelo do que ficará, na ciência, como pesquisa de 

campo” (ORLANDI, 1994, p. 53). 

Com vistas a uma forte estabilização dos referentes, o olhar naturalista se aloja no 

interior de discursos que pregam a autonomia dos sujeitos, mas que instituem, em sua 

organização, regras que normatizam os sujeitos, coagindo-os à sua própria vontade e 

poder. Nos relatos naturalistas, observa-se uma dupla articulação de leitura, porque esse 

discurso mostra a leitura literária da descrição, e de outro, revela o método; como 

procedimento científico de abordagem do objeto. (idem, p. 56). Nosso trabalho não é criar 
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uma solução para essa ambiguidade, mas compreendê-la em seu interior, observando os 

efeitos de sentidos produzidos. 

F>('(6'#1+0.&'(1-%-('(+0!&0'(.'!(!"%.'!C#".'!(

“Quem tem o conhecimento para julgar a adequação dos nomes criados é o dialético, 

que os usa para interrogar e responder” (PIQUÉ, 1995). Sobre a estrutura do compendio, 

observamos que ele se dá em forma de perguntas e respostas. Esse modelo socrático 

produz a ilusão de um diálogo, geralmente para negar o que se perguntou. Mas o que 

temos nesse discurso é a ilusão de um diálogo: enquanto o interlocutor/leitor espera 

uma conversa, ele recebe uma ordem sob o formato de instrução. Na função de diretor 

do único instituto dos surdos do Brasil do século XIX, o enunciador apropria-se da 

autoridade que lhe é concedida por seu cargo, e, também chamando à enunciação a voz 

de outra figura de autoridade, Vallade Gabel, professor do Instituto de Surdos da França, 

a quem a obra referida é de autoria legítima. 

Ou seja, nas palavras de um professor que já havia feito um trabalho experimental; 

uma pesquisa de campo anterior (e com surdos franceses!), o discurso do compendio teria 

total comprovação de que a nomenclatura utilizada para distinguir as “espécies” de 

surdos, os modos de instrução utilizados, bem como os conhecimentos a serem 

ministrados estavam mais do que corretos e seriam efetivos para o ensino dos surdos 

brasileiros. 

No CPESM, o enunciador descreve o surdo, tecendo considerações a respeito de 

suas características físicas, comportamentos e o rotula, de acordo com suas habilidades 

para a linguagem. Quando ele faz a diferenciação em surdos instruídos e surdos sem 

instrução, há aí uma clara distinção entre os surdos, em relação à linguagem, 

aprisionando-os; distinguindo-os, sendo, assim, “uma forma de poder que classifica os 

indivíduos em categorias, identifica-os, amarra-os, aprisiona-os em sua identidade.” 

(HAROCHE, p. 21, 1992). 

Nos perguntamos: quais os sentidos de língua estão presentes no CPESM sob as 

palavras de instrução do enunciador? Pensamos que esses sentidos para a língua acabam 

por fabricar o indivíduo (PÊCHEUX, 1975) com mecanismos individualizantes: “o 

indivíduo aparece como transparente, mensurável, no limite, até modificável” (idem, p. 
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19). Isolando os indivíduos e determinando-os pelo poder da linguagem, o sujeito, 

passivo, se tornaria, assim, um objeto de troca para o Estado, para fins de poder. 

Trabalhamos com a perspectiva de língua em funcionamento, logo, trabalhamos com 

a relação tensa e contraditória entre língua fluida e língua imaginária (ORLANDI, 2006). 

A língua imaginária é a língua amarrada à norma; é a língua do bem-dizer; é a língua 

prestigiosa socialmente. A língua fluida não permite contenções; ela é livre, e, por ser assim, 

apresenta rupturas, equívocos; brechas, que são constitutivos da sua natureza. A língua 

fluida possui ordem própria, mas não pode ser organizada, sistematizada. À língua fluida 

cabe a organização linguística; é o lugar da coerção, do aprisionamento subjetivo. 

Nosso dispositivo teórico será a determinação discursiva (HAROCHE, 1992), 

articulando-os aos conceitos de língua imaginária e língua fluida, além de tecer relações 

sobre como o discurso naturalista se inscreve no discurso sobre a língua no compendio. 

Acreditamos que esses conceitos possam estar ideologicamente inseridos no CPESM, e 

que funcionem como mecanismos de controle do surdo enquanto sujeitos porque atuam 

sobre a maneira como o surdo deve (pode) pensar, agir e (não) falar. A língua do outro é 

sempre melhor para o surdo. A escrita do outro é sempre mais interessante para o surdo. 

Aquilo que se deve fazer: a norma, a regra; o controle sobre a linguagem coage o surdo. 

Sua conduta social fica cerceada por normas que o impedem de dizer por si mesmo. 

Vamos observar, agora, como essas instâncias sociais agem no interior do 

Compendio para o Ensino dos Surdos-Mudos (CPESM), com vistas à determinação do 

sujeito surdo, sob a aparência de instruí-lo e guiá-lo para ser um bom cidadão, útil e capaz 

para a sociedade. 

Nosso dispositivo analítico refere-se às descrições do enunciador sobre o surdo no 

compêndio, mais especificamente à parte introdutória do compendio – “Aos professores”, 

em que encontramos algumas instruções prévias aos docentes sobre os tipos de surdez 

dos alunos surdos. Nesta seção, o enunciador descreve fisicamente e mentalmente as 

características dos alunos, e por esse critério de descrição, ele tece considerações a 

respeito da maneira como o professor deve lidar com seu aluno. 

Selecionamos cinco sequências discursivas (SD) da presente seção, de instruções 

aos professores para serem analisadas. Na análise das sequências, iremos observar como 

o discurso naturalista exerce influência para determinar o surdo, impondo-se sobre esse 
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sujeito, especificamente na maneira eleita para se lidar com ele nos assuntos escolares. 

Analisaremos o funcionamento discursivo das SD, sob o seguinte recorte discursivo: a 

determinação do surdo sob o discurso naturalista. 

T>(-(.+,+%#&0-23'(.'(!"%.'(!'/('(.&!6"%!'(0-,"%-*&!,-(

SD1 – “É preceito corrente da pedagogia que o professor deve conhecer seu discipulo, 

estudando-lhe o temperamento, o genio, o caracter, e até os costumes adquiridos na 

vida domestica” (in: AOS PROFESSORES, Apêndice, p. VII. Grifos nossos). 

Na SD1, observamos o aluno visto como um objeto de estudo, no qual observam-

se características físicas, adquiridas, ou não, para que, partindo delas, o professor pudesse 

ter condições de realizar – e ter bom êxito – na tarefa de ensino do discente. 

SD2 – “O professor do surdo-mudo, antes deste estudo, deve saber distinguir as 

especies de surdo-mudez, para poder regular os meios que tem de empregar para o bom 

exito de sua difficil tarefa” (in: AOS PROFESSORES, Apêndice, p. VII. Grifos 

nossos). 

A SD2 permite-nos enxergar a separação que o próprio enunciador faz dos surdos, 

por isso, classifica os tipos de surdez em espécies. De acordo com cada “espécie”, o 

professor poderia regular os meios empregados para ministrar suas aulas aos alunos 

surdos. Essa classificação do surdo em espécies já é uma forma de determiná-lo; em 

outras palavras, o surdo não é nada além daquela classificação. O que estiver definido 

para sua espécie deve ser realizado para que sua instrução seja produtiva. Nada além 

daquilo serve. A rigidez da nomenclatura não permite brechas, ou perspectivas outras. É 

fechado. Imutável. Cristalizado. 

SD3 – “Há duas especies de surdo-mudez: a congenita e a acidental. Não interessa ao 

professor conhecer a fundo as causas physicas que as determinarão…”. (in: AOS 

PROFESSORES, Apêndice, p. VII. Grifos nossos). 

Essa sequência discursiva nos mostra o desinteresse do enunciador por um caminho 

que poderia dizer outras coisas ao professor. Optar por não conhecer ais a fundo o que 

causou a surdez no aluno é abandonar a historicidade do sujeito, em prol de uma 

classificação prévia sobre um assunto, como se aquela determinação abrangesse a todos 

os sujeitos, um a um. Na verdade, é isto o que as classificações fazem: determinam; 
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generalizam o sujeito, com vistas a modelá-lo segundo interesses de outrem, que não os 

do sujeito. 

SD4 – “O surdo-mudo congenito tem a face pallida, a physionomia morta, o olhar 

fixo, a caixa toraxica deprimida, movimentos lentos e o caminhar tropego e oscillante, 

é excessivamente tímido e desconfiado” (in: AOS PROFESSORES, Apêndice, p. VIII. 

Grifos nossos). 

Na SD4, observamos a descrição do surdo como se fosse um caso clínico a ser 

analisado em laboratório. Essa descrição parece exaltar as características físicas do 

indivíduo, e, com isso, acaba ocultando sua historicidade como sujeito. Há o apagamento 

do sujeito, em prol de uma análise biológica do indivíduo para quantificá-lo e doutrina-

lo para ser um bom cidadão. 

SD 5 – “Além destes signaes há um que lhe é peculiar: certo ruido, ou especie de 

gemido que inconscientemente deixa ouvir quando come ou faz qualquer cousa que 

exija esforço physico ou intelectual, ou que lhe cause satisfação” (in: AOS 

PROFESSORES, Apêndice, p. VIII. Grifos nossos). 

Na SD5, vemos determinações de ordem física, e juízos de valor sobre sua 

capacidade mental; há classificações. Ao rotular os surdos, existe intrínseco um limite 

entre aqueles que podem ser ensinados e os que não podem. Que critérios são esses? 

Existe aí uma relação direta com o imaginário de língua implícito na materialidade 

discursiva desse texto? Tratar-se-ia de uma língua sistema? 

A que os analistas fixam suas regras e fórmulas, em suas sistematizações, são artefatos 

(simulacros) que os analistas de linguagem têm produzido ao longo de sua história e 

que impregnam o imaginário dos sujeitos na sua relação com a língua. Objetos-ficção 

que nem por isso deixam de ter existência e funcionam com seus efeitos no real. São 

as línguas-sistemas, normas, coerções, as línguas-instituição, estáveis em sua unidade 

e variações. São construções. Sujeitas a sistematizações que faz com que elas percam 

a fluidez e se fixem em línguas imaginárias. (ORLANDI, 1985, p. 19). 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Observando os “efeitos de sentidos entre os locutores” (PÊCHEUX, 1997), observamos 

que a língua não é transparente, logo, as relações de sentido que o discurso desse MD 

projeta são:  
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1. Animalizar o surdo que, historicamente tem uma posição marginal na sociedade – 

“ferocidade”; “especies”; 2. Colocando-o numa condição de anormal, que precisa ser 

punido; controlado – “reconstituir à sociedade um membro que a natureza ou os 

accidentes della desviarão […]”; 3. Para formatá-lo, segundo o padrão da sociedade – 

“Captada a confiança do surdo-mudo, o professor terá nas suas mãos um discipulo tão 

docil como é ductil a cera, ao qual, com o calor do carinho, poderá dar a fórma […]” 

(LEITE, 1881). 

O Compendio para o Ensino dos Surdos-Mudos funciona como uma instância de 

controle do sujeito surdo, uma vez que o inferioriza, não só na condição de um aluno 

“sem luz”, mas à condição de um animal; de um objeto de estudo que precisa ser analisado 

em laboratório, para depois virar um número para uma classificação definida. Por isso, 

ele precisa ser dominado pelo professor para que este o domestique, o domine, cercando-

o com disciplina, ética e moral, as quais foram-lhe retiradas por conta de sua falta, a 

audição. 

%+;+%A06&-!((
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O universo dos gêneros jornalísticos1 oferece à pesquisa linguística alguns textos bastante 

atraentes devido a características peculiares, não apenas por desafiarem o próprio 

conceito de gênero – como a crônica, que ora parece jornalismo flertando com a literatura, 

ora parece um minuano literário arejando o jornalismo –, mas também porque exibem 

marcas enunciativas evidentes e curiosas. 

Mário Perini (2009, p. 25) declara sua opção pelos corpora jornalísticos (ao lado 

dos textos técnicos) para estudos de um estrato linguístico que apresenta elementos de 

sintaxe e estilo propícios para o trabalho do pesquisador: 

Existe uma linguagem padrão utilizada em textos jornalísticos e técnicos […], que 

apresenta uma grande uniformidade gramatical, e mesmo estilística, em todo o Brasil 

[…]. Pode-se concluir que existe um português padrão altamente uniforme no país 

[…]. Esse padrão é encontrado em textos técnicos e jornalísticos em geral, mas nem 

sempre nos textos literários. 

Perini destaca ainda que a uniformidade de estrutura é uma das vantagens desses 

textos, pois favorece a descrição das características linguísticas com maior coerência, pois 

há menos influência das inovações pessoais dos textos literários. 

Com base nessa oferta de análise dos textos jornalísticos, abordo neste artigo os 

títulos e chamadas, gêneros com estruturas muito próprias, talhadas com o cinzel da 

língua para obter efeitos como ênfase, precisão informativa, criatividade, concisão e 

atualidade. Sim, “atualidade”, mas podemos dizer “perenidade”, elemento fundamental 

na estratégia da mídia para vender informação e que todo jornalista busca ao escrever 

______ 

1 A partir de estudos de Lia Seixas (2009, p. 292 e 297), relaciono alguns dos gêneros mais comuns do 
jornalismo: reportagem; artigo; editorial; crônica; crítica; quadrinho, charge, resenha, notícia, cartum, 
coluna de notas, classificados, foto-legenda, carta do leitor, suplementos especializados e genéricos, 
entrevista, anúncio, serviços culturais (de cinema, tevê, teatro etc.), chamada e título, informe editorial. 
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títulos e chamadas, dada a importância de manter os enunciados sempre frescos. Afinal, 

na era do jornalismo digital, notícia velha não serve nem para embrulhar o peixe. 

Patrick Charaudeau (2013, p. 133) chama essa busca pela atualidade da notícia de 

“obsessão do presente”: 

As mídias têm como tarefa dar conta de acontecimentos que se situam numa 

cotemporalidade enunciativa. Por isso, devem tentar aproximar ao máximo os dois 

momentos opostos na cadeia temporal: instante do surgimento do acontecimento     > 

instante da produção midiática > instante da saída do produto midiático > instante do 

consumo da notícia. 

Ainda segundo Charaudeau, a atualidade responde à pergunta “o que se passa nesse 

momento?”, o que dá o caráter factual da notícia. Em comparação a outras instâncias de 

saber, como a história e a tecnologia, na mídia a contemporaneidade se apoia no fato de 

o acontecimento ser o mais cossubstancial (intrínseco) ao ato da transmissão e do 

consumo da notícia: 

A noção de atualidade é de importância central no contrato midiático, tanto que se 

pode dizer que é ela que guia as escolhas temáticas. Isso explica duas características 

essenciais do discurso de informação midiático: sua efemeridade e sua a-historicidade. 

Charaudeau fala em “cotemporalidade” e “contemporaneidade”, mas difere os 

termos explicando que é preferível falar de “cotemporalidade” porque, para o sucesso da 

mídia, transmissão e consumo da notícia devem estar o mais próximo possível no tempo. 

Compartilho a reflexão que me leva a concordar com Charaudeau: “contemporâneo” nos 

remete ao compartilhamento de uma época, de tempo físico elástico (a “época da 

monarquia”, “belle époque”, “época do regime militar”). A “cotemporalidade”, o tempo 

conjunto, repartido, nos remete ao instante, ao sincrônico. 

Concordo sobre chamar o texto midiático de “efêmero”, mas reafirmo o que afirmei 

sobre a busca pela atualidade, pelo frescor. O texto midiático é efêmero ao lidar com fatos 

muito marcados no tempo físico, no instante exato, mas luta com as armas da língua para 

dar aos títulos esse matiz de “novidade duradoura”. Com a velocidade do tempo atual, 

parece uma luta perdida, mas que deixa rastros linguísticos. 
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O principal deles é o uso predominante dos verbos no presente do indicativo, 

mesmo que os fatos da notícia ocorram fora do exato instante enunciativo, mas habitem 

um “tempo semântico”, para usar uma reflexão de Milton José Pinto (1994, p. 59): 

No Português e muitas outras línguas, os intervalos de tempo nos quais ocorrem os 

estados de coisas descritos nos enunciados devem ser ordenados em relação a um 

intervalo tomado como origem convencional de contagem do tempo, […] que vou 

chamar de perspectiva temporal. Essa operação de localização ou ancoragem de 

intervalos constitui o que se denomina tempo semântico, que é, insisto, independente 

em relação às operações de referência a datas e durações, que chamei de tempo físico. 

José Pinto cita três perspectivas temporais assumidas pelo emissor: experiencial, 

narrativa e relatada. Segundo essas reflexões teóricas, entendo que os títulos jornalísticos 

se insiram na perspectiva experiencial. Vejamos a definição: 

Ao adotar a perspectiva experiencial, que caracteriza o uso do tempo nas nossas 

interações verbais cotidianas, o emissor fixa, numa primeira operação enunciativa, o 

momento da enunciação como origem para ordenação dos demais intervalos de tempo. 

A perspectiva experiencial supõe assim que […] um enunciado seja sempre produzido 

por um eu, dirigido a um tu, e que o sistema de referência espaço-temporal em uso seja 

organizado em torno do aqui e do agora da enunciação. 

Ao usar o presente do indicativo, o jornalista faz uma operação de “ancoragem 

temporal” (expressão de Milton José Pinto), estabelecendo um momento condutor dos 

demais tempos verbais que venham a ser usados na reportagem. Fiorin (1996, p. 142) 

ajuda a aprimorar a reflexão sobre como esse “agora” do enunciador conduz a narrativa: 

O discurso instaura um agora, momento da enunciação. […] Esse agora é, pois, o 

fundamento das oposições temporais da língua. 

O tempo presente indica a contemporaneidade entre o evento narrado e o momento da 

narração. Mas […] esse presente, enquanto função do discurso, não pode ser localizado 

em nenhuma divisão particular do tempo crônico. 

Fiorin argumenta que, sendo gerado pelo ato de linguagem, o agora desloca-se ao 

longo do fio do discurso, permanecendo sempre “agora”. Tudo se dá em torno do 

momento da enunciação, que, ao menos do modo de seleção verbal dos títulos e 

chamadas, só pode ser marcado pelo presente do indicativo. “Assim, anterioridade e 

posterioridade são pontos de vista para trás e para frente em relação ao momento do fazer 
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enunciativo”, acrescenta Fiorin, para concluir em seguida: “O eixo ordenador do tempo 

é, pois, sempre o momento da enunciação”. 

Recorremos a Azeredo (2011, p. 204-205) para reforçar nossa compreensão sobre 

a importância do enunciador na condução do ato discursivo, estabelecendo relações muito 

específicas sobre o tempo em que narra e o tempo em que se passa o fato narrado: 

Esse agora – momento da enunciação – é o marco temporal básico do falante […]. 

Dizemos […] que o que se situa em época anterior ao momento da enunciação está no 

passado […] e o que se situa em época posterior […] está no futuro. Tudo o que o 

falante não precisa, não quer ou não pode situar em uma dessas épocas […] vem 

representado, por exclusão, como presente. 

Percebemos claramente essa estratégia discursiva nos títulos jornalísticos, que 

precisam marcar com exatidão o momento em que o jornalista produz seu enunciado 

sobre um fato, mesmo que este fato não seja durativo – excetuando-se, obviamente, as 

suas consequências, posto que sem elas o factual nem se transformaria em notícia. Assim, 

podemos entender os títulos 

Avião cai na Indonésia. IG – 16/08/2015 

Premier da Grécia renuncia. O Globo – 21/08/2015 

Ambos os fatos já ocorreram em instantes muito marcados e não durativos (a queda 

do avião é instantânea, e a renúncia do primeiro-ministro é um ato cuja proclamação tem 

um momento específico na temporalidade), mas o enunciador os traz para o presente 

através do tempo verbal. Mas também temos: 

Renan quer agilizar recondução de Janot como Procurador-geral. UOL – 13/08/2015 

A recondução é um ato a ser realizado em futuro próximo, não está consumada no 

presente, mas o redator desconsidera a opção “agilizará”, do verbo “agilizar” no futuro do 

presente do modo indicativo, que também indicaria ao leitor o significado de certeza com que 

se espera consumar o ato e opta por um verbo no presente do indicativo, verbo, aliás – e não 

gratuitamente – que ainda expressa um grau mais evidente de certeza e afirmação: “querer”. 

=>(&0!,S06&-(.+(1%'."23':(.-.'!(&0,+%0'!(+(.&%+,%&B+!(.-(+0"06&-23'(

Para os títulos jornalísticos, o presente do indicativo é o esteio dessas operações de 

ancoragem, embora encontremos outros tempos verbais. Recorrermos aos manuais de 
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redação dos jornais para conhecer algumas diretrizes de construção de títulos. Antes, devo 

explicar que os manuais se constituem como referência para o news making, o modo de 

produção jornalístico. Estão inseridos na natureza informativa da mídia ao balizar 

procedimentos, orientar escolhas e realizar pré-seleções lexicais, sintáticas e estilísticas, 

praticamente modelando enunciados ao gosto da “voz corporativa” da mídia. Eles são o 

próprio registro das instâncias de produção midiática, e consultá-los, portanto, nos dá 

valorosas informações acerca das escolhas jornalísticas. 

No Manual da Redação da Folha de S. Paulo (2010, p. 103), encontramos: 

Nos textos noticiosos, os títulos devem: 

Conter verbo, de preferência na voz ativa; 

Estar no tempo presente2, exceto quando o texto se referir a fatos distantes no futuro e 

no passado. 

No Manual de O Globo (1992, p. 37) 

•! Quando os fatos a que se refere o título pertencem ao presente ou ao passado 

imediato, o verbo vai no presente; quando a um passado mais distante, no 

passado – principalmente se o título contém algum elemento que situe a 

notícia no tempo (Inflação em 1976 foi de 35%). 

•! Para fatos que vão acontecer, é aceitável usar o presente apenas se a data ou 

época estiver indicada no título: “Presidente inaugurará hospital” e 

“Presidente inaugura hospital quarta-feira”. 

Na página 40, o manual ainda alerta: 

(É errado)… pôr o verbo no presente quando o tema do título pertence a passado 

distante ou quando a data ou época do fato faz parte do título: […] “Índice sobe (certo: 

subiu) 20% no ano passado”. 

No Manual de Redação e Estilo do Estado de S. Paulo (1990, p. 81): 

Tempos verbais. Como o presente é usado nos títulos para definir uma ação passada, 

mas recente (da véspera, em geral), ele só pode referir-se ao futuro quando 

acompanhado da indicação de tempo: “Presidente dos EUA chega amanhã”. 

______ 

2 O manual da Folha não indica o modo, mas inferimos naturalmente que se trata do presente do indicativo. 
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Além dessas características verbo-temporais de títulos e chamadas, destacamos 

outras, que afetam tanto forma quanto função e conteúdo: 

•! no aspecto gráfico, possuem corpo de letra maior do que o texto a que remetem, 

dando-lhes destaque na composição da página; 

•! carregam a função de – como lemos no Manual de Redação e Estilo de O Globo 

(1992, p. 37) – ser o “anúncio da notícia”, o enunciado que vai atrair os leitores-

consumidores; 

•! possuem limitação de caracteres; 

•! Buscam precisão e concisão: o redator deve dizer tudo em poucas e exatas 

palavras. 

Com essas características, vemos títulos como: 

a)! Em meio à crise, Dilma vem à Bahia amanhã 

pela 4º vez este ano 

Nessa sexta, presidente Dilma Rousseff desembarca no estado pela quarta vez este ano 

Tribuna da Bahia – 13/08/2015 

b)! O charme de Madureira será levado para o Centro do Rio 

Tribunal de Justiça promoverá baile na Avenida Erasmo Braga, no próximo sábado 

c)! Com crédito fraco e alta no calote, BB

lucra R$ 3 bi no segundo trimestre 

O Globo Online – 13/08/2015 

d)! Avião indonésio desaparecido com 54 

pessoas a bordo cai na Papua-Nova Guiné

IG – 16/08/2015 

e)! Acompanhe em tempo real 

Figueirense empata com o Fla, e agora está 1 a 1 

O Globo Online – 07/08/2015 

Importante observar como nos enunciados a; b; c; e há presença de elementos 

dêiticos para auxiliar a marcação do tempo, necessária para a clareza do enunciado, como 

em “[…] Dilma vem à Bahia amanhã” e “O charme de Madureira será levado […] no 

próximo sábado”. 
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A elasticidade dos anunciados jornalísticos, sempre forçada ao seu limite, nos obriga a 

repensar a definição de título, pois muitas vezes o significado depende de elementos 

acessórios ao título. São partes integrantes – como o antetítulo (também chamado de 

“chapéu”) e o subtítulo – sem as quais o sentido fica comprometido. Elas reúnem termos 

cuja coesão só se completa com a presença de um dêitico que estará, por exemplo, no 

componente acessório, como o subtítulo: 

Antetítulo ou Chapéu " Acidente na Cidade das Artes 

Título " Criança cai em fosso após apresentação de coreógrafo 

Subtítulo " Menina de 5 anos caiu num vão perto do palco e teve ferimentos no nariz, 

mas, segundo presidente da entidade, passa bem 

O Globo Online – 23/08/2015 

Vamos reparar que a informação central está no título e no subtítulo: um acidente 

em determinados lugar e situação, com certos personagens. Provavelmente por limitação 

de caracteres, não couberam todas as referências dentro do título e do subtítulo. Assim, a 

informação adicional do antetítulo (Cidade das Artes), cumpre a função coesiva com a 

referenciação que está no subtítulo (da entidade)3. Dessa forma, todas as subdivisões do 

chamo de “conjunto de título” formam um todo enunciativo. 

Redigir um bom título não é tarefa fácil. Redatores e editores travam lutas diárias 

nas redações contra os prazos e as exigências impostas pelas diretrizes editoriais e o modo 

de organização textual do gênero. O jornalista escreve constantemente com a lâmina 

afiada e implacável do tempo sobre a cabeça, o que, naturalmente, abre caminho para 

deslizes de toda ordem. “Como escreve um jornalista? Numa palavra: depressa”, alerta o 

Manual de Redação e Estilo de O Globo (1992, p. 15). Poderíamos ousar um 

détournement4 para o velho aforismo: “A pressa é inimiga da coesão”. Do título a seguir, 

comentaremos suas relações semânticas face à (suposta) intencionalidade5 do jornalista: 

______ 

3 Exemplo de coesão referencial. Ver Koch (2010, p. 31). 
4 Segundo a definição do termo criada por Almuth Grésillon e Dominique Maingueneau: ”(…) consiste em 
produzir um enunciado que possui as marcas linguísticas de uma enunciação proverbial, mas que não 
pertence ao estoque dos provérbios reconhecidos.” (Koch/Bentes/Cavalcante – 2007, p. 45). 
5 A partir dos sete princípios da textualidade, de Robert de Beaugrande e Wolfgang Dressler, Costa Val 
(1999, p 5) define a intencionalidade como parte dos objetivos do enunciador em relação ao seu texto, e 
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Protestos menores que os de março mantêm pressão sobre governo 

BBC Brasil – 17/08/2015 

A princípio, o título não aparenta grandes problemas. Ele dá conta de uma notícia 

simples: a Presidente da República, em meio ao seu inferno astral político, vem 

enfrentando manifestações populares contra o governo. Os protestos se repetem em 

intensidade e tempo variáveis. Os de março de 2015 foram mais intensos, e os últimos, 

de agosto, ainda que menores, servem para manter o governo sob pressão. 

No entanto, sob a ótica semântico-estilística, vejo problemas no título da BBC 

Brasil pela ausência de um elemento de matiz concessiva para fazer coerência com a ideia 

de que os protestos, sendo menores, mantêm o governo pressionado. Pela lógica, se os 

protestos são menores, seria natural que o governo se sentisse aliviado, mas o contraste 

concessivo serve justamente para dar coesão e coerência ao raciocínio que o redator 

buscou repassar para a escrita. É como dizer: 

•! Mesmo chovendo, irei à praia; 

•! Apesar da chuva, fui à praia; 

•! Conquanto chovesse, fomos à praia. 

Do que podemos inferir pela leitura do título, e para manter a estrutura adequada à 

suposta intencionalidade do redator, esse raciocínio deveria ser expresso como: 

f)! Apesar de menores, protestos mantêm… 

g)! Mesmo menores, protestos mantêm…   

É importante lembrar que o desafio dos redatores para atingir a clareza e a precisão 

é ampliado não apenas pela limitação de caracteres, mas também porque, em 

determinados casos, o título tem que dar conta de uma teia complexa de significados, 

demandando o mínimo de conhecimento da língua para as escolhas certas e o resultado 

almejado. São relações semânticas muito presentes nas estruturas sintáticas dos títulos:  

______ 

como ele utiliza os elementos de coesão e coerência para atingir o que pretende. A intencionalidade depende 
da aceitabilidade, isto é, a compreensão do enunciado pelo receptor segundo os objetivos iniciais de quem 
produziu o texto. Por isso, na maioria das vezes, usa-se o termo como binômio: 
intencionalidade/aceitabilidade. 
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São Paulo tem semana decisiva dentro e fora de campo após 3 derrotas seguidas 

UOL – 24/08/2015 

É possível perceber neste título algumas nuances semânticas: “após 3 derrotas 

seguidas” tem um perfil temporal devido à preposição após, mas soa nitidamente como causa 

(as três derrotas levaram a essa situação) e, por oposição à causa, a consequência (a semana 

decisiva, portanto tensa, é resultado de um estado de coisas ruins, as derrotas seguidas).  

A relação temporal é mais evidente em “semana decisiva”, assim como a de 

lugar/espaço, “dentro de fora de campo”, embora, neste último caso, indique também 

intensidade: a crise é tão grande que afetará o time dentro e fora de campo. Entendo que 

as estratégias de ênfase de que o redator se valeu apoiem-se sobretudo na força dos 

adjetivos seguidas e decisiva, que conferem tensão ao período. 

Muitas vezes, no entanto, essas relações ficam frouxas pela ausência de um 

conectivo que evidencie o caráter semântico das relações de causa, consequência, 

concessão e tempo, entre outras. Percebo, aliás, um aumento no uso em títulos do síndeto 

e – embora não haja coordenação – substituindo conectivos clássicos para marcar as 

relações semânticas, com os seguintes exemplos: 

Dilma chega, e missa começa em Petrópolis 

O Globo, 25/03/2013 

Outro, mais curioso, pela presença da aliteração: 

Bebê chora em banho, e avó vê vidro no sabão 

Globo.com – 19/02/2013 

No primeiro exemplo, temos duas orações indicando uma subordinação 

temporal/condicional: para a missa começar, Dilma precisaria ter chegado/quando ela 

chegou, a missa começou. Essa ideia se mantém nos enunciados oracionais, mas não está 

espelhada no conectivo. No segundo exemplo, as relações semânticas são mais difusas: a 

causa do choro do bebê foram possíveis arranhões causados por cacos de vidro que, pela 

lógica, não deveriam estar em um sabonete infantil. Só podemos inferir, mas há causas 

possíveis para a escolha do e para ligar a subordinação: limite de caracteres do título ou 

a perda de noção, da parte do redator, do valor semântico dos conectivos subordinativos. 

 (
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Vimos neste artigo que a riqueza de gêneros do jornalismo nos oferece exemplos muito 

valiosos para a pesquisa linguística. Os títulos e chamadas, que muitas vezes são 

analisados dentro de um contexto geral dos enunciados (normalmente junto com as 

reportagens), quando analisados separadamente, revelam nuances bastante interessantes 

do ponto de vista da enunciação. 

Sua característica mais evidente, a predominância de verbos no presente do 

indicativo, são estratégias (astúcias?) que evidenciam a luta do produto midiático para 

buscar atualidade e duração no tempo. Mas vimos também que há um tempo além do 

tempo físico, um calendário próprio dos enunciados, que está presente com muita 

naturalidade nos atos de fala. Há um tempo do fato e um tempo de quem enuncia o fato. 

Por fim, abordamos as relações semânticas, que muitas vezes acabam flertando 

com a vagueza e a imprecisão, comprometendo os postulados que norteiam a confecção 

desses enunciados. Os motivos, como vimos, podem ser a ausência dos elementos 

conectivos subordinativos adequados, embora consideremos também que essas nuances 

semânticas acabam se evidenciando por estruturas que não seguem os caminhos 

sintáticos tradicionais. 

%+;+%A06&-!(
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Historicamente, a relação entre a humanidade e a natureza sempre foi constante, gerando a 

condução dos primeiros homens ao desenvolvimento de formas próprias de convívio mútuo 

entre aquilo oferecido pelos fatores naturais, como a chuva, o vento, o sol, a água, a terra e 

todos os seus produtos. A alimentação, as primeiras moradias e o deslocamento das 

comunidades são alguns dos exemplos que atestam a dependência dos fenômenos naturais 

no condicionamento humano. A interferência da natureza se faz presente em toda a 

humanidade, constituindo, ainda hoje, marcas significativas. Dentre os fatores relacionados 

a tal interferência, houve um de extrema pertinência ao homem: a necessidade de 

estabelecer um conceito de tempo favorável à organização da produção agrícola, à 

compreensão da mudança climática e à contagem de cada instante da vida. De certo modo, 

desde a antiguidade o espaço e o tempo foram fatores primordiais que mereciam melhor 

compreensão, ainda que os recursos científicos do passado não pudessem precisar com 

exatidão, nesse caso, a descrição exata do tempo. Entender o espaço, por exemplo, 

constituiu aos homens a possibilidade de explorar os recursos agrícolas e hídricos, 

importantes para a sobrevivência. Paralelamente à questão do espaço, os homens conviviam 

com o tempo expresso em dias que se realizavam em ciclos mais ou menos regulares. 

Também regular era a rotina de épocas frias ou quentes. Tudo isso era percebido, mesmo 

que a comprovação dessas passagens fosse algo complexo de explicar. 

Ao lado da necessidade de compreender as passagens temporais, a humanidade 

dispunha de eventos naturais diários representados pelo sol, a lua e as estrelas, 

evidenciando a presença de períodos mais ou menos regulares que se mesclavam no 

cotidiano. Pouco a pouco, os homens relacionavam a aparição do sol àquilo que hoje 

designamos dia, bem como para o conceito de noite observavam o surgimento da lua, 

com outras estrelas. Da noção do dia e da noite, somou-se a noção da jornada (um dia 

inteiro). Vários dias constituíam a noção de mês que, organizados em períodos comuns, 
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construíam a noção de estações diferenciadas temporalmente. Com isso, admitia-se a 

ideia de ano. 

Havia, como se vê, a necessidade de um marcador de tempo, algo que estivesse entre 

os dias (jornada) e os meses. Cada povo tentou, dentro da história, organizar esse conceito. 

Em especial, os gregos tentaram distribuir os dias em décadas, enquanto os romanos 

instituíram as calendas e os idos, todos imprecisos e insuficientes, já que não conseguiam 

relacionar os fatores naturais e a contagem da passagem do tempo. A grande inovação veio 

dos babilônios. Instalados na região da Mesopotâmia entre 1792 a.C. a 539 a.C., sentiram 

desde cedo a necessidade de organizar a passagem dos dias com uma demarcação própria, 

alicerçada a uma noção que hoje designamos semana. Para esse povo, o número sete 

possuía um grande significado, pois representava, na língua suméria, o próprio universo. 

Tratando-se de um número perfeito nessa cultura, não tardou a tentativa de relacionar os 

dias em ordem de sete, caracterizando a semana babilônica. Assim, para eles, organizava-

se a semana. Em Vieira o termo aparece em duas formas usadas indistintamente: semana 

ou somana. A primeira, datada em língua portuguesa desde o século XIV, está presente no 

Sermão de Domingo de Ramos, pregado na Matriz do Maranhão, em 1656. Segundo o 

autor, “A Igreja universal lhe chama a Semana Maior, porque nela se consumaram os 

maiores mistérios de nossa Redenção…”. A forma somana, também do século XIV e não 

corrente nos dias atuais, se apresenta no Sermão do Sábado antes do Domingo de Ramos, 

pregado na Igreja de Nossa Senhora do Desterro, na Bahia, em 1634, atestado na seguinte 

passagem: “O mesmo nos acontece a nós nesta Somana.” 

Da Babilônia o sistema foi incorporado pelos hebreus, especificamente no século 

V a.C. Para eles, havia um único detalhe: a semana deveria se organizar a partir do dia do 

repouso, pois, segundo as tradições bíblicas, Deus criou o mundo em sete dias, tendo 

descansado no último. Assim constituiu-se a semana judaica, baseada no dia do shabat 

(repouso). Os outros dias foram designados da seguinte forma: Yom Rishon, Yom Sheni, 

Yom Shlishi, Yom Revi’i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Shabat. Interessante observar que, 

na atualidade, os dias judaicos são iniciados não com o amanhecer, mas sim com o 

anoitecer, evidenciando o papel da lua, na sua cultura, para a demarcação do tempo. 

A formatação de uma semana calcada em um dia de descanso foi absorvida pelos 

gregos após breve contato com os judeus. Com a dificuldade de organizar os dias em 

décadas, logo os gregos adotaram o modelo da semana judaica, mantendo o shabat não 
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com a concepção religiosa, mas como um designador do dia de descanso. Todos os outros 

dias da semana grega foram referenciados a partir do shabat, a saber, proté sabbátou 

(primeiro dia após o shabat), deuterá sabbátou (segundo dia após o shabat) etc. Na língua 

grega atual essa designação persiste, com uma releitura cristã, incorporada a partir do 

século II d.C. O primeiro dia da semana é o Kyriakè heméra, posteriormente designado 

apenas por Kyriakí (senhor). Todos os outros dias se baseiam nos dias posteriores ao 

Kyriakí, seguidos do Deftéra, Tritī, Tetartī, Pémptī, Paraskeví e Savvato. Interessante 

ressaltar que, apesar de a Grécia ter se transformado em uma nação cristã, o shabat 

judaico foi mantido na designação semanal atual, incluindo o dia anterior (Paraskeví), 

com significado de “preparação”. 

Sendo a Grécia uma fonte viva de referência e modelo para a sociedade romana, logo 

a noção de semana grega foi incorporada em Roma. Houve, entretanto, um diferencial, pois 

os romanos, influenciados também pelos caldeus, associavam cada dia da semana a uma 

divindade ou a um astro. Dessa forma, assim organizavam a semana: Saturnus, Sol, Luna, 

Mars, Mercurius, Jupiter, Venus. Essa designação perdurou até a legitimação do 

Cristianismo em Roma. Ainda antes da oficialização da doutrina cristã, com o movimento 

acentuando a necessidade de extrair qualquer referência pagã do mundo romano, inclusive 

linguística, os cristãos, reunidos no Concílio de Niceia em 325, fixaram o dies solis (dia do 

sol) como o dia do senhor. A partir desse ponto, esse dia era reservado para comemorar a 

ressurreição de Cristo e o consequente descanso do trabalho. Legitimando a proposta do 

concílio, Constantino substituiu o nome dies solis para Dies Dominicus, ou seja, o dia do 

senhor, como na língua grega, determinando, inclusive, descanso civil obrigatório. Com 

essa inovação, a semana latina recebia uma nova concepção, calcada na ideologia cristã. 

Isso ocorreu também com a designação do Dies Saturni, proposto por Tertuliano no século 

III. Por influência judaica, o sintagma foi substituído por Sabbatum, vindo do grego sábbata 

que, por sua vez, veio do hebraico shabat. 

Como se vê, houve profunda influência cristã na transformação linguística dos 

termos designativos da semana latina, o que possibilita afirmar a existência de uma 

estrutural semanal portuguesa quase cristianizada por total, restando apenas os nomes que 

não constituíam os dias de descanso. Com isso, antes mesmo da formação das línguas 

neolatinas, havia um esboço constituído para a nomenclatura semanal dos falares 

formados na Europa ocidental após a queda do império. Ainda no latim, a nova semana 
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estava assim constituída: dies dominicus, dies lunae, dies martis, dies mercurii, dies iovis, 

dies veneris e sabbatum. A semelhança dessa estrutura com as línguas neolatinas 

formadas a partir da dissolução do Império Romano é muito intensa, como podemos 

observar no francês (dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi), no 

italiano (domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato), no espanhol 

(domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado) e no romeno (duminică, luni, 

martsi, miercuri, joi, vineri, sîmbătă). Dessa pequena amostragem é possível notar que o 

domingo, em todas as línguas citadas, vigorou como o primeiro dia da semana, com um 

significado cristão (dia de servir a Deus) e civil (repouso das atividades). O sábado passa 

a ser o último dia da semana, como uma preparação para o domingo. Para os outros dias, 

restou a preservação dos nomes pagãos, com referência a divindades e planetas, como em 

Roma. Das línguas neolatinas, somente a língua portuguesa se viu livre dessa estrutura. 

O Papa Silvestre (314-335), no século IV, propôs a oficialização de uma 

nomenclatura semanal cristã baseada na estrutura com o numeral ordinal seguido do termo 

feria. A ideia seria reproduzir o modelo utilizado nos primórdios da organização semanal 

em língua grega, baseada no dia de descanso (no caso, o shabat) seguido dos outros dias, 

designados como primeiro, segundo, terceiro etc. dias após o shabat. Essa estrutura foi 

levada à cristandade, que acabou por não adotá-la. Interessante observar que o termo feria, 

no sentido de féria, em latim clássico só era utilizado no plural ferĭae. A partir do advento 

do Cristianismo em Roma, o termo passou a ser utilizado no singular para expressar os dias 

subsequentes às festas de Páscoa e Pentecostes, principalmente na época de Tertuliano. 

Como essas festas eram comemoradas durante alguns dias, o período posterior à data festiva 

era considerado féria. Nota-se, pois, uma forte influência do movimento cristão nos usos 

do latim, nesse caso, tanto no nível semântico como no nível morfológico. 

Somente em Portugal a proposta do Papa Silvestre vigorou. Isso se justifica já que 

São Martinho (século VI), bispo de Dume e de Braga, esta última um importante centro 

do catolicismo nas futuras terras de Portugal, lutou bravamente contra a semana pagã. 

Ele mesmo presidiu o Concílio de Bracara (atual Braga), entre 561 a 563, realizado por 

ordem do rei suevo Ariamiro. Estiveram presentes ainda bispos da Gallaecia e do norte 

da Lusitania para discutir, além de questões relacionadas à doutrina católica, a 

instituição da nomenclatura semanal cristã, corporificada na estrutura Dominicus Dies, 

Feria secunda, Feria tertia, Feria quarta, Feria quinta, Feria sexta, Sabbatum. Dessa 
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designação derivam os modernos nomes dos dias semanais da língua portuguesa. A 

ideia de feria, proposta tanto nesse concílio como pelo Papa Silvestre, seguia a mesma 

intenção original do termo, ou seja, designar os dias posteriores a uma festa, nesse caso, 

ao domingo. Se o dominicus dies era o dia dedicado a Deus, todos os outros seriam dias 

de férias da adoração. Acrescente-se a isso o fato de esse período coincidir com a Idade 

Média, momento da história que se caracterizou por vilas e feudos organizados a partir 

das igrejas e das feiras, importante elemento para a economia da época. Feria seria 

também a oportunidade que os fiéis tinham de realizar a feira, numa alusão à prática 

comercial. Assim, pouco a pouco, por investida dos bispos na região correspondente 

hoje a Portugal, a nova nomenclatura era ensinada e escrita pelos clérigos nos 

documentos jurídicos. Havia incentivos para que os padres pregassem essa nova forma 

de denominar os dias da semana, retirando toda a superstição que estava presente nos 

nomes dos deuses pagãos. Não se tratou de uma censura, mas sim uma espécie de 

condicionamento “homeopático” para que a nova semana prevalecesse, respaldada pelo 

fervor eclesiástico do clero. 

Ainda assim, paralelamente à designação cristã, corria nas terras lusitanas uma 

denominação semanal oriunda da estrutura latina, de forma que é possível afirmar a 

existência de uma semana portuguesa originária do latim e presente no português arcaico, 

com a seguinte forma: Domingo, Lues, Martes, Mércores, Joves, Vernes e Sábado. No 

período de reinado de Dom Dinis (1279-1325), considerado o legitimador do português 

como língua oficial da escrita em Portugal, utilizava-se, sobretudo nos textos jurídicos, a 

semana acima citada. No século XV, houve notícias de textos ainda utilizando a 

nomenclatura medieval, como na tradução da Regra de São Bento. Somente com o 

Renascimento português é que a estrutura atual se impôs absolutamente, fazendo com 

que, no período clássico da língua, a terminologia semanal cristã estivesse sedimentada 

na boca da população portuguesa. 

Em Vieira, os dias da semana são utilizados de acordo com as necessidades do 

autor, fazendo referência ao nome dos sermões. É possível encontrar em sua obra todos 

os termos da nomenclatura semanal portuguesa (cristã). Outro aspecto importante da obra 

é a utilização dos termos domingo e dominga. Originário do latim dominica, tal forma se 

preservou no português apenas para designar os domingos especiais, tratando-se de um 

vocábulo exclusivo do movimento cristão (católico). Atualmente a Igreja não mais faz 
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diferenciação entre as duas formas, utilizando, inclusive, o termo no masculino. Vieira 

faz uso abundante também das duas formas, separando o sentido de domingo (dia do 

senhor) e dominga (festa especial da Igreja). No Sermão do Nascimento da Virgem Maria, 

pregado em 1657 na Igreja de Nossa Senhora da Luz, em São Luiz do Maranhão, o termo 

aparece da seguinte forma, fazendo referência ao primeiro dia da semana: “Ao domingo 

muito de madrugada chegarão ao sepulcro, sendo já o sol nascido.” Por outro lado, o 

termo dominga também é utilizado, como se vê já no título dos Sermões da primeira e 

terceira dominga da quaresma, ambos pregados na Capela Real em 1655. 

O uso da segunda-feira surge no Sermão das Lágrimas de São Pedro, pregado na 

Catedral de Lisboa, em 1669. Segundo o próprio autor, conforme atestado no subtítulo 

do sermão, trata-se de uma prédica realizada “Em segunda-feira da Semana Santa…”. A 

grafia utilizada foi na forma de segunda feyra. 

A designação de terça-feira aparece em Vieira no Sermão da Quinta Terça-Feira 

da Quaresma, pregado em Roma, em língua italiana, na presença da rainha Cristina da 

Suécia, em 1669, época em que o jesuíta foi seu confessor. 

Para o termo quarta-feira, Vieira utiliza duas grafias distintas. No Sermão da 

Terceira Quarta-Feyra da Quaresma, pregado na Capela Real em 1669, e no Sermão de 

Quarta-Feyra de Cinza, pregado em Roma, na Igreja dos Portugueses em 1672, percebe-

se a utilização da grafia feyra. Entretanto, o termo com a grafia feira aparece no Sermão 

de Dia de Ramos, pregado em 1656 na Matriz do Maranhão “Veio um primeiro dia da 

Quaresma, veio uma quarta-feira de Cinza, pôs-nos a Igreja diante dos olhos…”. 

O uso de quinta-feira se apresenta no mesmo sermão, como se vê na seguinte 

passagem: “Os dias, que passaram, já não podem tornar, nem têm remédio; os que estão 

por vir até quinta-feira (que é a última reserva das consciências mais descuidadas)…”. 

Para a designação de sexta-feira, Vieira faz uso também de duas grafias (feira ou feyra). 

No primeiro caso, encontramos a utilização atestada no Sermão da Primeira Sexta-Feira da 

Quaresma, pregado em 1644 no Convento de Odivelas, em Portugal e no Sermão da Primeira 

Sexta-Feira da Quaresma, pregado em 1651 na Capela Real. Como se vê, em ambos os casos 

a referência do termo aparece no título dos respectivos sermões. Já no Sermão da Sexta-Feyra 

de Quaresma, pregado também na Capela Real em 1662, o termo aparece com grafia 

diferente, demonstrando as duas possibilidades de grafá-lo naquela época. 
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No uso do vocábulo sábado, Vieira utiliza a grafia sabbado, como podemos ver no 

título do Sermão no Sabbado Quarto da Quaresma, pregado em Lisboa, em 1652.  

Também no Sermão de Nossa de Senhora de Penha de França, pregado na igreja de 

mesmo nome, em Lisboa, no ano de 1652, encontramos o mesmo uso: “Se passaram, e 

cessaram, e houvera algum sabbado, como aquele da criação…”. Na ocasião em que 

Vieira se livra de um terrível naufrágio, em 1654, na Ilha de São Miguel, o sobrevivente 

prega no Colégio da Companhia de Jesus, nessa mesma ilha, o Sermão de Santa Teresa, 

fazendo uso do termo na seguinte passagem: “Ungido Cristo, levam-no à sepultura, passa 

o sabbado, em que não era lícito comprar…” 

Em todos os usos demonstrados anteriormente, nota-se que Vieira, ao produzir os 

seus sermões, legitima as formas cristãs de denominar as designações dos dias da semana 

em língua portuguesa. Na realidade, desde a constituição de Portugal como nação, essa 

nomenclatura já existia, estando, entretanto, restrita ao universo eclesiástico. Na época de 

Vieira, a terminologia semanal não era corrente só no universo da igreja, mas também no 

uso geral dos falantes do português, algo que, de certa forma, contou com a participação 

desse autor na legitimidade do uso, principalmente na escrita. 

%+;+%A06&-!(
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Analisar uma obra literária já não é tarefa fácil uma vez que a palavra dribla, ilude, 

fascina, entorpece. Analisar uma obra literária de Guimarães Rosa torna-se algo quase 

impossível haja vista o envolvimento entre autor e língua com quem ele admite ter um 

caso amoroso. 

A língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente, mas 

a quem até hoje foi negada a bênção eclesiástica e científica. Entretanto, como sou 

sertanejo, a falta de tais formalidades não me preocupa. Minha amante é mais 

importante para mim. (ROSA apud LORENZ, 1973, p. 340). 

Assim, peço desculpas a Joãozito – tratamento familiar atribuído a João Guimarães 

Rosa e aqui utilizado para tentar uma aproximação que possibilite enxergar melhor o seu 

universo – pela intromissão nesse relacionamento tão íntimo, tão profundo e de uma 

cumplicidade invejável. 

Com este trabalho, objetiva-se ler com o leitor o texto “Famigerado”, que compõe 

o livro Primeiras estórias, coletânea de 21 contos publicada em 1962, cinco anos antes 

da morte do escritor. 

Nessa breve leitura conjunta, serão considerados, embora poucos, aspectos 

relevantes da expressão do autor, notadamente os neologismos com suas concepções 

e os seus processos de formação, envolvendo diversas línguas, até mesmo a 

portuguesa, manuseadas de tal forma que nos sentimos embalados pela melodiosa 

prosa resultante da associação de palavras continuamente em movimento e detentoras, 

na concepção de Alberto da Costa e Silva quando da apresentação das Primeiras 

estórias, de volume, cheiro, textura, cor e peso. Ler Guimarães Rosa, portanto, 

ultrapassa os limites da visão, há que se utilizar de todos os sentidos. 

 (
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Para João Guimarães Rosa, o escrever é um processo químico no qual o escritor, para ser 

o alquimista, o feiticeiro da palavra, precisa provir do sertão, pois só quem de lá provém 

consegue “estudar a alquimia do sangue do coração humano” (LORENZ, 1973, p. 341 e 

342). Feiticeiro da palavra, escreve seu romance Grande sertão: veredas, suas novelas, 

seus contos como se fizesse poesia. Que magia! Elaborar uma prosa expressiva, lúdica, 

emocionada, com verdadeiros versos que revelam a capacidade de manejar bem a palavra, 

de dominar não só a própria língua, sua matéria-prima, faz de Guimarães Rosa um dos 

maiores artistas de nossa literatura. 

Não preciso inventar contos, eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. Acontece-me 

algo assim como vocês dizem em alemão: Michreitet auf einmal der Teitjel, que neste 

caso se chama precisamente inspiração. Isto me acontece de forma tão conseqüente e 

inevitável, que às vezes quase acredito que eu mesmo, João, sou um conto contado por 

mim mesmo. É tão imperativo… (ROSA apud LORENZ, 1973, p. 327). 

Embora admita o poder da inspiração, sua obra não é fruto meramente dela, como 

se do acaso. Assim como João Cabral de Melo Neto, defende o trabalho, e muito 

trabalho com a língua, ou melhor, com as línguas, o que acarreta a criação de um idioma 

próprio, com marcas próprias de alguém que, independente da língua, a ama e com ela 

se casa, embora as outras sejam para enriquecer a principal, a materna, a brasileira, a 

do sertão mineiro. 

Filho de contador de causos contador de causos é. Em Primeiras estórias, Rosa 

privilegia o enredo curto, porém com muitas surpresas. Essas histórias, com desfecho 

inesperado, assemelham-se a anedotas, diferenciando-se delas, no entanto, por sua 

profundidade e, em grande parte, por trazerem a Idade Média para o sertão. As palavras 

do autor revelam seu desejo de ir fundo no interior do ser humano, conforme se percebe 

em trecho da entrevista concedida a Günter Lorenz no Congresso de Escritores Latino-

Americanos, realizado em Gênova, em janeiro de 1965: “Gostaria de ser um crocodilo, 

porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem.” (ROSA apud 

LORENZ, 1973, p. 328). 

Esse mergulho também é perceptível nos 21 contos que compõem as Primeiras 

estórias, embora as aventuras nelas narradas corram rápidas ou jamais terminem, sendo 

algumas delas, nas palavras do apresentador do livro, “poemas breves, intensos, e belos, 
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de fluência perfeita como a de um bom soneto” (ROSA, 2005, p. 10). A aproximação 

com o soneto leva o poeta Oswaldino Marques a nomear a obra de Guimarães Rosa de 

“prosoema” uma vez que nela prosa e poesia se fundem de tal maneira que os limites 

entre uma e outra se perdem. 

É nesse conjunto que se insere “Famigerado”, narrativa em que o escritor focaliza 

seu sertão da “fala de pobre” e da “linguagem de em dia-de-semana” – para fazer uso de 

expressões de Damázio o qual, desejoso de saber o significado da palavra-título do conto, 

vai à casa do narrador-personagem interrogá-lo quanto a isso. 

?>(-!1+6,'!(.'(6'0,'(

Os textos de Rosa, de caráter ficcional mas reveladores da realidade, de acordo com a 

concepção defendida por Azeredo (2007, p. 19), estariam entre os que possuem “sentido 

flutuante”, uma vez que não dependem exclusivamente da pessoa que escreve; há que se 

considerar a “negociação dialética entre autor e leitor”. Por veicularem valores e 

estimularem os leitores à ação, são estes textos considerados “formadores”. 

É nesse universo ficcional de sentido flutuante que está o conto “Famigerado”, no 

qual se trabalham aspectos que ora passamos a analisar. 

g^c^*-#""#$,"*

Para Souza (2008, p. 14), “o narrador rosiano se reveste de múltiplas máscaras narrativas 

com o deliberado propósito de realizar a mimesis dos fenômenos qualitativamente 

diversos do vasto mundo sertanejo”, portanto, no conto em tela, como em todas as obras 

de Guimarães, o ponto de vista do narrador é essencial, pois é ele que tece a trama e 

enreda o leitor de modo a envolvê-lo na teia narrativa.  

Em “Famigerado”, o foco narrativo é de primeira pessoa, constituindo, assim, o 

narrador-personagem, possivelmente um médico – “não estava doente, nem vindo à 

receita ou consulta” (ROSA, 2005, p. 56) – procurado por um cavaleiro “com cara de 

nenhum amigo” (ROSA, 2005, p. 55) acompanhado por outros três, que desejava saber o 

significado da palavra “fasmigerado… faz-me gerado… falmisgerado… familhas-

gerado…” (ROSA, 2005, p. 57). 

Inicialmente temeroso pelas atitudes suspeitas e por conhecer a fama de feroz 

assassino atribuída a Damázio, além de imaginar que alguém pudesse ter-lhe armado uma 
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cilada na qual fosse jogado contra o matador, o narrador “desentala-se” e apresenta um 

dos sentidos da palavra que agradaria a seu ouvinte.  

Após todo um percurso narrativo de suspense engendrado, de emoções crescentes, 

em que se produziu toda uma expectativa de destruição, crime, catástrofe, o narrador-

personagem nos relata que Damázio agradeceu, quis apertar-lhe a mão, montou em seu 

cavalo e foi embora sem nem pensar mais no motivo de sua ida à casa do doutor. Assim, 

o narrador que induziu o leitor a um desfecho trágico quebra o ritmo e suaviza o desfecho. 

Apesar da não satisfação de suas expectativas, o leitor não se frustra, pois foi tão bem 

“alimentado”, tão envolvido pelo narrador, que acaba por compreender que o mais 

importante para esse homem do sertão é contar estórias. 

g^g^*1("),-#6(-)*

A narrativa apresenta, no plano central, o diálogo entre dois personagens: o narrador e 

Damázio. Já vimos que o narrador é também personagem, assumindo o papel de 

protagonista. Quanto a Damázio, ele mesmo se apresenta ao médico como sendo dos 

Siqueiras, vindo da Serra. Nesse sentido, torna-se importante destacar três pontos. 

Ao se buscar o significado de Damázio em dicionário especializado, verifica-se que 

possui origem grega, grafa-se com s e significa “dominador”1. 

Em relação ao sobrenome, Siqueira origina-se do português e, como a maioria dos 

sobrenomes portugueses, tem origem patronímica, toponímica ou religiosa. Alguns 

topônimos visam descrever a origem geográfica (aldeia, vila, cidade, região ou rio) de 

uma pessoa – Lima (nome de rio); outros especificam a localização da casa de uma família 

dentro de uma aldeia – Fonte (junto à fonte) e Cabral (próximo ao campo onde as cabras 

pastam). Há ainda os termos geológicos ou geográficos que remetem a alguma 

característica do local, como Siqueira ou Sequeira (terra não irrigada) e Castro (castelo 

ou ruínas de construções antigas)2. A definição de Siqueira encontra reforço nas palavras 

do autor ao referir-se à sua gente: “O mineiro é secado por seu país e seu sol, fica 

resistente como carne seca.” (ROSA apud LORENZ, 1973, p. 328). 

______ 

1 Disponível em: < http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/damasio/>. Acesso em: 14 ago. 2014. 
2 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki?Nomes_e_sobrenomes_portugueses>. Acesso em: 14 ago. 
2014. 
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O terceiro ponto relaciona-se à origem do personagem: da Serra, que designa uma 

longa extensão de montanhas ou montes. 

Dessa forma, associando-se essas considerações, temos em Damázio um 

personagem de uma terra seca, por isso resistente, de posição superior (serra), que chega 

para dominar e ser o principal. No decorrer do conto, no entanto, pela força da narração 

e da própria atitude do narrador-personagem, percebe-se que os papéis se invertem, 

passando o narrador – antes acuado, temeroso pela força física e moral de Damázio – a 

ocupar a posição de soberania e domínio. Pode-se, portanto, inferir que o poder da 

palavra, do conhecimento se sobrepõe ao do físico, cabendo estabelecer a oposição poder 

da força x poder da instrução. Dessa disputa, o narrador-personagem, detentor da 

instrução, do conhecimento, sai como vencedor, uma vez que a ira de seu opositor 

abranda-se com a palavra. 

g^h^*4%-67#6(+*

Para quem carrega no sangue o narrar estórias, escrevê-las tornou-se algo praticamente 

natural. Talvez esteja aí o segredo de Guimarães Rosa, que nos transmite de forma tão 

real aquilo que ele denomina lendas, contos e confissões. 

[…] nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue 

narrar estórias; já no berço recebemos esse dom para toda a vida. Desde pequenos, 

estamos constantemente escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos 

e lendas, e também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma 

lenda cruel. Deste modo a gente se habitua, e narrar estórias corre por nossas veias e 

penetra em nosso corpo, em nossa alma, porque o sertão é a alma de seus homens. 

Assim, não é de estranhar que a gente comece desde muito jovem. Deus meu! No 

sertão, o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar estórias? A 

única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, escrevia. Com isso pude 

impressionar, mas ainda sem perseguir ambições literárias. Já naquela época, eu queria 

ser diferente dos demais, e eles não souberam deixar escritas suas estórias. Isto, é claro, 

impressiona e dá reputação. É lógico que, sendo criança, a gente se sente então muito 

orgulhoso disso. Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que podia e 

comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava, porque este, em sua 

essência, era e continua sendo uma lenda. Instintivamente, fiz então o que era justo, o 

mesmo que mais tarde eu faria deliberada e conscientemente: disse a mim mesmo que 
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sobre o sertão não se podia fazer “literatura” do tipo corrente, mas apenas escrever 

lendas, contos, confissões. (ROSA apud LORENZ, 1973, p. 325). 

Sobre o sertão não se pode fazer literatura corrente. Foi seguindo esse raciocínio 

que o autor transformou em lenda seu ambiente físico, geográfico. E, para extravasar as 

estórias que corriam em suas veias e penetravam seu corpo, foi que fez da língua, ou das 

línguas, seu objeto de criação ao mesclar o mineiro, o brasileiro, o português, o latim e, 

se possível, até a linguagem empregada antes da Torre de Babel. Assim, nesse universo 

das múltiplas linguagens, é que se nos apresentam os neologismos rosianos, considerados 

por Valente (2011) neologismos literários, tendo em vista que se opõem aos da língua 

uma vez que aqueles resultam de uma anomalia linguística, que independe às vezes de 

seu sentido, enquanto estes são forjados para representar uma coisa ou atribuir novo 

significado a outra. Valente (2011, p. 82-83) diz ainda que, para Michel Rifaterre, o 

neologismo literário chama a atenção “porque é captado em contraste com seu conteúdo 

e porque seu emprego, assim como seu efeito, dependem de relações que se situam 

inteiramente na linguagem.” 

No conto “Famigerado”, o narrador também personagem declara: “Como por 

socorro, espiei os três outros, em seus cavalos, intugidos até então, mumumudos.” 

(ROSA, 2005, p. 58). A palavra mumumudos exemplifica o neologismo literário ao repetir 

a sílaba mu, criando uma anomalia linguística visto que não há, na língua portuguesa, 

estrutura que prevê a formação de um novo vocábulo pelo simples repetir de sílaba. Dessa 

forma, o emprego e o efeito de mumumudos (representando, pela tríplice repetição da 

sílaba inicial, a mudez dos três cavaleiros bem como a intensificação de seu estado) 

ganham sentido no contexto linguístico, servindo de reforço ao termo intugidos (derivado 

de tugir = falar baixinho e também relacionado à expressão sem tugir nem mugir = sem 

dizer palavras).  

Sabendo-se que neologismo remete ao novo, é assim considerada a palavra formada 

segundo os processos usuais da língua – neologismo vocabular (ou de forma), ou a palavra 

já existente a que se atribui novo sentido – neologismo semântico (ou de sentido). Em 

“Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço: o verivérbio.” (ROSA, 

2005, p. 58), ocorre a formação de uma nova palavra, provavelmente pela junção de veri 

com vérbio, como ocorre em advérbio, provérbio, ou diretamente da palavra latina 
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ueriuerbium – uerus (verdadeiro) + uerbum (palavra)3. De qualquer maneira, tendo em 

vista a não dicionarização de veribérbio, considera-se um caso de neologismo vocabular 

ou de forma, revelando a intenção de o personagem Damázio conhecer o significado real, 

verdadeiro de famigerado, outra palavra que merece atenção. 

Seguindo a concepção de que o neologismo semântico relaciona-se à atribuição de 

um novo sentido a palavra já existente, observa-se que o vocábulo que compõe o título 

do conto analisado seria um exemplo dessa alteração, como aponta Bechara (2009) ao 

enumerar a etimologia popular ou associativa como uma das causas da mudança de 

significação das palavras. Nesse caso, o gramático explica que o falante, culto ou não, 

aproxima uma palavra a um significado que não lhe pertence de fato.  

Famigerado, então, teria originalmente o sentido positivo de “célebre”, “notável”, 

“famoso”; porém, por assemelhar-se morfologicamente a faminto, sofre alteração em seu 

sentido, passando a ser usado com mais frequência na sua forma negativa ou pejorativa – 

“malfeitor” ou “tristemente afamado (assaltante)” – conforme o Dicionário Houaiss da 

língua portuguesa. 

Enfim, as considerações de Rifaterre esclarecem que: 

Longe de ser arbitrário, longe de ser um corpo estranho na frase, o neologismo literário 

é o significante mais motivado que se pode encontrar no texto… 

Sua função é, portanto, reunir ou condensar em si as características dominantes do 

texto. Feito propositalmente, criado para as necessidades da causa, ele é, por 

excelência, a palavra própria. (RIFATERRE, 1989, p. 53 apud VALENTE, 2011, p. 

83 e 84). 

Assim, confirma-se que, em Guimarães, o neologismo literário realmente se 

caracteriza como aquele feito propositalmente, pois não há como conceber que o trabalho 

tão apurado do autor de criação de novas palavras seja fruto simplesmente do acaso. 

Valente (2011, p. 40) ratifica esse pensamento ao declarar que “Nas criações 

neológicas, não se cria aleatoriamente, mas sim a partir do sistema linguístico, ou seja, da 

Língua.” Afirma ainda que a capacidade de inventar palavras é proporcional ao domínio 

______ 

3 ROSÁRIO, Miguel Barbosa do. A etimologia, um estudo que encanta. Disponível em: 
<http://www.filologia.org.br/revista/artigo/9(25)02.htm>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
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que se tem da Língua, não havendo prejuízo da criatividade. Ao dominar o sistema 

linguístico, o usuário recorre, mesmo que de forma inconsciente, à matriz morfológica, 

definida como o molde para a criação de palavras. Percebe-se tal matriz, por exemplo, na 

formação de advérbios no português, os quais se constituem acrescentando-se o sufixo -

mente a um adjetivo no feminino (notada + -mente = notadamente; rica + -mente = 

ricamente). 

Para produzir seus neologismos, Guimarães Rosa utilizou, entre outros, os 

processos de justaposição, aglutinação, prefixação e sufixação, o que nos permite 

verificá-los no conto “Famigerado”. 

No trecho “Com arranco, calou-se. Como arrependido de ter começado assim, de 

evidente. Contra que aí estava com o fígado em más margens; pensava, pensava. 

Cabismeditado.” (ROSA, 2005, p. 57), o vocábulo cabismeditado resultou da junção de 

dois outros constituintes imediatos (cabisbaixo + meditado), podendo este último remeter 

a meditador ou meditativo. Nesse caso, ocorreram dois fenômenos: aglutinação (dois 

radicais intimamente unidos) e sufixação, tendo em vista a formação de um adjetivo 

(meditado) pelo acréscimo do sufixo –ado, comumente empregado para formar adjetivos 

a partir de substantivos (barba + -ado = barbado; dente + -ado = denteado). Considerando 

que meditado não é reconhecido pelo dicionário e que existem outros adjetivos nessa 

família, percebe-se a troca de sufixo pelo autor, que procura dar novo brilho a um 

determinado vocábulo gasto pelo uso. Assim, há que se falar em desbloqueio estilístico 

na linguagem rosiana. 

Em “Dado que a frente da minha casa reentrava, metros, da linha da rua, e dos dois 

lados avançava a cerca, formava-se ali um encantoável, espécie de resguardo.” (ROSA, 

2005, p. 55), o sufixo -vel, formador de adjetivos derivados de verbos, aqui participa da 

construção de um substantivo (encantoável), também dotado de um prefixo grego (en-). 

Após essas análises, constata-se a veracidade da seguinte declaração de Valente (2011, p. 

85): “Na obra de Rosa, a matriz é frequentemente ignorada”. 

Nelly de Carvalho (CARVALHO, 2000 apud VALENTE, 2011, p. 87) diz ser a 

prefixação um dos processos mais produtivos da criação neológica em nossa língua. De 

fato, existe, na obra de Guimarães Rosa, uma variedade de prefixos. Destacamos, nesta 

pesquisa, os empregados na ação criadora de antônimos (des- e in-). 
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O prefixo latino des-, presente em “Saltando na sela, ele se levantou de molas. Subiu 

em si, desagravava-se, num desafogaréu. Sorriu-se, outro.” (ROSA, 2005, p. 59), denota 

ação contrária. No primeiro vocábulo (desagravava-se), o prefixo junta-se ao verbo 

agravar no pretérito imperfeito do indicativo para negar a afronta, ou seja, desafrontar-

se. O mesmo prefixo compõe a palavra desafogaréu, que não deixa de trazer ainda o 

sufixo -aréu, designativo de aumentativo. Dessa forma, tal palavra significa uma atitude 

intensa e contrária ao ato de afogar-se. 

O conto “Famigerado” tem seu início marcado pela frase “Foi de incerta feita — o 

evento.” (ROSA, 2005, p. 55), o que estabelece, nos universos macro e micro, uma 

negação ou privação. No macro, a frase opõe-se a outra normalmente empregada para se 

começar uma narração (Certa vez…), criando não só uma nova roupagem como 

emprestando mobilidade ao já estabelecido, ao já pronto, ao estereótipo, à frase feita, 

cristalizada. No micro, a palavra certa recebe o prefixo in-, denotativo de negação ou 

privação, trazendo dúvida, incerteza quanto à realização do fato, desconstruindo, assim, 

aquilo que se considerava como certo. 

É importante destacar ainda a carga semântica de palavras como inquietude e 

insequentes em função da presença do prefixo. A primeira aparece em “Carregara a celha. 

Causava outra inquietude, sua farrusca, a catadura de canibal.” (ROSA, 2005, p. 56) 

compondo a descrição fisionômica de Damázio ao se aproximar do médico e lhe dirigir 

as palavras iniciais da conversa. Associado à oração “Carregara celha”, em que celha 

consiste na redução de sobrancelha, e à expressão “catadura de canibal”, sendo catadura 

sinônimo de expressão do semblante, aspecto, aparência, o emprego do prefixo in- 

reforça a ideia de negação ou privação de calma, equilíbrio, tranquilidade do 

personagem. 

No fragmento “O que frouxo falava: de outras, diversas pessoas e coisas, da Serra, 

do São Ão, travados assuntos, insequentes, como dificultação” (ROSA, 2005, p. 57), ao 

acrescentar o prefixo in- o autor cria um vocábulo não dicionarizado – insequentes. A 

forma antônima singular (sequente) possui definição em Houaiss e Villar (2009), porém 

o verbete remete à antonímia de posterior, confirmando sua invenção. Apesar de 

inventado, é possível inferir, considerando o contexto e a matriz morfológica, que se trata 

de um adjetivo formado pelo processo denominado derivação prefixal cujo sentido 

contrasta com o da palavra encontrada no dicionário. 
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Não, não chegamos ao fim, pois “nas páginas de Guimarães Rosa os vocábulos ganham 

elasticidade quase ilimitada.” (RÓNAI in ROSA, 2005, p. 44), o que impossibilita fechar 

qualquer pretensão de análise da obra, mesmo que seja de um texto com tempo, espaço e 

estrutura delimitados.  E isso não se aplica apenas ao conto “Famigerado”. 

Como visto nas breves e esparsas referências às formas de expressão do autor, são 

inúmeros os recursos por ele utilizados, confirmando o domínio do idioma, não só 

nacional, mas levando-nos ao contato com o novo por ele estabelecido, ora dentro da 

lógica da língua materna com suas matrizes morfológicas, ora descumprindo o que ela 

determina, para melhor reproduzir as fábulas e lendas aprendidas e apreendidas desde a 

meninice, em sua pequena cidade do coração e assim traduzir, com palavras (e que 

palavras!) os sentimentos mais profundos do homem do sertão mineiro. 

Embora tenha Guimarães operado uma revolução nas letras brasileiras, temos de 

concordar com Paulo Rónai (in ROSA, 2005, p. 45) ao declarar que “Mas parece pouco 

provável que suas invenções e liberdades em sua totalidade venham a se enquadrar no 

corpus do idioma, precisamente porque seu poder está no vislumbre fugaz da 

instantaneidade.” Além da fugaz instantaneidade denunciada nas considerações prévias 

de Primeiras estórias, deve-se levar em consideração a magia e o encantamento da escrita 

rosiana que nos vicia e nos enreda de tal maneira que se torna impossível deixar de olhar 

com outros olhos, de ouvir com outros ouvidos, de apreender com todos os sentidos 

humanos os sentidos do texto. E é justamente para não perder esse feitiço, que tão bem 

se coaduna com a realidade do discurso literário, que se torna improvável ou mesmo 

impossível o abraçar de tantas invencionices por qualquer das línguas. 

Assim, a imensurável liberdade dada à obra pelo criador impede que até mesmo a 

este seja permitido alterá-la ou influenciá-la depois de cumprido ou, até mesmo, apenas 

iniciado o processo criativo. Não é só o universo criado pelo autor que ganha liberdade; 

na concepção de Rosa, autor e obra são uma coisa só; portanto falar em personagens, 

ambientes, linguagens da obra de Guimarães é falar dele próprio; alguém que, a cada ato 

criativo, busca a tão sonhada liberdade do mundo dos contos e das fábulas, busca o 

impossível, o infinito; alguém que “se sente no infinito como se estivesse em casa” e, 

somente assim, é capaz de “encontrar a felicidade e, o que é mais importante, conservar 
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para si a felicidade” (ROSA apud LORENZ, 1973, p. 329). Então, só nos resta o convite: 

Bem-vindo, leitor, ao famigerado infinito rosiano! E seja feliz! 
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Lê-se no jornal esportivo lusitano Record de 14 de novembro de 2015 a seguinte 

manchete: “Previsão sobe para 10 mil adeptos no Vianense-Benfica”. 

Uma das acepções do adjetivo adepto no Dicionário Houaiss é “aquele que é 

partidário de certo princípio ou conduta moral ou aprova determinada maneira de sentir 

ou realizar algo”. Trata-se, decerto, desse sentido empregado pelos portugueses, 

estendido para a paixão futebolística. Isso significa dizer que o brasileirismo torcedor 

não grassou por Portugal. Aliás, as palavras usadas para nomear os entusiastas pelo 

esporte são, em geral, idiossincrasias linguísticas. Entre os italianos, a expressão – 

advinda da noção de febre – é tiffosi. Nos países que se expressam em inglês é fan. Em 

muitos países de língua espanhola, eles são nomeados como hinchas, que teria vindo do 

verbo inchar, sugerindo que o corpo muda de formato, por causa da aflição resultante 

da expectativa da vitória. 

Entretanto, o emprego dessas palavras é estranho para um brasileiro, acostumado a 

usar torcedor em contexto semelhante. Esse estranhamento enseja uma reflexão, que se 

fará aqui, na qual discorreremos acerca do papel da neologia sobre a mudança linguística 

– especificamente sobre o enriquecimento semântico do verbo torcer e a consequente 

ampliação de sua regência. 

Nosso objetivo será demonstrar como o nível sintático – a despeito de ser mais 

infenso às novidades linguísticas, se comparado ao nível lexical ou ao fonético – também 

se permite mudanças.  

As transformações sintáticas ocorrem em função de mudanças de regência e de 

colocação. A nova acepção do verbo torcer deu-se a partir da reinterpretação de seu 

sentido em um contexto dado. Entretanto, esse emprego se adequou a outros contextos, e 

o sentido exclusivo inicial se perdeu, ampliando o campo de ação não só desse verbo 

como também de outras classes de palavras lexicalmente a ele relacionadas. 
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A ampliação de sentido do verbo torcer não nasceu a partir desse verbo, mas de um 

derivado seu: torcedor, ou melhor, torcedora. Esse tipo de acontecimento põe, por assim 

dizer, em xeque a crença tradicional de que as derivações seguem uma ordenação que 

respeita uma certa hierarquia: primeiro a forma primitiva; depois a forma básica derivada 

– portanto masculina; depois a forma feminina. 

O jornalista Luiz Mendes, já falecido, conta que o escritor maranhense Coelho Neto 

era aficionado por futebol, sendo, no início do século, um frequentador assíduo das 

arquibancadas.  

Em depoimento à Associação Brasileira de Imprensa, Mendes afirma: 

ABI Online — É de outro grande escritor a criação das expressões “torcida e torcedor”, 

não é? 

Luiz Mendes — Sim. O Coelho Neto, poeta e cronista, escreveu um artigo referindo-

se às mulheres que compareciam às partidas de futebol como “torcedoras”. Nas 

décadas de 20 e 30, as pessoas se vestiam com muita elegância para ir aos estádios. As 

mulheres usavam luvas e chapéus, como se estivessem no Grande Prêmio Brasil, 

mesmo sob um sol de 40 graus. Os homens também se trajavam com extremo bom 

gosto. Como o calor era grande, as moças tiravam as luvas e, ansiosas com as jogadas, 

as torciam. Há quem acredite, erroneamente, que a expressão “torcedor” surgiu porque 

os admiradores de determinado clube torciam os fatos em defesa do time de coração. 

O que Luiz Mendes chama de “artigo” provavelmente era uma crônica, na qual ele 

deve, ao descrever o evento esportivo, ter feito menção ao elemento feminino que 

participava de forma entusiástica, acompanhando os jogos. Um dos acessórios que as 

mulheres usavam então eram luvas, e as ficavam segurando e torcendo-as com as mãos, 

por conta da aflição a cada momento decisivo das jogadas. Coelho Neto – com olhos de 

bom cronista – não se atinha apenas ao que se dava em campo, mas a tudo que lhe 

parecesse pitoresco. Escreveu então uma crônica em que chamava de “Torcedoras” as 

moças que torciam suas luvas por causa de sua aflição pelos lances do jogo. Aliás, o 

escritor foi o autor do primeiro hino do Fluminense Football Club, do Rio de Janeiro. 

Além disso, era pai de dois jogadores do clube: Mano e Preguinho (este último ficou na 

história de nosso futebol por ser o jogador a marcar o primeiro gol do Brasil em uma Copa 

do Mundo). 
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Essa crônica – por enquanto perdida – deve ter sido escrita na primeira década do 

século. Pesquisamos e encontramos algumas reportagens do início da segunda década, 

grafando “Torcedoras” entre aspas – o que sugere o neologismo semântico. Além do mais, 

encontramos esta matéria do dia 20 de maio de 1912, publicada no Jornal do Brasil (RJ): 

Em quasi todas as nações em que a vida sportiva é intensa, o “foot ball association” 

conta o maior número de adeptos, já pela relativa facilidade do seu exercício, já por 

que é dos menos dispendiosos. 

É a mais difundida das ramificações do sport e nesta capital conta adeptos fervorosos 

que não duvidam superar a chuva para assistir a um “match”. 

Assim foi hontem, um dia tristonho, nublado, chuvoso em que nem por isso deixaram 

de ter animação os jogos realizados. 

Era reduzido o elemento feminino, enchendo, porém, as archibancadas “foot ballers” 

afeiçoados e torcedoras dos partidos em contenda. 

De qualquer forma, existe quem discorde dessa origem, conforme se lê no blogue 

O Século XX: 

O termo torcida tem sua origem na Itália na época do império romano, quando os 

gladiadores eram a diversão das grandes massas, onde o imperador dava o veredito das 

lutas estendendo o braço com o polegar na horizontal, quando então inclinava o 

polegar para cima poupando o gladiador derrotado, ou virava o polegar para baixo 

decretando a morte do gladiador derrotado, momento em que os espectadores 

vibravam nas arquibancadas. 

A torcida da mão do imperador originou o termo torcida. 

Entretanto, essa etimologia não parece ser verdadeira, conforme se verá pelas 

evidências que serão apresentadas adiante, já que a regência do verbo torcer com esse 

sentido só será descrita em dicionários e gramáticas contemporâneos. 

?>(,+%#'!(&0,+8%-0,+!(+(,+%#'!(-6+!!K%&'!(

A tradição gramatical distingue os complementos dos adjuntos, descrevendo aqueles 

como termos integrantes e estes como termos acessórios, com base em suas características 

sintáticas e semânticas. 

Evanildo Bechara (1999) acrescenta a essa oposição a dicotomia argumental – não 

argumental, conforme se apresenta a seguir. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * hVg*

Na oração: “Graciliano conheceu experiências amargas durante sua vida” […], o termo 

nuclear experiências amargas é também um termo argumental ou é um argumento, 

porque aparece solicitado ou regido pelo significado lexical referido pelo verbo 

conheceu. Já o termo durante sua vida […] é um termo não argumental. Argumental 

e não argumental distinguem as mesmas características sintáticas e semânticas que a 

gramática tradicional utiliza para separar os complementos ou termos regidos ou ainda 

integrantes dos adjuntos ou termos acessórios. 

Além da capacidade de poder ser eliminado da oração, o termo não argumental, pela 

sua coesão fraca e independência sintático-semântica em relação ao predicado, goza 

de maior liberdade de colocação na oração, marcado com pausa adequada, assinalada 

quase sempre por sinais de pontuação […]. 

No entanto, existe uma linha, por vezes tênue, que separa um termo acessório de 

um termo integrante, uma vez que é possível ocorrerem certos termos com uma mesma 

noção (por exemplo, a noção de lugar) que podem comportar-se ora como argumentais, 

ora como não argumentais, como se vê mais adiante na mesma obra de Bechara: 

É oportuno lembrar também que um termo argumental o é por motivação das 

características sintáticas e semânticas da relação predicativa, e não apenas pelo 

conteúdo designado. Assim, uma noção de lugar como no Brasil pode funcionar como 

argumental ou complemento na oração (1), e como não argumental na oração (2): 

(1) Ele mora no Brasil. 

(2) Ele trabalha no Brasil. 

Na oração (1), em condições normais, não se pode prescindir de no Brasil: 

* Ele mora. 

Já na oração (2), o apagamento de no Brasil é perfeitamente normal: 

Ele trabalha. 

Interessa-nos, neste artigo, examinar a capacidade de um termo transitar da 

condição de não argumental para a de argumental. Para isso, vamos estudar o caso do 

verbo torcer, especialmente acerca de uma extensão de sentido sua. 

O sentido do verbo torcer como “manifestar sua predileção (pela vitória de uma 

equipe desportiva, uma agremiação etc.)” é oferecida pelo dicionário Houaiss na 16ª 

acepção e última do verbete:  

16 Derivação: sentido figurado. 

desejar vivamente (algo) 
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Exs.: torço por suas melhoras 

torceu muito contra a execução daquele plano 

transitivo indireto e intransitivo 

16.1 Regionalismo: Brasil. 

manifestar sua predileção (pela vitória de uma equipe desportiva, uma agremiação etc.) 

Exs.: sempre torceu pelo Flamengo 

avisou que assistiria à partida, mas sem torcer. 

A própria localização dessa acepção – ela é a última – num dicionário 

contemporâneo sugere que ela é nova. O que ajuda a seguir essa linha é o fato de que o 

Dicionário de verbos e regimes de Francisco Fernandes, em sua 4ª edição (1958) – a 1ª é 

de 1940 – não menciona esse novo significado, não aludindo, portanto, à nova regência 

que tal mudança implica.  

Diferentemente da obra de Fernandes, um dicionário publicado em 1990, também 

especializado em regência verbal, o Dicionário gramatical de verbos do português 

contemporâneo do Brasil, de Francisco da Silva Borba (et al.), considera essa nova 

acepção: 

2. Com complemento da forma por/para + nome humano, significa acompanhar as 

ações de outrem por simpatia ou por desejo que se sais bem: eu estou torcendo por 

você (AC, 187); Vez por outra vêm me perguntar se eu vou torcer pelo Brasil! (CM, 

81); Para se sugestionar é quase um botafoguense, embora torça pela Andaraí (RO, 

12). 

Cabe observar a interessante descrição feita acerca do significado inicial do verbo 

torcer:  

indica ação-processo com sujeito agente. 1 Com complemento expresso por nome 

concreto não animado e móvel, significa: 1.1 fazer girar uma coisa sobre si mesma, 

virar revirar: [Isabel] torce as peças de roupa. 

A alteração argumental do verbo torcer deve ser, portanto, àquilo que se descreve 

abaixo. 

Considere-se a seguinte oração: 

As moças torcem as luvas pelo Fluminense. 
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Nesse período, o termo as luvas fazem parte da estrutura argumental de torcer. 

Nesse caso, o termo é argumento interno do verbo, exercendo a função de objeto direto. 

Ocorre que esse argumento perde pari pasu sua importância, em favor da intransitividade 

do verbo original. A partir do esvaziamento da importância de luvas no enunciado, o 

termo é suprimido, dando oportunidade de que o adjunto adverbial de causa pelo 

Fluminense entra em seu lugar. Dessa forma, cria-se uma nova estrutura argumental, já 

com pelo Fluminense sendo alçado à condição de argumento interno preposicionado. Isso 

justifica sua classificação, dada atualmente pelas Gramáticas Tradicionais, de objeto 

indireto. Assim, a comunidade linguística estabelece, ao lado de uma nova acepção para 

o verbo, uma nova regência: trata-se agora de um verbo dito transitivo indireto. 

É interessante que a preposição por faz parte de fato dessa mudança. No entanto, 

a própria comunidade linguística – em constante movimento de mudança – já criou o 

emprego alternativo da preposição para (“As moças torcem as luvas para o 

Fluminense.”) Gramáticas normativas didáticas não raro condenam a regência com a 

preposição para, defendendo por como a única correta, como faz, por exemplo, Luiz 

Sacconi. O que há de apreciável nesse debate é a importância que se passa a dar ao 

fato, levando para a sala de aula um debate em torno da regência verbal, conforme se 

vê em Nossa gramática: teoria e prática (SACCONI, 1999): 

TI = desejar a vitória, fazer torcida (torcer por): 

Torceu pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Fluminense, por quase todos os times. 

Se você torce por um time ruim, torça por outro. 

Estou torcendo muito por você, Denise. 

Na língua cotidiana se vê usado assim: 

Torceu para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para quase todos os 

times. 

Se você torce para um time ruim, torça para outro. 

Estou torcendo muito para você, Denise. 

Merece atenção essa intervenção de Luiz Sacconi, já que se está diante de uma 

gramática escolar amplamente utilizada, especialmente a partir do final do século XX. 

Observe-se que a recomendação, em um compêndio dessa natureza, para o uso da 

preposição por em vez de para inclui a problemática do verbo torcer no rol das chamadas 
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“dificuldades da língua portuguesa”, indiferenciando um verbo, por assim dizer, neófito, 

a verbos de tradição, tais como ansiar ou rogar. 
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As mudanças linguísticas são absolutamente normais e mesmo previsíveis. As mudanças 

no nível lexical, por exemplo, são frequentes, ou quase cotidianas. Uma mudança no 

âmbito da sintaxe é, portanto, algo notável, por ser rara e lenta. A introdução da nova 

acepção para o verbo torcer é, em termos de história da língua, recente – pouco mais de 

cem anos. Ainda assim, esse fenômeno normalmente – em especial na 

contemporaneidade – não tem fácil acesso à norma culta e muito menos na norma-padrão, 

o que parece ser aqui o caso. Assim, é notável como a língua se acomodou para adaptar-

se à novidade, a ponto de ser difícil para nós brasileiros produzir, em determinados 

contextos, uma construção de valor optativo sem que se lance mão de tal verbo nessa 

nova acepção. Também é notável o poder do futebol na cultura brasileira – manancial de 

palavras e expressões neológicas, sejam os empréstimos linguísticos como pênalti ou 

beque, sejam expressões idiomáticas como “embolar o meio de campo” ou “jogar na 

retranca”. 

Por outro lado, ainda que seja notável esse neologismo semântico, nada terá ele de 

excepcional, em termos macrolinguísticos, já que cabe à comunidade linguística o 

gerenciamento dos rumos do idioma. 

Cremos, portanto, que o objetivo deste trabalho está alcançado: lançar luz sobre um 

acontecimento banal da língua portuguesa, mas que pode guardar em si interessantes 

fenômenos sintáticos que se disponibilizam para o estudo das novas gerações de linguistas 

que se formam em nossas universidades. 

%+;+%A06&-!(

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. 

BORBA, Francisco da Silva (Coord.) et al. Dicionário gramatical de verbos do português 
contemporâneo do Brasil. São Paulo: UNESP, 1990. 

FERNANDES, Francisco. Dicionário de verbos e regimes. 4. ed. Porto Alegre: Globo,1958. 

FONTANA, Sérgio M. P. O Século XX. Disponível em: 
<http://oseculoxx.blogspot.com.br/2011/08/torcida-origem-da-expressao.html>. Acesso em: 
19 out. 2015. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * hVV*

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, Hemeroteca digital brasileira. Notícia do Jornal 
do Brasil de 20 maio 1912. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_03&pasta=ano191&pesq=tor
cedora>. Acesso em: 18 out. 2015. 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

MAGALHÃES, António. Previsão sobe para 10 mil adeptos no Vianense-Benfica. Record 
Online. Disponível em: <http://www.record.xl.pt/futebol/nacional/taca-portugal/ 
detalhe/previsao-sobe-para-10-mil-adeptos-no-vianense-benfica-980615.html>. Acesso em: 
19 out. 2015. 

MENDES, Luiz. Entrevista concedida à Associação Brasileira de Imprensa. Disponível em: 
<http://www.abi.org.br/entrevista-luiz-mendes/>. Acesso em: 19 out. 2015. 

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática: teoria e prática. São Paulo: Atual, 1999. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * hV[*

0+'*'8&!#'!(+#(D'%0-&!(+(%+5&!,-!:((
6%&-,&5'!(%+6"%!'!(1-%-(-(1%'."23'(.+(!+0,&.'!(

 

6:DD:;HB*H:*3A<IB*8A:<A:*e7("Sf*

 

&0,%'."23'(

Por meio da leitura de textos diários e semanais oferecidos pela mídia, podemos observar 

a escolha por um recurso linguístico cada vez mais recorrente: o neologismo. Dentre 

outros mecanismos, esse expediente tem sido uma recorrência para a produção dos 

sentidos almejados pelos enunciadores. E, como na língua, nenhuma palavra possui valor 

estático, é possível ao usuário transitar com um número plural de significados para um 

mesmo significante ou mesmo a criação de um novo significante. Assim, têm se mostrado 

recursiva a escolha por criações neológicas em textos pertencentes à esfera jornalística. 

Por sinal, o jornalismo é, hoje, entre outras, uma das maiores fontes de 

enriquecimento de nosso léxico. Tanto no corpo de matérias, quanto no oferecimento de 

manchetes, profissionais dessa esfera têm contribuído para observarmos a dinamicidade 

de nossa língua. Esta é um instrumento vivo e, desse modo, natural é que esteja em 

constante mutação.  

“Há momentos em que não se encontra a palavra, outros em que a fadiga física é 

grande e a fala se torna confusa” (MARTINET, 1971). Essa necessidade, diante das 

grandes transformações de ordem socioeconômica e cultural, coopera para que o usuário 

se valha da criação de novos significantes ou de novos significados para antigos 

significantes. Logo, o relato dos acontecimentos diários no âmbito social, assim como 

posteriores comentários sobre eles estão sujeitos a esse fenômeno. 

Diferentes textos oferecidos pelo jornalismo, principalmente de temas referentes ao 

esporte, à política e a aspectos  culturais e econômicos podem se valer de preciosos 

engenhos lexicais. Alguns novos termos são criados, outros (até mesmo resultados da 

invenção popular) passam a incorporar esse acervo, de modo que criações como “Em 

ritmo de sambroadway”, editada por O Globo, em 21.02.2012, não devem ser 

despercebidas pelo olhar crítico de seus leitores. O que significa estar em “ritmo de 
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sambroadway”? E não somente isso. É preciso pensar em quem/o que, bem como por que 

estaria em “ritmo de sambroadway”. 

Valente (2011) ressalta que os textos oferecidos pela mídia constituem importante 

objeto de pesquisa não apenas por alcançarem milhões de brasileiros, como também 

constituírem um padrão médio de linguagem de nossa sociedade. Desse modo, 

É fundamental, portanto, que, na análise de tais textos, se identifiquem os recursos 

linguístico-discursivos utilizados e se comentem tanto os que têm valor expressivo 

como aqueles que servem como instrumentos de manipulação. Afinal nos meios de 

comunicação, nenhum autor/produtor/enunciador é neutro, isento ou inocente 

(VALENTE, 2011, p. 63). 

É em razão disso que exemplos como “Contra ‘tsunami’ de Dilma, Merkel ataca 

protecionismo” devem uma atenção um pouco mais aguda. Assim, a compreensão da 

manchete passa pela leitura do neologismo tsunami, um termo nem tão novo assim em 

nossos contatos com textos da imprensa, mas que, conforme sua publicação, reúne 

informações que tão somente a leitura do título é capaz de resolver. É preciso uma leitura 

mais apurada, o que provavelmente ocorrerá no contato com a notícia.   

Interessante também é notar que, em relação a novas palavras ou expressões na 

língua, “não nos damos conta de que muitas vezes estas unidades com que formamos 

enunciados não estavam disponíveis para uso e foram formadas por nós mesmos” 

(BASÍLIO, 1987, p. 5). Ao lado disso, nem sempre os neologismos alcançam 

considerável visibilidade entre um grande número de usuários linguísticos; mas, por meio 

da imprensa, poderão ser facilmente percebidos e compreendidos, passando inclusive a 

fazer parte de discussões informais sobre temas veiculados diária e semanalmente pelos 

veículos de comunicação.  

Pensando nisso é que, para uma pequena análise a respeito, o corpus desta pesquisa 

é formado por um conjunto de textos de jornais e revistas publicados no período entre 

2010 e 2015. A partir do material coletado, penso ser possível identificar um número 

razoável de neologismos de forma e de sentido ou, como Ieda Maria Alves, Nelly de 

Carvalho, Maria Aparecida Barbosa e André Crim Valente, consagrados estudiosos do 

tema, neologismos vocabulares e neologismos semânticos. 
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Penso que este estudo poderá servir de mote para ouras pesquisas sobre o tema. 

Assim, uma mera classificação de construções neológicas pouco contribuiria para isso. 

Entendo, portanto, que é preciso buscar uma compreensão de como esses recursos 

cooperam com o processo de produção de sentidos pretendidos por jornais e revistas. Para 

isso, a escolha pelos diários O Globo e Meia Hora, e pelas revistas Veja, Época e IstoÉ 

sejam uma boa escolha, afinal, tratam-se de veículos aos quais é tributada uma 

considerável parcela de como os indivíduos entendem, pensam sobre os acontecimentos 

ocorridos em nossa sociedade, assim como em outros países. 

=>(-0$*&!+(

Conforme mencionei, estudos sobre neologismos destacam dois tipos: os vocabulares e 

os semânticos. Segundo Valente (2011), os primeiros podem ser conhecidos a partir da 

criação de novos significantes na língua, enquanto os segundos são novas significações 

para significantes já existentes. Assim, nesta pesquisa procurarei apresentar 

separadamente alguns exemplos de um e outro desses dialogismos, inicialmente os 

vocabulários, e, em seguida, os semânticos, denominados por Dubois (1978) como de 

forma e de sentido, respectivamente.  

O Jornal O Globo, em sua edição de 13.09.2015, apresentou o seguinte comentário 

em seu caderno de Opinião, p. 20:  

1.! A operação Lava-Jato, responsável por desbaratar o esquema lulopetista de 

desfalques na Petrobras, com ramificações no setor elétrico, atrai a atenção 

também no exterior. 

O termo lulopetista representa um caso de neologismo vocabular. Sua forma, até 

pouco algum tempo desconhecida, passa a fazer parte de textos publicados pela imprensa. 

Neste exemplo, uma operação realizada pela Polícia Federal se apresenta como 

responsável por buscar e apresentar informações sobre possíveis desvios de capitais da 

empresa, usada em vários momentos para promoção do Governo Federal.  

A partir de duas matrizes, o termo ganha forma, mas somente ancorado em uma 

contextualização é possível conhecer um possível sentido. Não se trata de um mero 

neologismo, considerando que, sua escolha sinalizará para uma acusação sobre um crime 

que envolve dinheiro. Por sinal, como é apresentado, seus enunciadores parecem enfatizar 

que os desfalques na Petrobras são bem maiores que os leitores possam imaginar, 
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considerando que seja presidida pelo ex-presidente do Brasil e principal nome do Partido 

dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, e compactuados com integrantes de tal 

agremiação política. 

Em outro exemplo, Veja optou por propinoduto, a fim de fazer menção a possíveis 

propinas pagas a políticos e a empresários para facilitações de assinatura de contratos 

com a Petrobras. Assim, na edição 2401, de 26.11.2014, escreveu: 

2.! O doleiro Alberto Youssef disse à Justiça que Lula e Dilma sabiam do 

esquema de corrupção na Petrobras. Agora, e-mails encontrados pela Polícia 

Federal em computadores do Planalto mostram que eles poderiam ter 

interrompido o propinoduto, mas, por ação ou omissão, impediram a 

investigação sobre os desvios. 

Para esse neologismo vocabular, o enunciador da mensagem se valeu de dois outros 

termos, os substantivos propina e duto. Ao lado de outros constituintes (Petrobras, Lula, 

Dilma, Polícia Federal, investigação e desvios), o vocábulo propinoduto pode, como em 

esquema lulopetista, ser entendido como possível esquema de desvio de dinheiro a partir 

de contratos da maior empresa petrolífera do país com empresários ligados ao partido do 

Governo Federal. 

Noticiando um novo fato sobre outra investigação, o conhecido caso do 

“Mensalão”, O Globo informa em 20.12.2012 que  

3.! Mensaleiros podem ser presos amanhã. 

O vocábulo mensaleiros é formado a partir de adjetivo mensal + sufixo -eiro(s). 

Numa referência ao chamado “mensalão”, o termo remete para o esquema de pagamento 

mensal feito a deputados, em troca de seus votos na gestão do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Aliás, quando apresentado (em 2005), o vocábulo mensalão também foi 

apresentado como mais um caso neológico. 

Ainda transitando pelo campo político, em setembro de 2015 os leitores de O Globo 

tomaram conhecimento de que 

4.! Até então, não se sabia da judicialização das “pedaladas” fiscais por bancos 

públicos que se sentiram lesados (O GLOBO, 13.09.2015, Opinião, p. 20). 
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Nesse caso, o vocábulo utilizado para fazer uma crítica ao excesso de gastos 

realizados pela esfera federal é pedaladas, agora um caso de neologismo semântico. Para 

compreendê-lo, é preciso pensar no termo que o dá base, ou seja, o termo pedalar. Este 

costuma ser usada pelos técnicos que lidam com o orçamento público como sinônimo de 

postergar uma despesa. Logo, podemos pensar que haja um “desprezo” do Governo 

Federal por seus gastos em 2014. 

Segundo o dicionário Aurélio, pedalada significa “impulso dado ao pedal, ânimo, 

energia, vitalidade”. Assim, valendo do que emprego da linguagem é capaz de permitir, 

podemos pensar que o governo tenha agido por impulso, não cumprindo com regras na 

gestão dos recursos públicos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

É provável, portanto, que esse comportamento tenha contribuído para que a Caixa 

Econômica Federal decidisse por tomar uma medida enérgica com o Planalto. Vejamos:  

5.! Caixa processa governo por prejuízo com ‘pedaladas’ – Caixa leva 

‘pedaladas’ à Justiça (O GLOBO, 13.09.2015). 

Ao lado de outra instituição financeira pública, o Banco do Brasil, a Caixa reclama 

na justiça que o Tesouro Nacional teria atrasado repasses de valores de despesas do 

governo, entre eles benefícios sociais e previdenciários, como o Seguro-Desemprego, o 

Bolsa-Família, além de subsídios agrícolas. Essas instituições teriam pago com benefícios 

próprios valores referentes a esses auxílios, não recebendo tais numerários do Governo 

Federal. Resultado, um “alívio” no orçamento federal, motivado por “pedaladas” fiscais 

do governo, porém causando prejuízos às mais antigas autarquias do país.  

O governo da presidente Dilma Rousseff também foi destaque em O Globo, dia 

06.03.2012. Nesta edição, a escolha foi também por um neologismo semântico, levando-

se em conta que o termo tsunami tenha sido utilizado para representar ações distintas 

daquela que, comumente, é atribuído seu sentido. 

Se até poucos anos, também não era comum a escolha por esse vocábulo em 

suportes e gêneros da esfera jornalística, a partir de 26.12.2004 ele passou a ser recorrente 

na construção de manchetes e outros textos no Brasil. A partir do desastre natural daquele 

ano no continente asiático, a palavra de origem japonesa tem servido para lembrar ano 

após ano estragos e mortes causados há pouco mais de uma década.  
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Ocorre, pois, que nem sempre o termo é escolhido para fazer referência ao 

fenômeno natural, lembrando uma série de ondas causada pelo deslocamento de um 

grande volume de corpo de água, como um oceano. Se em seu sentido mais comum já era 

visto como um neologismo, em 06.03.2012, O Globo apresentou a seguinte manchete: 

6.! Contra "tsunami" de Dilma, Merkel ataca protecionismo 

Nesse caso, a neologia semântica serviu para se referir à acusação de Dilma 

Rousseff aos países ricos, especialmente europeus e o americano, de estarem provocando 

um “tsunami monetário” com suas políticas expansionistas. Como resposta, a 

representante alemã aproveitou sua fala para fazer uma crítica direta à presidente 

brasileira, no CeBit, maior feira de tecnologia do mundo, evento em que o Brasil foi 

homenageado na ocasião, março de 2012, acusando Dilma de tomar medidas 

protecionistas unilaterais. 

Menos de um mês antes, a atmosfera política deu lugar ao maior evento popular 

brasileiro, o Carnaval. Na edição de 21.02.2012, o mesmo jornal carioca estampou em 

sua capa a seguinte manchete: 

7.! Em ritmo de sambroadway 

Para essa manchete, os enunciadores preferiram um caso de neologia de forma. A 

formação do vocábulo sambroadway é possível graças a um processo composicional por 

aglutinação, em que um conhecido substantivo da língua portuguesa, samba, é somado a 

um substantivo da língua inglesa, Broadway, em referência à célebre avenida nova-

iorquina, famosa pelos seus teatros que exibem superproduções de musicais. Assim, 

buscando exaltar o nível do desfile de Carnaval ocorrido em 20.02.2012, na Marquês de 

Sapucaí, Rio de Janeiro, O Globo nos oferece um interessante neologismo vocabular.  

Se o Brasil é conhecido como “o país do samba”, muito mais ainda é apontado 

como “o país do futebol”. Logo, ou o sucesso ou o algum tipo de fracasso de nosso país 

em competições nacionais e internacionais merece comentários que nem sempre palavras 

e expressões, até então empregadas, por vezes não são capazes de contribuir para a 

produção dos sentidos necessários. Quando isso ocorre, os enunciadores não se furtam do 

recurso da neologia, o que, aliás, é muito comum quando essa modalidade esportiva está 

em pauta. 
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Conforme os enunciadores de IstoÉ, edição 2329, de 16.07.2014, 

8.! O Mineiraço, como ficou conhecido o revés de 8 de julho de 2014, marca a 

indignação dos brasileiros com o futebol, que está no fundo do poço. 

A derrota por 7 a 1 da Seleção Brasileira de Futebol para a Alemanha na última 

Copa do Mundo – Fifa trouxe à memória dos brasileiros o ano de 1950, ocasião em que 

o Brasil também sediou o maior evento dessa modalidade esportiva. Na ocasião, nossa 

seleção chegou ao jogo final da competição e, para espanto de seus torcedores perdeu o 

título para o Uruguai, no maior estádio daquela competição, o Maracanã, no Rio de 

Janeiro. A derrota inesperada ficou conhecida desde então como Maracanaço, numa 

alusão ao termo espanhol maracanazzo. 

Em 2014, o palco da semifinal foi o Estádio conhecido como Mineirão, em Belo 

Horizonte. Após inesperado derrota por um placar tão expressivo, alguns veículos de 

comunicação escolheram o termo Mineiraço, como a citada edição de IstoÉ. Formado 

pelo adjetivo mineiro e pelo sufixo -aço, o termo até que poderia expressar um valor 

positivo, como no vocábulo ricaço (“Trata-se de um empresário ricaço”), porém 

contribuiu para a construção de um sentido pejorativo, trazendo à lembrança dos 

brasileiros não apenas mais um fracasso de nossa de nossa seleção, como também o placar 

tão significativo e a lembrança de 1950. 

Por oportuno, ao citarmos a última Copa do Mundo de Futebol, lembramos 

naturalmente dos preparativos para que o evento pudesse em nossas terras ser realizado. 

Acordos firmados entre a Federação Internacional de Futebol, Fifa, e  lideranças do 

governo brasileiro foram alvo de intensas discussões tanto em bastidores da política, do 

esporte, como em rodas de conversas informais. O Brasil, por sua vez, deveria oferecer 

obras de infraestrutura e serviços a contento da federação organizadora, o que gerou 

protesto por parte da população, exigindo que serviços essenciais também tivessem 

considerável padrão de excelência. Desse movimento, surgiu o conhecido “Padrão Fifa”, 

neologismo formado por justaposição a partir de duas formas vocabulares já conhecidas 

(padrão + Fifa) que, estando lado a lado, formam um novo significante. 

Mesmo modelo de construção ocorre em “Padrão lesma”. Todavia, seu sentido é 

negativo, conforme utilizado para a construção do comentário de caráter negativo quanto 

à demora da conclusão de novo empreendimento do governo, a Usina de São Luiz do 
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Tapajós, no Pará. Com esse expediente, Veja, edição 2431, p. 41, de 24.06.2015, parece 

falar por milhões de brasileiros que esperam serviços “Padrão Fifa” também em setores 

essenciais, como o energético, mas se defrontam com a quase estagnação de tal obra. 

Em 17.11.2014, Época, edição 859, apresentou o seguinte título, com letras 

garrafais: 

9.! O JUÍZO FINAL NO PETROLÃO 

Para esse, a escolha foi por um neologismo vocabular. Ao usar o termo Petrolão, 

formado pelo substantivo petróleo + sufixo aumentativo -ão, seus enunciadores, além de 

trazerem à memória dos leitores outro esquema de pagamento de propina, o mensalão, 

não somente comunicam sobre um fato, mas também contribuem para a construção de 

uma imagem negativo sobre os envolvidos no caso. O sufixo -ão, por exemplo, diferente 

de outros casos em que atribuem um valor positivo, como em carrão e casarão, serve 

para reprovar os envolvidos no caso, ironizando-os, além de conscientizar o público sobre 

o alto nível do escândalo na Petrobras. 

Vale lembrar que esse neologismo possui relação com outro aqui apresentado, 

propinoduto. Por meio deles, os enunciadores facilitam a compreensão do público sobre 

esquema para desviar dinheiro da Petrobras. Assim, como frames, ao lerem ou ouvirem 

o público poderá fazer rapidamente uma ligação desses vocábulos com notícias sobre 

contratos superfaturados e desvio de dinheiro para benefícios políticos, barganhas 

políticas. 

Criações neológicas, valendo-se de sufixos, é uma recorrência em nossa língua. Em 

26.11.2014, edição 2401, Veja apresentou mais um caso típico. 

10.! “Salgante” – A Anvisa aprovou a comercialização de um novo tipo de sal de 

cozinha, com 0% de sódio. 

Salgante: neologismo vocabular formado a partir do verbo salgar + sufixo adjetivador 

-nte 

Produto indicado para hipertensos, o “salgante”, a substância é capaz de substituir 

o tradicional “sal de cozinha”, salgando as refeições, com 0% de cloreto de sódio. Sua 

escolha se ancora em outro neologismo, também oferecido por meio de um discurso em 

prol da saúde, o adoçante. Podemos pensar, aliás, que este último deixou de ser um 

neologismo quando já se tornou corriqueiro seu uso para formação de saudáveis normas 
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de consumo. Basta lembrar a recorrente indagação quando, em estabelecimentos 

comerciais, solicita-se um cafezinho: “Açúcar ou adoçante?”. É bem provável que, em 

futuro próximo, quando de nossas refeições, possamos ouvir “Sal ou salgante?”. 

Para comentar nova visão do representante maior da Igreja Católica, Veja, edição 

2431, p. 77, de 24.06.2015, apresenta matéria assim intitulada:  

11.!O Evangelho verde de Francisco 

Seria natural lermos sobre o “evangelho de Francisco”. Afinal, o atual papa atual 

apresenta fortes posicionamentos sobre a função da Igreja. E, em uma de suas 

preocupações, o representante de Roma parece querer ser conhecido como uma 

importante voz em defesa do meio ambiente. 

Aqui, a expressão Evangelho verde não apresenta nenhuma nova forma. 

Isoladamente, as palavras que a compõem já existiam; logo, separadamente, os 

significantes não são novos. Porém, por meio de uma composição justaposta, foi criada a 

nova expressão, apresentando um novo significado. 

Com esse novo sentido, além de atrair simpatia do público por meio de um tema 

quase unânime (atitudes negativas da humanidade, provocando o aquecimento global), 

Francisco parece provocar uma prévia discussão sobre o que está em pauta para 

discussão na Conferência sobre o Clima de Paris, em dezembro de 2015. Desse modo, 

a Igreja busca mostrar ser uma relevante voz na cobrança por um novo documento para 

substituir o Protocolo de Kyoto, isto é, exige novas metas, considerando que, para 

muitas autoridades sobre o meio ambiente, aquelas discutidas no acordo em vigor 

estejam decrépitas após dez anos. 

Criações neológicas também são recursivas em jornais populares. Inclusive um bom 

número delas poderia ser aqui apresentado, levando-se em conta que em periódicos desse 

tipo, esse recurso seja cada vez mais observado. Entre outros motivos, podemos pensar 

que a escolha por neologismos contribui para um trabalho persuasivo a fim de alcançar 

um público que, até poucos anos, pouco recorria a jornais para conhecimento dos fatos 

cotidianos, tendo o rádio e a TV como suportes. 

Na edição do dia 06.10.2015, o Jornal Meia Hora apresentou a seguinte manchete: 
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12.!TINENÉM ENGATINHA E FOGE DO CARAMUJO PRA NÃO CHORAR 

NO BERÇO DE FERRO 

Popularmente, muitos são os termos utilizados para fazer uma referência à cela de 

cadeia. Neste caso, a expressão neológica escolhida foi berço de ferro. Cumpre ressaltar 

que a escolha do neologismo se ancora em outros elementos ao longo do enunciado. 

Termos como Tineném, engatinha e chorar contribuíram para tal construção; no entanto, 

a produção do sentido dessa expressão em caso policial distinto dependerá de novas 

circunstâncias, novas variantes, ou seja, o significado do termo poderá não ser o mesmo 

como o escolhido para esta matéria. 

Igualmente a Evangelho verde, aqui o neologismo não é formado com nenhum novo 

significante. Berço de ferro foi criado a partir de uma situação específica, formando um 

novo significado. Trata-se, portanto, de um neologismo semântico. 

Outro caso desse tipo de neologismo ocorre em: 

13.!Assaltou mansão de figurão da TV Globo e tomou um plim-plim da Polícia 

Para essa manchete, o mesmo jornal, em 23.09.2015, se valeu de uma onomatopeia 

muito conhecida por muitos brasileiros, o plim-plim da TV Globo, sinal sonoro criado 

para marcar a passagem de ida e volta dos intervalos comerciais da emissora. Valendo-se 

de uma informação relevante na construção da chamada, o produtor textual recorreu ao 

fato de o imóvel assaltado pertencer a um “figurão da TV Globo” para a que ao “plim-

plim” fosse atribuído novo sentido, ou seja, para o novo caso, sinal dado pela polícia ao 

assaltante, voz de prisão. 

Em outra edição, 18.10.2015, o Meia Hora apresenta: 

14.!MULHER TRAÍDA SE VINGA DO MARIDO SAINDO COM 32 

HOMENS – Loura diz que trocar o divã pela cama com ‘amigantes’ é 

divertido 

Para este caso, escolha foi por um neologismo vocabular, amigantes. A partir dos 

vocábulos amigos + amantes, os enunciadores do jornal parecem ironizar o caso. Afinal, 

para o caso em questão, o considerável número de amantes parece representar um bom 

número de “amigos” para a “mulher traída”, isto é, parece que para a mulher em questão, 
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todos esses homens podem ser chamados de “grandes amigos”, ajudando-a no processo 

de vingança em relação ao marido. Por consequência, todos eles se tornaram “amigantes”. 

Para finalizar, recorro a mais um caso de neologia oferecido pelo mesmo jornal. Em 

03.10.2015, a escolha de seus enunciadores foi por: 

15.!Aeroprima gulosinha levava os passageiros às nuvens com sexo no avião por 

R$ 8 mil 

Para a construção de aeroprima, o radical grego aer (ar) + vocábulo prima. Ao lado 

de outros elementos, o neologismo nos remete para outro vocábulo de nossa língua, 

aeromoça. Isso ocorre não apenas por força de elementos mórficos, mas também por uma 

associação com palavras de mesmo campo semântico no enunciado apresentado. Termos 

como passageiros, nuvens e avião cooperam para essa combinação.  

Realmente, o termo lembrado (aeromoça) é ativado na leitura do enunciado. É, 

inclusive, usado para uma construção tanto morfológica, quanto semântica do 

neologismo. O termo prima, ao lado de outros elementos, como sexo, R$ 8 mil, além de 

parte do radical, levava passageiros às nuvens (este num sentido metafórico), ressalta que 

a figura feminina da matéria não deve ser pensada apenas como a conhecida profissional 

em aviões, a aeromoça. Todavia, valendo-se de um dos sentidos para o termo prima 

(garota de programa, prostituta), temos uma nova construção neológica, aeroprima, 

remetendo para uma profissional que, além de seus serviços contratados pela empresa 

aérea, também oferece, por sua conta e risco, outros serviços durante o voo. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Como foi possível observar, “os significados não estão ‘presos’ aos textos ou às palavras, 

ou seja, eles são reconstruídos ou atualizados no processo de produção de sentido” 

(SIMÕES, 2004, p. 16). Essa produção é possível devido a uma contínua construção de 

uma cadeia de signos, espaço em que um número necessário de constituintes é posto em 

prática nas diferentes práticas linguageiras. 

Inicialmente, o enunciador se vale de uma escolha dos elementos que devem 

compor o texto. Combina-os, organiza-os. A partir desse processo, o sentido se conclui 

no trabalho de interpretação que, na maior parte das vezes, seu resultado remete para os 

interesses de seu enunciador, segundo o que pretende marcar discursivamente. 
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Nesse cenário, a compreensão de criações neológicas depende – algumas em maior, 

enquanto outras em nível menor – de relações que são estabelecidas ao longo do texto. 

Palavras, expressões, símbolos, além dos sujeitos devem ser vistos como constituintes 

imprescindíveis para a construção dos sentidos. Daí, diferentes valores discursivos a cada 

nova criação vocabular ou de expressão. 

Neologismos não são apenas novas estruturas morfológicas. Mesmo que alguns nos 

remetam para vocábulos já conhecidos em nossa língua, muitos sentidos são construídos, 

assim como outros são reconstruídos ao longo da enunciação. Logo, em alguns casos, 

novos significantes, e, em outros, novos significados para significantes já conhecidos. 

Por fim, jornais e revistas têm sido utilizados para a inserção de produções 

neológicas. Afinal, o neologismo é um importante recurso na construção de sentidos 

pretendidos por seus enunciadores. E, após indispensável cooperação entre jornalistas e 

leitores, o expediente muito contribui para riqueza vocabular de nossa língua. 

%+;+%A06&-!((
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Em abril de 2012 iniciei minhas atividades como bolsista no CEFIL, centro de estudos de 

filologia, área pertencente ao departamento de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa 

e Filologia (LIPO) da UERJ. Para essa bolsa, relativa ao serviço de consultoria 

linguístico-gramatical, respondi inúmeras dúvidas relacionadas à norma padrão da língua 

portuguesa. Ao fazer uma consulta ao livro Fonética, fonologia e ortografia, de Claudio 

Cezar Henriques, encontrei a seguinte citação, que me despertou para a complexidade do 

uso de hífen em compostos: 

Nos dois últimos casos [em compostos de palavras da mesma classe e cujos elementos 

reunidos perderam seu significado original] é que repousam as maiores dificuldades 

do usuário, pois ao lado das regras há a subjetividade do uso, o julgamento sobre a 

existência ou não da composição, a decisão quanto aos valores do sintagma, etc. Por 

isso, nem sempre dois substantivos juntos justificam o uso do hífen (amigo-cachorro 

ou amigo cachorro / bairro-favela ou favela-bairro?) ou dois verbos (vaivém X vai-

volta). O mesmo se pode dizer quanto à decisão sobre “a perda de seu significado 

original” (ponto-de-vista ou ponto de vista? / mato-sem-cachorro ou mato sem 

cachorro?) [HENRIQUES, 2007, p. 86]. 

Vale ressaltar que o livro não contempla as alterações do atual acordo, utilizando 

como base a norma ortográfica de 1943. A essência das questões por ele propostas, no 

entanto, se mantém mesmo com a nova ortografia. 

No ano passado, ao preparar minha apresentação para o XVI Congresso Nacional 

de Linguística e Filologia, pude perceber uma crescente demanda por parte dos 

consulentes sobre questões de ortografia, em especial relacionadas ao uso de hífen. 

Seguem reproduções de dois e-mails exemplares dessas questões: 
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e-mail 1 

A dúvida da vez: 

loja-satélite ou 

loja satélite 

Sempre usei loja-satélite, com hífen. 

Para isso parti do ponto que loja-âncora também recebe o hífen. Ou não? 

(CONSULENTE 1, 2012) 

 

e-mail 2 

Gostaria de tirar uma dúvida com vocês do CEFIL com relação à palavra 

clinicolaboratorial (ou clínico-laboratorial ou clínico laboratorial). 

Por analogia, creio que o correto seja clinicolaboratorial (já que temos 

clinicopatológico, segundo o VOLP), mas não estou 100% certa disso. Vocês saberiam 

qual é o termo certo? (CONSULENTE 2, 2013) 

Esses e-mails (que não serão a base deste trabalho) foram escolhidos para essa 

apresentação porque evidenciam um comportamento natural dos usuários da língua em 

situações de impasse, tendo em vista que os termos neles identificados como 

problemáticos não se encontram disponíveis para verificação em dicionários comuns nem 

no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP): buscar estruturas 

reconhecidas como semelhantes às que lhes causaram hesitação para replicar o padrão 

encontrado ao termo. Esse comportamento, apesar de se confirmar eficaz no caso do e-

mail 1, não obteve sucesso para a situação do e-mail 2. Tal fracasso me levou a querer 

encontrar algo que, de fato, pudesse ajudar a orientar quem tivesse dúvidas ortográficas. 

Acredito que o número de consultas que envolvem esse assunto tenha crescido 

dessa maneira principalmente por um motivo: a implacável contagem regressiva que 

deixa a população lusófona, particularmente a brasileira, cada vez mais próxima da 

obrigatoriedade do emprego das regras de um acordo ortográfico com o qual a maioria 

não tem intimidade. No entanto, a proximidade da adoção oficial da nova ortografia 

parece ter apenas despertado as pessoas para questões não especificamente relacionadas 

com as mudanças trazidas pelo acordo, vide a citação acima de uma obra de Henriques 

anterior à reforma, que, de certa forma, já abarca as dúvidas dos e-mails 1 e 2. Afinal, a 

grafia dos termos loja-âncora e clínico-laboratorial não foi alterada pelas novas 

diretrizes ortográficas. 
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Antes de iniciar o estudo das questões, é importante explicitar alguns conceitos 

fundamentais para a compreensão plena deste trabalho. 

O primeiro conceito é o de composição. Para determinar esse conceito, foi escolhida 

como fonte, tendo em vista seu grau de disseminação de uso e a constância com que servia 

de bibliografia para respostas a consulentes do CEFIL, uma edição atual da Nova 

gramática do português contemporâneo, de Cunha e Cintra. Segue a citação do capítulo 

6, “Derivação e composição”: 

A COMPOSIÇÃO […] consiste uma nova palavra pela união de dois ou mais radicais. 

A palavra composta representa sempre uma ideia única e autônoma, muitas vezes 

dissociada das noções expressas pelos seus componentes. Assim, criado-mudo é o 

nome de um móvel, mil-folhas, o de um doce, vitória-régia, o de uma planta (CUNHA; 

CINTRA, 2008, p. 119). 

O segundo conceito é o de corpus. Para determinar esse conceito, foi escolhido 

como fonte o livro Linguística de corpus, de Berber Sardinha, pois, além de o autor ser a 

maior autoridade da área no Brasil, no subcapítulo 1.6, são citadas e comentadas diversas 

definições, chegando-se ao final a esta, considerada a mais completa: 

Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da língua, ou a 

ambos), sistematizados segundo determinados critérios, suficientemente extensos em 

amplitude e profundidade, de maneira que sejam representativos da totalidade do uso 

linguístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo que possam ser 

processados por computador, com a finalidade de propiciar resultados vários e úteis 

para a descrição e análise (SANCHEZ; CANTOS, 1996, p. 8-9 apud BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 18). 

É válido ainda destacar a distinção entre a linguística de corpus usada como 

metodologia e a que configura uma área da linguística apresentada por Tania Shepherd 

em seu artigo para a revista Matraga “O estatuto da linguística de corpus: metodologia 

ou área da linguística”: 

A abordagem baseada em corpus é na realidade uma metodologia que se aproveita do 

corpus essencialmente para testar e exemplificar teorias e descrições linguísticas pré-

existentes. Através dessa abordagem, o corpus pode ser usado como fonte de 

exemplos, que são quantificáveis em sua frequência e extensão. Esses exemplos 
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podem advir de um corpus ‘cru’, sem anotação, ou de um corpus anotado automática 

ou manualmente em termos de unidades gramaticais ou semânticas, entre outros 

inúmeros tipos de anotação. 

Por outro lado, a abordagem direcionada pelo corpus se deve, segundo Sinclair (2004a, 

p. XVIII) à ausência de uma teoria que explicasse as relações lexicais na gênese dos 

trabalhos com corpora eletrônicos. Como explica ainda Sinclair, nos anos sessenta, 

não havia teoria que explicasse a ocorrência, frequência e padronização lexicais, além 

da preferência (e também a rejeição) de certas palavras por outras. A abordagem 

direcionada pelo corpus, portanto, visa à observação e análise de padrões e frequências 

lexicais. A observação desses padrões pode levar à hipótese, que pode levar à 

generalização. Em outras palavras, os dados obtidos a partir de corpora podem ser 

usados para a formulação de descrições de natureza léxico-gramatical. (SHEPHERD, 

2009, p. 153-154). 

Tendo em vista que o estudo que envolve este artigo visa a preencher lacunas 

deixadas pela descrição gramatical e pelo texto do atual acordo ortográfico no que se 

refere a compostos, a abordagem será direcionada pelo corpus e, portanto, a linguística 

de corpus será adotada como área da linguística. 

z7()!i,*c*

No dia 31/07/2013, chegou ao e-mail do CEFIL a dúvida de uma consulente que 

trabalhava como revisora em uma editora a respeito da ortografia dos seguintes termos, 

escritos por ela desta forma: malato desidrogenase, citrato sintase, urato oxidase, malato 

sintase e isocitrato liase. Ela intentava saber se os termos são grafados com hífen, juntos 

ou separados. 

Meu primeiro procedimento, como de costume, foi procurar os termos no 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP). A ABL é a instituição que 

representou o Brasil no atual Acordo e a responsável por essa publicação, que é a obra 

máxima de referência ortográfica do país e que, portanto, deve configurar a primeira 

consulta para questões desse tipo.  

Como não consegui encontrar nenhum verbete que me ajudasse, fui buscar uma 

resposta em outras obras lexicográficas. O CEFIL tem um acervo bastante completo de 

dicionários gerais, contando com Aurélio, Houaiss, Caldas Aulete, entre outros. Não 

obtive resposta em nenhum deles. 
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Para termos tão específicos, seria necessária consulta a uma obra terminológica 

também específica; no caso, da área de química. No entanto, para o CEFIL, a aquisição 

de um livro de terminologia para cada área do conhecimento é inviável. Recorri então ao 

texto do Acordo ortográfico da língua portuguesa (1990), mais especificamente à base 

XV, que dispõe sobre o hífen em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares, na 

qual é possível encontrar a seguinte indicação para o uso de hífen: 

1°) Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm 

formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou 

verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, 

podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido: ano-luz, […] tenente-

coronel, tio-avô, […] luso-brasileiro, primeiro-ministro, primeiro-sargento, […] 

guarda-chuva. 

Devido à dificuldade de interpretar esse trecho do acordo, tendo em vista que a 

determinação de que os elementos de uma palavra composta constituem uma unidade 

sintagmática e semântica e mantêm acento próprio é imprecisa, pedi ajuda ao professor 

Flávio Barbosa, responsável pelo CEFIL. 

Segundo ele, se considerarmos que os pares de elementos lexicais em questão 

possuem, no caso de cada estrutura, significação própria, constituindo assim unidades 

sintagmáticas e semânticas, podemos concluir que lidamos com novas palavras. Essas 

palavras designam enzimas que tomam parte em fenômenos químicos específicos 

(portanto, trata-se de uma inovação semântica). 

Então, para o professor, como as palavras a respeito das quais se fez a pergunta se 

enquadram na exposição anterior, deve-se utilizar hífen em sua grafia, indicando-se que 

os nomes dessas enzimas são compostos e, portanto, unidades semânticas: malato-

desidrogenase; citrato-sintase; urato-oxidase; malato-sintase; isocitrato-liase. 

Posteriormente, ao estudar linguística de corpus, tomei conhecimento de uma 

solução que me pareceu muito útil para ajudar a resolver essa questão: o WebCorp. Segue 

sua descrição: 

WebCorp é um conjunto de ferramentas que permitem acesso a Web como um recurso 

linguístico, isto é, permitem extrair fatos sobre várias línguas como se a Web fosse um 

corpus – o maior deles. Versões demo desse conjunto de ferramentas são 
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disponibilizadas gratuitamente na Web a partir do endereço 

http://www.webcorp.org.uk/ (ALUÍSIO; ALMEIDA, 2006, p. 162). 

Essa solução tem ainda uma vantagem para esse recorte específico em relação ao 

WordSmith Tools, outro conjunto de ferramentas, maior referência quando se fala em 

Linguística de corpus: ele reconhece o caractere “-”, usado para representar o hífen. 

Usei o WebCorp para pesquisar a ocorrência das três formas de escrita de um dos 

termos: malato desidrogenase, malato-desidrogenase e malatodesidrogenase. Digitava a 

palavra que queria procurar, selecionava o português como linguagem e na opção “Add 

popular sites” (adicione sites populares) marcava “Brazil”. Segue uma imagem 

ilustrativa: 

 

 

 

Como resultado foram encontradas duas ocorrências de malatodesidrogenase, uma 

das quais de uma fonte acadêmica (Scielo), duas ocorrências de malato-desidrogenase, 

ambas de um site de tradução (Linguee), e 22 ocorrências de malato desidrogenase, várias 

das quais de fontes acadêmicas (UFRGS, Scielo, Unicamp, entre outras). 
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Isso contrariava a inferência do professor Flávio Barbosa sobre texto do acordo. Fui 

consultá-lo e ele me pediu que enviasse um novo e-mail à consulente retificando o anterior e 

sugerindo a grafia malato desidrogenase, citando as fontes fornecidas pelo WebCorp. 

z7()!i,*g*

No dia 31/07/2013, chegou ao e-mail do CEFIL uma dúvida que ia além das questões 

comuns de ortografia: além de requerer a informação sobre a grafia de bom senso, o 

consulente ainda pedia uma explicação sobre o motivo da adoção do padrão indicado. 

Em minhas buscas na bibliografia disponível, composta basicamente pelas 

gramáticas e pelos dicionários mais relevantes da língua portuguesa, pude facilmente 

confirmar a grafia de bom senso dessa forma e sua classificação como locução nos 

verbetes de senso nos dicionários. Essa classificação, no entanto, me pareceu insuficiente 

para sanar o questionamento do consulente. Como também não encontrei explicação 

satisfatória nas gramáticas, recorri ao auxílio do professor coordenador do CEFIL. Após 

uma pesquisa em sua biblioteca pessoal, o professor retornou com uma fundamentação 

do teórico francês Bernard Pottier. Segundo o autor, o termo em questão é uma lexia 

complexa e a esse tipo de estrutura não se aplica hífen, como pode ocorrer com as lexias 

compostas. Nas palavras de Pottier, 

a lexia é uma unidade lexical da língua que se opõe às reuniões fortuitas no discurso; 

por exemplo: cavalo, cavalo-vapor, cavalo-marinho, cavalo de frisa são unidades já 

dadas na língua e não foram criadas pelo locutor no momento da elaboração de seu 

discurso. (POTTIER, 1973, s.v. lexie). 

Esse conceito de lexia admite três variedades: 

1. lexias simples: cadeira, para, comia; 

2.! lexias compostas: saca-rolhas, cobra-d'água, verde-garrafa, guarda-noturno; 

3.! lexias complexas: guerra fria, complexo industrial, tomar medidas, bom senso;  

Além desses tipos principais, o autor ainda menciona a existência de lexias textuais, 

como os hinos, preces, provérbios etc. 

As considerações acima ainda nos pareciam deficitárias, o que nos levou a elaborar, 

em conjunto, o seguinte parágrafo de conclusão para o e-mail de resposta: 
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Em última análise, a distinção ortográfica que faz com que lexias compostas sejam 

hifenizadas e lexias complexas não o sejam é convencional. Estabeleceu-se que, na 

grafia dos dois tipos de unidades lexicais, haveria esse tipo de diferenciação e, em 

alguns casos, a melhor explicação para a grafia é mesmo a convenção. Não é o que 

acontece, por exemplo, nos casos de combinações de verbos com substantivos, que 

costumam ser hifenizados (guarda-chuva), ou expressões preposicionadas, que não 

costumam ser hifenizadas (cabeça de área), exceto nos nomes de animais ou plantas 

(rosa-do-mato). [BARBOSA; MELO, 2013]. 

A dificuldade encontrada ao procurar uma referência que, de fato, ajudasse a 

esclarecer a indagação desse consulente e as subsequentes e frequentes dúvidas que 

chegavam à consultoria relacionadas à hifenização de lexias me levaram a eleger esse 

tema como objeto de estudo. 

Para esta questão, me pareceu mais interessante utilizar o conjunto de ferramentas 

de processamento de corpus WordSmith Tools, mais especificamente a parte relativa a 

concordâncias, aliado ao conceito de estatística de associação, conforme descrito no 

livro Linguística de corpus, por Berber Sardinha. Para esse caso, será adotada a medida 

de associação denominada Escore T para a qual deve-se calcular primeiro a razão 

Observado/Esperado. Berber Sardinha descreve desta forma a razão 

Observado/Esperado: 

Essa medida leva em conta quantas vezes de fato duas palavras ocorreram juntas 

dentro do horizonte delimitado (o valor observado) e quantas vezes seria esperado que 

elas coocorressem (o valor esperado), dado o tamanho do corpus e a frequência de 

cada palavra (BERBER SARDINHA, 2004, p. 201). 

A princípio, essa medida de associação foi idealizada para distinguir as associações 

não aleatórias de palavras das associações aleatórias. Para ilustrar o funcionamento desse 

processo de distinção, há no livro a aplicação de três cálculos para verificar o tipo de 

associação que ocorre na expressão “como exemplo”. O primeiro passo foi utilizar a parte 

relativa a concordâncias para levantar no corpus utilizado os colocados de “como” na 

primeira posição à direita, identificada no programa como R1. Uma vez levantados os 

valores, inicia-se o cálculo pelo do valor observado: 

O valor observado é calculado como: 
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O=f(n,c)/N 

 

onde f(n,c) significa a frequência da ocorrência mútua do nódulo (n) e do colocado (c), 

e N o tamanho do corpus. (BERBER SARDINHA, 2004, p. 201). 

O (n) indica o número de ocorrências de como e o (c), o número de ocorrências de 

exemplo. Obtido o resultado, passa-se ao cálculo do valor esperado: 

Ele é calculado da seguinte maneira: 

 

E = f(n) / N * f(c) / N 

 

onde: 

f(n) é a frequência do nódulo no corpus (como) […] 

f(c) é a frequência do colocado no corpus (exemplo)  

(BERBER SARDINHA, 2004, p. 202). 

Para calcular o número de vezes que a expressão como exemplo ocorre mais do que 

o esperado divide-se o valor obtido no primeiro cálculo pelo obtido no segundo cálculo, 

o que se representa matematicamente pela fórmula: O/E, desconsiderando para fins de 

análise os pares que resultem em frequência igual a 1. Este último cálculo, no entanto, 

não é necessário para o cálculo da medida Escore T, que é a escolhida para este estudo 

por oferecer um parâmetro mais preciso para medir o grau de associação entre o nódulo 

e o colocado. 

A fórmula do cálculo do Escore T é: 

T = (O – E) / (raiz quadrada de f(n,c) / N). 

O autor afirma que “valores de T maiores que 2 indicam, normalmente, associações 

não aleatórias entre palavras” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 205). Isso me fez pensar 

se, partindo desse princípio, poderia haver também um valor mínimo maior do que esse 

para o resultado desse cálculo que pudesse indicar, além de uma associação não aleatória 

entre palavras, uma lexia complexa e, em seguida, um valor mínimo maior do que esse 

último para indicar uma lexia composta. 

Para verificar essa primeira suposição, seria necessário, inicialmente, um corpus 

atual composto de variados textos que já adotem a nova ortografia, de preferência grande. 
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De acordo com BERBER SARDINHA (2004, p. 26), um corpus considerado grande 

segundo abordagem histórica deve conter 10 milhões de palavras ou mais. 

Em seguida deve ser selecionado um número significativo de lexias complexas que 

podem ter sua grafia separada confirmada nos subverbetes dedicados a locuções em 

edições de dicionários já atualizadas pelo novo Acordo Ortográfico. Por exemplo, no 

verbete de casa no dicionário Caldas Aulete, há vários subverbetes com lexias complexas 

formadas com essa palavra (casa bancária, casa civil etc.). Logo, ao utilizar o WordSmith 

Tools para fazer uma busca no corpus grande compilado para a pesquisa por 

concordâncias de casa na primeira posição à esquerda (R1), devem ser buscadas todas as 

lexias complexas encontradas nos subverbetes de casa. A frequência da ocorrência do 

nódulo sozinho (nesse caso, casa), a do colocado sozinho (nesse caso bancária, civil, ou 

qualquer uma das outras palavras que formam uma lexia complexa com casa) e a dos dois 

juntos devem ser calculadas para que se possa determinar o valor de T. 

Com o valor de T determinado para todas as lexias complexas da pesquisa, seria 

possível descobrir se o valor mínimo encontrado é maior do que o valor mínimo que 

indica associações não aleatórias (2) e obter um número mínimo de T que indicasse a 

ocorrência de lexias complexas. 

Se essa suposição se provar verdadeira, poder-se-á prosseguir verificando se há 

também um valor mínimo de T que indicaria a ocorrência de lexias compostas maior do 

que o valor mínimo de T encontrado para indicação de lexias complexas. Para descobrir 

isso, sugere-se proceder de forma similar à forma utilizada para lexias complexas, com 

apenas duas ressalvas: lexias compostas configuram entradas em dicionários, podendo 

ser encontradas em verbetes, e não em subverbetes; e, como o hífen não aparece no 

processamento de corpus do WordSmith Tools, deve ser marcada a opção “hyphens 

separate words” na aba “languages” da janela que abre ao selecionar “Adjust Settings” 

após selecionar “Settings” na página inicial do programa. Segue uma imagem ilustrativa 

para esse passo: 
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Em relação à questão 1, o WebCorp se mostrou uma ferramenta muito útil para verificar 

a grafia correta de lexias que não são encontradas no VOLP nem em dicionários gerais. 

Como seu uso é gratuito, pode ajudar a solucionar dúvidas ortográficas de qualquer 

usuário da língua com acesso à internet. Ressalte-se ainda o valor de uma ferramenta 

como essa para revisores, como a consulente que enviou essa questão para o CEFIL. 

No que se refere à questão 2, na ausência de referências que ajudem a esclarecer a 

diferença entre lexias complexas e compostas, o uso do cálculo Escore T para buscar um 

valor mínimo que indique a ocorrência de uma lexia composta parece muito promissor. 

Para isso, no entanto, será necessária uma longa pesquisa que não foi possível ser 

realizada para este trabalho. Fica então apenas a sugestão. 

%+;+%A06&-!((
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O presente trabalho analisa a construção dos textos divulgados nos panfletos de campanha 

política eleitoral dos candidatos ao cargo de vereador da Cidade de Volta Redonda no 

pleito de 2008, à luz da Teoria da Iconicidade Verbal (SIMÕES, 2009). 

A partir da avaliação dos corpora, supõe-se constatar que o léxico utilizado nos 

panfletos representa, na argumentatividade do texto, como as diferentes ideias e hipóteses 

do candidato a respeito de seus possíveis eleitores são conceptualizadas. Tendo isso em 

vista, os corpora justificam-se em termos conceituais pelo fato de os vocábulos refletirem 

a materialização de diferentes domínios de experiência biossocial (saúde, educação, entre 

outros) e constituírem subconjuntos que pertencem a um mesmo domínio de interesse ou 

de conhecimento para o candidato e para os eleitores, uma vez que se enfocam as 

representações sobre o candidato ideal, as quais são construídas pelos eleitores, de acordo 

com sua respectiva experiência sociocultural. 

Em outras palavras, no que concerne à descrição linguística desenvolvida, a análise 

desse léxico, à luz da Teoria da Iconicidade Verbal, permite levantar pistas icônicas e indiciais 

que orientaram o estudo dos panfletos de campanha política eleitoral, facilitando a depreensão 

dos mecanismos e das relações que estruturam os signos e a argumentação do texto. 

A partir disso, foi possível observar os signos em sua materialidade – objetivo 

também viabilizado pelo construto teórico em que este trabalho se fundamenta, sendo 

possível depreender a análise da semiose textual e das consequências semióticas na 

construção da argumentatividade nos corpora examinados. 

Assim, aborda-se como as escolhas lexicais podem evidenciar o planejamento 

argumentativo por parte do(s) autor(es) dos panfletos – candidato ou publicitários que 

coordenaram a campanha política eleitoral. Poderá ser demonstrado, além disso, como 

essas estratégias estão envolvidas na formulação, nas hipóteses e nos objetivos 
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argumentativos desse gênero textual, em comparação às hipóteses e aos objetivos dos 

eleitores, no que se refere à imagem do candidato ideal em quem votariam. 

Para tanto, entende-se que há marcas que conduzem aos propósitos e aos projetos 

comunicativos subjacentes nos panfletos dos candidatos, uma vez que esses textos são, 

por sua natureza, altamente planejados, controlados e polissêmicos, trazendo diversos 

vieses interpretativos, ressalvados, entretanto, os limites do tecido sígnico. 

Convém lembrar que a construção dos textos (e dos significados) é negociada, uma 

vez que não ocorre mediante formulações semânticas dadas a priori, mas com o concurso 

de semioses que vão se construindo e reconstruindo dinamicamente à medida que o 

discurso flui. Por meio da interação candidato-eleitor, os candidatos procuram sustentar 

um equilíbrio entre as diferentes ideias e as necessidades dos grupos de eleitores. Uma 

boa negociação entre o eleitorado e o candidato pode iniciar uma relação de compreensão 

discursiva e desencadear uma crença, por parte dos eleitores, nos valores e na imagem 

que o candidato pretende divulgar em seus panfletos.  

Essa negociação é de fundamental importância para que haja efetivo monitoramento 

e controle da construção da argumentatividade do texto. Adicionalmente, verifica-se como 

o texto de campanha política eleitoral articula-se às expectativas de leitura do público-alvo, 

buscando descobrir que ilações e considerações investigativas se podem obter a partir dessa 

plasticidade textual. Outrossim, em termos semióticos, explica-se como os candidatos 

monitoram suas hipóteses e controlam seus objetivos (manter e amealhar votos) a partir da 

suposição das hipóteses e dos objetivos do eleitorado. 

Em termos metodológicos, analisa-se o léxico existente em quatro panfletos de 

campanha política eleitoral, coletados em locais de intensa circulação de pessoas durante 

as eleições municipais de 2008, em quatro bairros da Cidade de Volta Redonda, a saber: 

Centro, Aterrado, Retiro e Vila Santa Cecília. Desses textos, selecionaram-se vocábulos 

e expressões utilizados pelos candidatos a cargos políticos de vereador, examinando como 

se utilizam dos recursos expressivos e idiossincráticos da língua para se promoverem, não 

somente identificando o nível de iconicidade, mas também observando quais estratégias 

argumentativas possibilitam mudar ou reafirmar o posicionamento do eleitor, de forma a 

persuadi-lo. 
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Imperioso destacar, além disso, que se optou por esse gênero textual devido à 

observação de seu massificado uso em tempos de eleições. Embora o desenvolvimento 

tecnológico possibilite diversos recursos para a divulgação de um candidato, como, por 

exemplo, outdoors, placas, televisão, Internet, entre outros, o panfleto ainda permanece 

em evidência e detêm textos que contribuem para a persuasão dos cidadãos em prol da 

eleição dos candidatos. 

Para essa análise, hipotetiza-se que as estratégias argumentativas somente serão 

possibilitadas caso haja um texto minimamente icônico. Avaliamos, portanto, em que 

medida o poder icônico dos textos dos panfletos de campanha política eleitoral podem 

estar a serviço da argumentação, isto é, se existem características tão icônicas nesses 

textos a ponto de possibilitar a modificação da postura do eleitor ao qual é dirigido o 

discurso, por meio de processos argumentativos, ou se ocorrerá o contrário e 

comprometerá a argumentação devido à baixa iconicidade. 

Compreender isso em termos semióticos se faz assaz importante, uma vez que a alta 

iconicidade existente nos panfletos pode conceder uma eficiência argumentativa aos 

candidatos, o que resultará em um alto número de votos e, consequentemente, na eleição 

ao cargo público pretendido. 

Após esta breve Introdução, todas essas questões são exploradas e fundamentadas no 

decorrer deste artigo, o qual se consolidou em quatro partes. Na seção 2, Fundamentação 

teórica e descritiva, trata-se do escopo referente ao construto teórico em que este artigo e a 

análise dos corpora se fundamentam, a saber: semiótica, teoria da iconicidade verbal, 

especificamente a iconicidade lexical, e argumentação. Na seção 3, Metodologia e 

descrição dos corpora, apresentam-se os métodos utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho, a descrição do objeto de estudo e da análise dos corpora. Na seção 4, Análise dos 

dados, realiza-se a análise dos panfletos de campanha política eleitoral que foram 

selecionados, ressaltando e explorando os aspectos icônicos e as estratégias argumentativas 

utilizadas em prol da eleição dos candidatos. Por derradeiro, na seção 5, Considerações 

finais, após as análises, apresentam-se as conclusões a que se chegou o presente trabalho, 

como também as possibilidades de estudos e pesquisas futuros. 

 (
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O ser humano interessa-se pelos signos desde os tempos de Aristóteles, a fim de apreender 

o mundo e interagir com ele. Percebe-se, assim, uma longa trajetória de estudos que 

buscam analisar e caracterizar o que é significativo. Platão já apresentava um olhar 

triádico sobre o signo, definindo-o em três partes: nome, noção ou ideia e coisa. Parecia 

projetar o que seria a tríade de Peirce (NÖTH, 1998). 

No decorrer dos tempos, muitos se empenharam em entender o signo. Teorias foram 

elaboradas, e duas grandes correntes destacaram-se no estudo do signo no século XX: na 

Europa, Ferdinand de Saussure (Genebra, 1857-1913), e na América do Norte, Charles 

Sanders Peirce (Estados Unidos, 1839-1914). Cada um desses teóricos propunha uma 

designação para o estudo do signo: o primeiro tratava da semiologia, ao passo que o 

segundo, da semiótica.*

Saussure, pai da linguística, “provocou uma revisão radical da metodologia das 

ciências humanas” (HÉNAULT, 2006, p. 15). Desse modo, quando se fala em Semiótica 

ou Semiologia, é impossível não pensar nos pressupostos iniciais da teoria do mestre 

genebrino. De suas aulas ministradas no curso de Linguística na Universidade de 

Genebra, foi compilado um material composto de anotações dos alunos e notas do próprio 

autor, resultando no livro Curso de linguística geral, uma obra póstuma que foi o ponto 

de partida para o estruturalismo e outros estudos semióticos. 

Outros teóricos importantes sucederam Saussure, como o linguísta dinamarquês 

Louis Hjelmslev (Copenhague, 1899-1965), que, em sua obra Prolegômenos a uma teoria 

da linguagem, reafirma alguns conceitos, acrescenta e modifica algumas ideias 

defendidas pelo mestre genebrino. Somadas às propostas por Saussure, Hjelmslev 

adiciona o conceito de função e defende as relações entre os signos para ocorrer a 

significação. Além disso, entende que “uma língua tem a propriedade de poder traduzir 

todas as outras línguas e todas as outras semióticas não verbais” (HÉNAULT, 2006, p. 

76), dessa forma, a língua é o interpretante universal. 

Outros aspectos abordados pelo teórico dinarmaquês são: a inserção de conotação 

e denotação na linguística; a combinatória semântica entre expressão e conteúdo, e entre 
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forma e substância; e o processo de comutação na língua. Tudo isso levou Hjelmslev a 

afirmar que se tratava da álgebra da língua (HÉNAULT, 2006). 

Outro precursor da semiótica foi o russo Vladimir Propp (São Petersburo, 1895-

1970), com a obra A morfologia do conto, segundo uma doutrina formalista.1 Para o 

formalismo, os fenômenos linguísticos devem ser estudados conforme as funções que 

desempenham nos vários discursos, observando a língua de modo objetivo. Começava-

se, também, um estudo em que “a linguagem não seria mais considerada como um 

agregado de fatos isolados, e sim como um todo coerente no qual todos os componentes 

interagem” (HÉNAULT, 2006, p. 110). 

Em suas investigações, Propp percebeu algo que, para ele, parecia uma noção óbvia, 

uma categoria de análise denominada “função” e assim definida: “a ação de um 

personagem, definida do ponto de vista de sua significação no desenvolvimento do 

enredo” (PROPP, 1973, p. 31). O estudioso propõe 31 funções que podem ser agrupadas 

em sete esferas, com o que já apontava “algumas constantes da forma e do conteúdo” 

(HÉNAULT, 2006, p. 121). 

Outro importante sucessor de Saussure e Hjelmslev foi o linguista russo Algirdas 

Julian Greimas (Tula, 1997-1992). Impactado pela leitura dos Prolegômenos, Greimas 

dispensa cerca de 200 páginas de manuscritos e deixa o legado de Semântica estrutural, 

com base em suas leituras em Hjelmslev. 

Chega-se, então, à vertente norte-americana de Charles Sanders Peirce (Cambridge, 

1839-1914), que, mesmo tendo sua formação acadêmica em física e matemática, deixou 

um legado de teorias e estudos que marcaram diversas áreas do conhecimento, como, por 

exemplos, lógica, semiótica, astronomia, econometria e psicologia, entre outras. 

Enveredando pela Filosofia, formulou uma teoria que viria a abranger toda a ciência 

existente, não somente a Linguística. 

A Semiótica de Peirce tem por princípio que tudo tem sua significação: cognição, 

ideias e, até mesmo, o próprio homem, o que pode representar uma dimensão de passado, 

presente e futuro. O edifício teórico de Peirce constrói uma visão pansemiótica do 

______ 

1 Termo que o Propp considerou pejorativo e preferiu adotar estruturalista avant la lettre (HENÁULT, 
2006, p. 101). 
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universo, definindo-se a formação do signo e adotando-se as terminologias 

representamen, objeto e interpretante. Assim, o teórico propôs uma relação triádica, em 

que cada vértice do triângulo está um atributo do signo (NÖTH, 1998). 

Com base nessa teoria, verifica-se que o representamen é basicamente o corpo do 

signo, como, por exemplo, as palavras que dizemos e que estão no lugar de pensamentos, 

assim como fotos, pinturas ou desenhos, ou seja, tudo o que substitui algum conceito, 

coisa ou alguém. 

No segundo vértice, há o objeto que se trata daquilo que se deseja abordar, isto é, a 

coisa representada por meio de um representamen. Sendo assim, como exemplo, pode-se 

mencionar que a necessidade de expressão do ser masculino permite representá-lo por 

meio de uma figura de um homem, do código biológico XY ou da própria palavra homem. 

O componente sígnico que amplia a dicotomia saussuriana e cria a tricotomia 

peirciana é o interpretante – terceiro vértice do triângulo semiótico. Trata-se do 

componente que define a significação, sendo um balizador da semiose, pois determina o 

valor contextual do signo. 

Cita-se, como exemplo, a forma casa, que pode ativar na mente dos falantes 

diferentes conteúdos: (i) conjunto dos membros de uma família – a c. dos Nabucos; (ii) 

conjunto dos bens de uma família ou dos negócios e assuntos domésticos – a 

administração da c; (iii) lugar destinado a encontros, a reuniões ou à moradia de certas 

categorias de pessoas cujos interesses, origens e cultura, por vezes, representa ou expressa 

– c. dos artistas; (iv) estabelecimento ou firma comercial ou nome de certas repartições 

públicas – c. da moeda, entre outros. 

No que se refere à semiótica peirceana, é exatamente essa propriedade de ativação 

cognitiva de esquemas imagéticos que interessa a este presente estudo, sobretudo quando 

se trata das representações mentais acionadas por meio dos signos lingusíticos, em 

específico os lexicais. Tratando-se do objeto de estudo analisado neste artigo, 

descrevemos a iconicidade lexical como estratégia argumentativa dos textos panfletários 

de campanha política eleitoral. 

Para tanto, a Teoria da Iconicidade Verbal (doravante TIV), desenvolvida por 

Simões (2009) sob inspiração da semiótica peirciana, fornecerá a matriz teórico-

descritiva para o desenvolvimento deste artigo. 
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A TIV visa a subsisdiar a compreensão de textos a partir da composição verbal, não verbal 

ou sincrética. Com essa teoria, nada passa despercebido; todos os componentes da forma 

como uma mensagem é apresentada serão relevantes para que a semiose aconteça. 

Todavia, chama-se atenção para o fato de que cada leitor opera individualmente, 

conforme sua percepção de mundo; portanto, é preciso monitorar e controlar a 

interpretação, respeitando os limites dos signos linguísticos. 

De acordo com Simões (2007), a iconicidade é uma qualidade do signo que consiste 

na “potencialidade de gerar imagens na mente interpretadora, a partir das quais seja 

possível aproximar-se do projeto comunicativo inscrito no texto” (SIMÕES, 2007, p. 19). 

Assim, no âmbito da leitura, é preciso instrumentalizar os sujeitos sobre como devem 

operar com os signos e deles tirar o melhor proveito. 

No que se refere ao texto veiculado nos panfletos eleitorais, o objeto de estudo deste 

artigo, analisam-se os componentes lexicais utilizados na construção da mensagem nesses 

materiais. Busca-se interpretar o processo argumentativo usado para levar o eleitor a 

decidir-se pelo candidadto que imagina ser ideal a ocupar um cargo público de vereador. 

Nesse sentido, a TIV corrobora o presente estudo, uma vez que, nas palavras de 

Simões, a iconiciadade verbal: “[…] tem como objetivo maior subsidiar o entendimento da 

semiose textual e das consequências semióticas derivadas da interação entre sujeito e texto, 

sob as interferências do contexto de produção da interlocução” (SIMÕES, 2009, p. 60). 

Cumpre lembrar que a observação de crianças em fase de alfabetização e suas 

associações de semelhança entre as palavras e os objetos representados como caminho 

para a aquisição da escrita inspirou a formulação da teoria da iconicidade verbal. Simões 

(2009) concluiu que todo signo se inicia como imagem mental (ícone), que é seguido por 

uma representação sonora ou gráfica (hipoícone) do objeto, reconstituindo o percurso dos 

primeiros registros sígnicos (imagens encontradas em cavernas) produzidos por povos 

autóctones. Veja-se o que diz a pesquisadora: 

A imagem é um modo de expressão; é um código visual. Estudar imagens é adentrar 

pelo mundo dos signos, em geral, e dos ícones, em especial. A era do computador 

anuncia e predetermina a crescente comunicabilidade do signo icônico. E a história 

das imagens parece coincidir com a história da humanidade. As inscrições nas 
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cavernas documentam a comunicação simbólica do homem por meio de um código 

pictorial, icônico (SIMÕES, 2009, p. 47). 

Tendo isso em vista, é fundamental que um texto alcance um potencial de 

verossimilhança de modo que viabilize a compreensão, sendo necessário, portanto, que o 

signo reúna algumas características a fim de que isso ocorra. A fim de apreciar os signos 

e sua potencialidade icônica, a autora indica as seguintes premissas: 

a)! O signo verbal é uma imagem (sonora ou visual). 

b)! A seleção e a combinação produzem a iconicidade textual no nível 

diagramático. 

c)! O projeto comunicativo funda-se na verossimilhança e visa à eficácia textual. 

d)! O texto deve também ser analisado em seus atributos plásticos. 

e)! A eficiência do projeto de dizer é a comunicação de uma mensagem verdadeira 

ou falaciosa. 

f)! Há intima relação entre a iconicidade da imagem textual e a cognição. 

g)! As imagens textuais ativam imagens mentais (espaços cognitivos) que 

deflagram raciocínios. 

Outros aspectos básicos definidos são os níveis em que se podem gerar as imagens 

mentais, ou seja, tipos ou níveis de iconicidade, dos quais se destacam como do interesse 

do presente artigo: a iconicidade lexical e a eleição de signos orientadores ou 

desorientadores nos textos panfletários de campanha política eleitoral. 

c^h^*!%X*(*#"67+(-!#&i,*

Ao investigar-se a linguagem, impõe-se considerar a argumentação, pois toda ação 

humana está firmada em alguma intencionalidade e propósito comunicativo, sendo esses 

geradores dos processos argumentativos.  

Argumentar é conduzir o discurso para algum fim. Essa condução constitui-se a 

partir de uma ideologia, uma vez que a neutralidade é uma ilusão. Por isso, cada vez que 

um indivíduo assume o papel de locutor, seu discurso será repleto de conceitos, ideias e 

intenções previamente construídas em sua mente e certamente destinadas a cumprir 

determinado objetivo. Conforme Koch (2008), “a todo e qualquer discurso subjaz uma 

ideologia”. A autora ainda assume a neutralidade como mito (KOCH, 2008, p. 17). 
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Além disso, todo texto está a serviço da argumentação, pois tudo que se expressa 

fica impregnado por intuitos, mesmo que de forma inconsciente. Segundo Fiorin (2015), 

“todos os discursos são argumentativos, uma vez que fazem parte de uma controvérsia, 

refutando, apoiando, contestando, sustentando, contradizendo um dado posicionamento” 

(FIORIN, 2015, p. 29). 

Sendo assim, há diversos tipos de textos com objetivo de argumentar, dentre os 

quais se incluem os textos panfletários políticos, que são definidos pelo Dicionário 

Aurélio como: 

(ê) [Do ingl. pamphlet, pelo fr. pamphlet.] 

Substantivo masculino. 

1. Pequeno escrito polêmico ou satírico, em estilo veemente. 

2. V. folheto. 

3. Folha de papel que traz impresso o nome de candidato a cargo eletivo, junto com o 

do respectivo partido e, por vezes, alguns dados sobre o candidato. 

4. Pequeno impresso de propaganda comercial. 

Como podemos notar na definição, os textos panfletários por si só têm como 

propósito de convencer ou persuadir o destinatário da mensagem. Para Koch (2008), há 

diferença entre essas duas metas, pois a autora assume o ato de convencer como sendo 

mediante o raciocínio lógico, já o ato de persuadir estaria no âmbito da emoção, de caráter 

ideológico e subjetivo. Com uma meta ou outra, o objetivo da argumentação sempre será 

a adesão a uma tese, no caso: mostra-se o melhor candidato a ser eleito. 

Como seres racionais e sociais, em qualquer situação, está-se avaliando, julgando, 

criticando e formando juízo de valor sobre algo. O contato com os panfletos ou com 

qualquer outro gênero textual gera esquemas imagéticos e processos de mesclagem 

conceptual que resultarão em uma tomada de decisão, mudança de atitude em relação a 

alguma ideia ou produto. 

Em tempos de eleição, a população é assediada com panfletos, cuja meta é levar os 

eleitores a posicionarem-se a favor de algum candidato. Os textos dos panfletos trazem 

argumentos que ora agregam valores a um candidato, ora agridem a imagem de seu 

opositor. Todavia, a tese fundamental é: “eleja-me, porque sou a melhor opção”. 
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Para interagir com essa realidade, é preciso um olhar atento para o aspecto 

argumentativo dos textos, principalmente quando as escolhas decorrentes determinarão o 

futuro de uma cidade, estado ou nação e, consequentemente, a vida na sociedade. 

O desenvolvimento de competências e habilidades para perceber como os 

enunciadores desses discursos articulam suas ideias é condição para a formação do 

cidadão, uma vez que os capacita a atuar politicamente. A formação de sujeitos críticos 

resultaria na constituição de um eleitorado consciente, capaz de compreender seu papel 

na sociedade. 

Com base nos pressupostos resumidos sobre argumentação e considerando que um 

panfleto político pretende a adesão de um eleitor a determinado candidato, é relevante 

observar a iconicidade lexical nos textos panfletários e analisar seus potenciais para efeitos 

argumentativos. Por isso, priorizando os aspectos lexicais e sua associação a signos não 

verbais, discutimos a (in)eficiência na seleção lexical como fator de argumentação e 

construção/ampliação de uma carteira de eleitores para esse ou aquele candidato. 

Fiorin (2015) afirma que a retórica consiste em descrever “procedimentos 

discursivos que possibilitam ao enunciador produzir efeitos de sentido que permitem 

fazer o enunciatário crer naquilo que foi dito” (FIORIN, 2015, p. 26). Em outras palavras, 

esta ciência é a arte de argumentar; logo a TIV se mostra de alta relevância, uma vez que 

a argumentação mais usual se faz com palavras. 

Estudos demonstram a importância da TIV como a facilitadora na depreensão dos 

mecanismos e relações que estruturam os signos, proporcionando eficiência no 

entendimento do texto. Veja-se o excerto: 

O texto só existe quando concebido na dualidade que o define – objeto de significação 

e objeto de comunicação e, dessa forma, o estudo do texto com vistas à construção de 

seu(s) sentido(s) só pode ser entrevisto como o exame tanto dos mecanismos internos 

quanto dos fatores contextuais ou sócio-históricos de fabricação do sentido (SIMÕES 

e ABREU, 1994, p. 65). 

Para tanto, alia-se, neste artigo, a TIV à argumentação, tendo em vista que a 

primeira possibilitará enxergar as estratégias discursivas utilizadas e o nível de 

iconicidade; já a segunda poderá indicar como a iconicidade promove (ou não) a adesão 

ao candidato divulgado no texto panfletário. A união dessas duas teorias possibilita a 
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percepção de como vocábulos com conteúdos aparentemente ingênuos/inocentes podem 

orientar uma decisão. A partir das conclusões deste artigo, pretende-se deixar uma 

contribuição sobre como as palavras poderiam ser mais bem aproveitadas em 

determinado texto. 

?>(#+,'.'*'8&-(+(.+!6%&23'(.'!(&%$'%$.(

Nesta seção, foram realizadas as seguintes ações: (a) descrição dos métodos que foram 

utilizados para a elaboração deste artigo, apresentando o objeto de estudo, 

especificamente os quatro panfletos de campanha dos quais o corpus foi selecionado, e o 

perfil dos candidatos ao cargo de vereador do pleito de 2008: (b) apresentação e descrição 

dos corpora, sobretudo do léxico e das expressões extraídos dos panfletos; e (c) descrição 

dos parâmetros para a análise dos dados. 

g^c^*#1"()(-!#&i,*$,*,3S(!,*$(*()!7$,*

g^c^c^*,D*G=Ea;:IBD*H:*?=@G=EJ=*GB;CI<?=*:;:<IBA=;*

Como objeto de estudo e análise, optou-se pelos textos de campanha política eleitoral de 

quatro candidatos mais populares ao cargo público de vereador do Município de Volta 

Redonda, no pleito de 2008. Desses, selecionaram-se um candidato do partido dito de 

esquerda, Partido dos Trabalhadores (PT), que participou da coligação “Volta redonda 

merece muito mais”, e um de direita, Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), que participou da coligação “Juntos por Volta Redonda”, a saber: (a) Lair do 

Churrasco e (b) João Thomaz, respectivamente. 

Esses panfletos foram distribuídos por pessoas contratadas para exercer tal função 

e, em alguns casos, pelos próprios candidatos, no que popularmente se denomina 

campanha de “corpo a corpo”. Coletaram-se os materiais em bairros de grande 

movimento da Cidade de Volta Redonda, entre os quais: Aterrado, Retiro, Centro e Vila 

Santa Cecília. 

Nesses textos panfletários, não obstante as limitações de espaço diagramático do 

gênero, os candidatos divulgaram o cargo político almejado; suas propostas de ação para 

o cargo; suas aptidões ao exercício da função pública; suas posições ideológicas; seu 

perfil como candidato; entre outros assuntos, conforme se verifica nas figuras da seção 4 

mais adiante, em que se analisam os dados. 
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Em uma campanha política eleitoral, majoritária ou proporcional, cada grupo de eleitores 

existe diferentemente na esfera político-social e, por conseguinte, tem ideologias diversas 

e demandas particulares. Por conta dessas diferenças de perspectiva e de conceptualização 

de mundo, os candidatos ao pleito de 2008 precisaram selecionar, com bastante acuidade, 

as ideias e os conceitos a serem divulgados nos textos panfletários, tendo os diferentes 

tipos de eleitores em mente e a estratégia argumentativa para persuadi-los. 

Dessa forma, cada candidato pôde definir como os textos serão lidos pelas 

diferentes parcelas do eleitorado. Tudo isso exige, por parte deles, um comportamento 

linguístico em que são compelidos a negociar com os eleitores, por vezes, antagônicos. 

Nada mais esperável, porque utilizamos a linguagem com a finalidade de negociar e 

renegociar significados. Tendo isso em vista, o que justifica buscar e analisar o léxico 

desses textos é justamente o fato de que os candidatos têm como estratégia de marketing 

político eleitoral a alta iconicidade nos textos, principalmente no que se refere à 

estruturação de uma argumentação eficiente para que possam se eleger. 

Diante disso, selecionamos como corpus, nos panfletos de campanha política 

analisados aqui, as palavras e as expressões que se supõe representar, no plano das ideias, 

as hipóteses dos interlocutores dos candidatos. Além disso, esse corpus pode ser 

representativo da alta iconicidade nos textos panfletários, uma vez que, por meio das 

marcas lexicais, os candidatos reconhecem que, diante de si, encontram o desafio de 

manter os eleitores que já têm e agregar o contingente de votos necessário para se eleger. 

Vale destacar que o léxico é importante nesta análise, pois representa os conceitos, ou 

seja, as ideias veiculadas por interveniência da linguagem. 

Para tanto, analisaram-se as palavras e as expressões existentes nos textos 

panfletários, constatando que refletem a materialização dos diversos domínios de 

experiência biossocial. Esses domínios representam a circunscrição de conceitos, ações, 

fatos e fenômenos que estão relacionados a uma experiência específica das pessoas e 

conhecida por elas. Em outras palavras, é o conjunto de impressões, vivências, ideias, 

percepções e aprendizados relacionados a um campo conceitual constituído social e 

historicamente. Trata-se de domínios dentro dos quais os conceitos e as ideias tanto dos 

eleitores quanto do candidato adquirem sua significação. Esse significado advém da 
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experiência de atuação desses seres, já que se baseia nas experiências dos homens no 

mundo, com o qual interagem física (corpórea) e socioculturalmente (LACKOFF, 1987). 

g^g^*1",/($%+(-!,)*$(*#-n4%)(*

Para a análise dos corpora, consideraram-se as ideias transmitidas nos textos de panfletos 

de campanha política eleitoral dos candidatos supramencionados, bem como os objetivos, 

a funcionalidade e a estratégia argumentativa desses textos, além dos conceitos referentes 

aos estudos referentes à Teoria da Iconicidade Verbal, especialmente a iconicidade 

lexical, ornamentação teórica que possibilitou a estipulação de um protocolo de análise e 

avaliação do objeto de estudo apresentado nesta seção. A partir disso, a avaliação dos 

panfletos de campanha política eleitoral deverá ser conduzida observando-se: 

a)! O perfil dos candidatos no pleito de 2008. 

b)! A necessidade e a tentativa de os candidatos construírem um texto de campanha 

política eleitoral altamente icônico, a fim de ser eleito, já que necessitam de 

estratégias argumentativas eficientes. 

c)! O léxico e as expressões utilizados nos textos dos panfletos. 

d)! Os domínios de experiência biossocial a que pertencem o léxico e as palavras, 

tendo em vista como os candidatos constroem a argumentatividade de seus 

textos, explorando o potencial icônico. 

e)! A formação e a eficácia das diferentes estratégias argumentativas e do potencial 

icônicos dos textos, a fim de negociar com os eleitores e persuadi-los. 

F>(-0$*&!+(.'!(.-.'!(

Considerando todos os pressupostos teóricos e descritivos explicitados anteriormente, 

nesta seção, pretende-se: (a) analisar, em termos semióticos, de que maneira os candidatos 

ao pleito de 2008 na Cidade de Volta Redonda constroem a argumentatividade de seus 

textos de campanha política eleitoral, divulgados nos panfletos tendo em vista a tentativa 

de manter e amealhar votos ao mesmo tempo, e (b) verificar, a partir da análise das 

escolhas lexicais e dos domínios de experiência biossocial, o nível de iconicidade lexical 

nesses textos panfletários, isto é, analisar se os candidatos utilizam uma alta ou baixa 

iconicidade, lançando mão de signos orientadores ou desorientadores. 

Com esse intuito, os estudos em Semiótica, especificamente a TIV, permitem 

avaliar a necessidade e a tentativa de negociação com os grupos de eleitores e a construção 
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pelos candidatos de um discurso que consiga, de fato, convencê-los. A partir do léxico 

utilizado pelos candidatos em seus textos panfletários, pode-se verificar se a leitura dos 

panfletos de campanha política eleitoral será direcionada de acordo a intencionalidade do 

emissor, a depender do nível iconicidade presente nesses textos.  

Além disso, pode-se analisar, por intermédio desse corpus, a eficiência da estratégia 

argumentativa, no que se refere, sobretudo, às escolhas lexicais e às possíveis imagens 

mentais geradas por elas.  

h^c^*1#-84(!,)*$,)*/#-$%$#!,)*#,*/#"6,*1�34%/,*$(*X("(#$,"*

h^c^c^*4=<A*HB*/JLAA=D?B*

Candidato ao cargo de vereador pelo PT, Lair Prado de Oliveira identifica-se, nas eleições 

municipais de Volta Redonda em 2008, como “Lair do Churrasco”. Vejam-se os panfletos 

divulgados: 
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Como se pode perceber nas imagens acima, o texto panfletário demonstra a 

intencionalidade comunicativa do candidato na tentativa de mostrar que, embora não seja 

nato do Município de Volta Redonda (nasceu em Divino de Carangola – MG), reside na 

cidade há algum tempo (Morador de Volta Redonda) e, por conseguinte, desenvolveu um 

laço afetivo, como se fosse nascido nela. 

Dessa forma, o candidato a vereador utiliza diversas palavras e expressões 

altamente icônicas em prol da estrutura argumental de seu texto de campanha política 

eleitoral, fundamentando sua argumentação de que é um bom candidato para a cidade, 

tendo em vista ser dedicado a ela, ainda que não seja natural de lá. Veja-se como o léxico 

existente no texto panfletário lança mão de signos orientadores dessa leitura como 

estratégia argumentativa para eleger-se: 

a)! Morador de Volta Redonda há 37 anos – expressão icônica que menciona a 

temporalidade em que o candidato é morador da cidade, tendo em vista a alusão 

ao fato de poder ser comparado a um candidato natural de Volta Redonda, já 

que reside nela há tantos anos. 

b)! Minha prefeita – percebe-se o uso icônico de pronomes possessivos em primeira 

pessoa do singular, reiteradas vezes, pois fazem referenciação ao pertencimento 

à cidade. Além disso, demonstra-se a credibilidade do enunciador e faz-se 

alusão à imagem da candidata à prefeitura com certa intimidade, confirmando 

o vínculo não somente com o município, mas também com os demais 

candidatos mais influentes. 

c)! Seus serviços e seu apoio – a utilização dos pronomes possessivos em terceira 

pessoa demonstra iconicidade no que se refere a uma espécie de devoção à 

cidade, com o intuito de afirmar mais uma vez a ligação com Volta Redonda, 

como uma dedicação exclusiva ao município. 

d)! Morador de Volta Redonda e morador do bairro de Santo Agostinho – com 

essas expressões, há a insistência em mostrar-se efetivo morador do município, 

ratificando o bairro popular onde reside, a fim de ressaltar a idealização de 

pertencimento a Volta Redonda. 
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h^c^g^*SBUB*!JB@=O*

Conhecido popularmente como João Thomaz, João Thomaz Araújo Ferreira da Costa 

pleiteou uma cadeira à câmara de vereadores no pleito de 2008. O candidato apresenta-

se ao eleitorado como um candidato altamente ético, característica primordial que se 

desloca do âmbito particular (seio da família) ao público (cargo de vereador) em prol da 

construção da confiança. Vejam-se os panfletos divulgados: 
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Observando elementos lexicais utilizados nesses textos panfletários, os signos altamente 

icônicos orientam a leitura para que os eleitores se convençam da característica ética do 

candidato. 

a)! Casado, dois filhos, ambientalista – nessa descrição, depreende-se a escolha de 

signos que conduzem o leitor a imaginar qual seria perfil do candidato em 

questão, isto é, aquele que é pai de família e preza não somente pelo seio 

particular familiar (casado e com dois filhos), mas também pelo 
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profissionalismo e pelo meio ambiente (possivelmente um candidato que 

trabalha como ambientalista e que atua no movimento ambientalista). Nesse 

sentido, o as expressões lexicais são icônicas do interesse do candidato pela 

coletividade e, portanto, com as questões da administração pública. 

b)! O candidato da ética – fica evidente a intenção de promover-se como ético ao 

intitular-se como o próprio candidato da ética, como se fosse totalmente provido 

dela.  

c)! O único reconhecido pelo MEP – Movimento Ética na Política – a palavra único 

exclui qualquer outra possibilidade de candidato que seja reconhecido pelo 

MEP como efetivamente ético, concedendo primordialmente a ele a 

característica da ética. 

d)! Respeita o dinheiro público; fiscal do meio ambiente; liderança respeitada pelo 

seu compromisso com a verdade – nesses trechos, ratifica a ética elegendo 

signos que comprovem sua postura na sociedade com relação ao seu 

comportamento ético quando ocupar o cargo público. 

e)! Vem buscar a confiança de seu voto – o texto é finalizado com a palavra 

confiança, que desperta ideia que se cruza com a ética, tendo em vista que 

somente se confia em quem possui ética. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Conforme a análise dos panfletos nos que se refere à iconicidade dos elementos textuais, 

especialmente dos itens lexicais, realizada na seção anterior, percebe-se que os candidatos 

utilizam signos linguísticos que favorecem a argumentatividade nos textos panfletários. 

Dessa forma, ao discurso político eleitoral, é conferida uma materialidade simbólica 

(ORLANDI, 2001). Por conseguinte, “a iconicidade é a instância do signo de onde se 

depreendem os mecanismos e relações que vão servir de base para o construto teórico na 

interpretação dos textos” (SIMÕES, 2009, p. 62). 

Nesse sentido, analisar a iconicidade neste artigo possibilitou investigar os 

processos de discursivização na linguagem, por intermédio da qual se medeia a relação 

entre o homem e a realidade, uma vez que “os signos linguísticos são todos os elementos 

e arranjos capazes de produzir uma semiose a partir da relação imediata emergente da sua 

participação nos textos” (SIMÕES, 2009, p. 73). 
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A alta iconicidade lexical dos textos panfletários que foram objeto de estudo deste 

artigo tem valor argumentativo. Por meio da eleição de signos e índices icônicos, os 

candidatos persuadem as diferentes parcelas do eleitorado a perceber que são indivíduos 

capazes de exercer o cargo pleiteado em questão. Pode-se constatar, além disso, que há 

seleção de palavras que contribuem para que o eleitor gere imagens mentais pretendidas 

pelo candidato. 

Dessa forma, no gênero textual estudado, existe alta iconicidade com papel 

argumentativo, desvelando um poder persuasivo que pode conduzir os indivíduos à 

mudança de posicionamento e, principalmente, a interferir nos resultados eleitorais – que 

é o real objetivo dos candidatos em um pleito eleitoral.  

%+;+%A06&-!(
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Na área de pesquisa sobre o Português como Segunda Língua para Estrangeiros (PL2E), 

na PUC-Rio, adotamos, entre outras teorias, alguns conceitos da Gramática Funcional do 

Discurso (GFD), desenvolvida por Hengeveld (2004), porque, apesar de tal modelo de 

análise entender a gramática como um sistema formalizado que incorpora fenômenos 

inerentes à construção do discurso pelos interlocutores, defende a ideia de que para se 

entender o estrutural deve se considerar a semântica, a intenção do falante e a sua relação 

com a construção do discurso, e sua influência no uso deste, considerando-se que tais 

relações são expressas por meio de estratégias comunicativas. 

Nesta teoria, trabalhamos com as duas camadas verticais que representam os 

aspectos interpessoal e representacional da linguagem. A oração, neste sentido, é vista 

como a representação de um ato de fala, estando localizada no tempo e no espaço, 

podendo ser avaliada no que se refere às suas condições de felicidade. 

O nível Interpessoal se refere à estratégia linguística adotada por um falante ao usar 

uma dada unidade linguística em seu enunciado. O nível mais alto, Move, corresponde a 

uma contribuição autônoma do falante para uma interação contínua, que, na fala, 

geralmente, corresponde a um turno. 

O nível Representacional se refere à função textual dos elementos linguísticos 

usados pelo falante em seu enunciado. O nível mais alto é o Episódio, o qual apresenta 

um conjunto semanticamente coerente de conteúdos proposicionais. 

Sendo assim, o trabalho que apresentamos, aqui, discorre sobre algumas diretrizes 

relevantes para se abordar determinados tempos do modo indicativo, de forma prática, 

objetiva e funcional, em aulas de português como segunda língua ou, ainda, na elaboração 

de matérias didáticas que se destinam a este público. 

Nosso objetivo é apresentar, em linhas gerais, o uso do pretérito perfeito e do 

imperfeito do indicativo, tendo em vista que os quase 20 anos de experiência na área, 
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como professora de PL2E e como coordenadora do curso de Formação de Professores de 

Português para Estrangeiros, têm nos mostrado a expressiva falta de “intimidade” de 

muitos professores de português com as sutilezas e peculiaridades que estes tópicos, aqui 

tratados, apresentam. Parece-nos, muitas vezes, que estamos trabalhando com o óbvio, 

pois, ao nos depararmos com práticas discursivas cotidianas de determinados usos destes 

tópicos verbais, nas aulas do curso de Formação, ouvimos, em diversos momentos, frases 

como “É mesmo! Nós fazemos assim” ou “Nossa! Eu nunca tinha pensado nisso, mas é 

assim mesmo que falamos”. 

Desta forma, acreditamos que fazer um exercício de mudança de ponto de vista, 

uma alteração de enfoque, é fundamental para que se possa iniciar um trabalho de 

descrição do português como segunda língua; o que podemos chamar, nas palavras da 

professora Rosa Marina de Brito Meyer, de “torção do pensamento”, e o que nós 

chamaríamos de “olhar estrangeiro”. Um olhar de estranhamento, de encontro com o 

novo, e que é construído a partir do Outro. Olhar que parece não pertencer a nenhum 

território, que parece não ter uma identidade definida. 

Segundo Revuz (1998, p. 229), no texto A Língua estrangeira entre o desejo de um 

outro lugar e o risco do exílio, “aprender uma outra língua é fazer a experiência de seu 

próprio estranhamento no mesmo momento em que nos familiarizamos com o estranho 

da língua e da comunidade que a faz viver.” Dessa forma, entendemos que há no processo 

de ensino-aprendizagem de uma segunda língua um duplo estranhamento: de um lado, o 

dos professores, o olhar estrangeiro, e, do outro, o dos alunos, o olhar do estrangeiro. 

Passamos, então, a seguir, para a apresentação do nosso olhar enviesado, 

estrangeiro e óbvio para os dois referidos passados do modo indicativo. 

=>('!(1-!!-.'!(+#(1'%,"8"A!:(1%+,7%&,'!(&#1+%;+&,'(+(1+%;+&,'(.'(
&0.&6-,&5'(
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Segundo Cunha e Cintra (2013; p. 465-466), o pretérito imperfeito encerra uma ideia de 

continuidade, de duração do processo verbal mais acentuada do que os outros tempos 

pretérito e que o seu valor fundamental é o de designar um fato passado, mas não 

concluído. Afirmam, ainda, que, o referido tempo é empregado quando: a) transportamo-

nos a uma época passada e descrevemos o que então era presente, b) indicamos, entre 
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ações simultâneas o que estava sendo processado quando outra ação sobreveio, c) 

denotamos uma ação habitual ou repetida, d) designamos fatos passados concebidos como 

contínuos ou permanentes, e) denotamos um fato com valor de futuro do pretérito, f) 

queremos ser polidos, atenuando uma afirmação ou um pedido e g) situamos vagamente, 

no tempo, contos, lendas, fábulas, etc. 

Essas informações sobre o uso do imperfeito são, basicamente, apresentadas por 

quase todas as gramáticas de cunho tradicional e, por sua vez, em quase todo material 

didático destinado ao ensino de português língua materna ou não. Contudo, é preciso 

observar que as formas temporais não são utilizadas, apenas, para fixar cronologias de 

estados de coisas, relacionando, unicamente, suas referências aos tempos simultâneo, 

anterior ou posterior ao ato de fala.  

Para Castilho (2012, p. 432), utilizamos os tempos, também, para nos deslocarmos 

livremente pela linha do tempo, de acordo com nossas necessidades expressivas, 

refugiando-nos, segundo o autor, em um tempo imaginário, que escapa à medição 

cronológica ou em um domínio vago, genérico, impreciso, atemporal. 

O referido autor apresenta os seguintes valores semânticos para o pretérito 

imperfeito: 

(116) Pretérito imperfeito real, indicando anterioridade não pontual 

a) Estado de coisas durativo: Quando cheguei, ela olhava pelo buraco da fechadura. 

b) Estado de coisas iterativo: Lá vejo o atalho que vai dar na várzea. /Lá o barranco 

por onde eu subia. 

(117) Pretérito imperfeito metafórico: 

a) Pelo presente, nos usos de atenuação e polidez: Eu vinha saber se você já pode 

devolver meu carro. Queria que vocês aceitassem a minha proposta. 

b) Pelo pretérito perfeito, no chamado “imperfeito de ruptura”: Conheceram-se em 

maio, em junho se casavam. 

c) Pelo imperfeito do subjuntivo: Se eu percebia que o carro ia resvalando para o 

buraco, tinha saltado muito antes. 

d) Pelo futuro do pretérito, no discurso indireto/no discurso indireto livre: Ela disse 

que vinha logo. / Era necessário, mesmo, libertá-lo? / Você bem que podia me 

arranjar um emprego. / Numa viagem ao norte, desistiu de fazer a conferência. Os 

colegas insistiam. Não, não fazia. 

(118) Pretérito imperfeito atemporal (“imperfeito de conatu”):  
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a) Sentada na borda a cama, afinal, ela ia embora. 

(CASTILHO, 2012, p. 433) 

No entanto, vejamos o uso do imperfeito no diálogo abaixo: 

— Nossa, professora Adriana, como a senhora sente prazer em dar aula sobre 

verbos! 

— Sinto mesmo! E, olha, que eu já gostava de gramática desde a minha 

adolescência. 

De acordo com Castilho (2012, p. 432), “o pretérito imperfeito representa os estados 

de coisas que duraram no passado”. Contudo, esta informação, aliada a todos os empregos 

que Cunha e Cintra (2013) e o próprio Castilho (2012) apresentam, não dá conta de 

explicar para o aluno estrangeiro que no diálogo, acima, o imperfeito está sendo usado 

para se referir a uma ação que ainda continua no presente. Ou seja, começou no passado 

e tem duração até o momento de referência da fala. 

Podemos, portanto, analisar, no referido contexto do diálogo, de acordo com o nível 

representacional da GFD, a importância da função textual do elemento linguístico já para 

designar a intenção comunicativa do falante. A retirada deste elemento daria uma outra 

referência temporal ao imperfeito, revelando um matiz de passado durativo, acabado. 

Ampliar, portanto, este olhar sobre o uso do imperfeito é fundamental para os 

aprendizes de PL2E que estão em um nível intermediário de aprendizagem. É preciso, 

portanto, que o professor domine as regras prescritivas, mas também amplie seus 

horizontes para perceber usos outros que este tempo pode apresentar. 

c^g^*,*1"(!`"%!,*1("8(%!,*

Neste artigo, iremos tratar, apenas, de algumas peculiaridades referentes ao uso do 

pretérito perfeito simples, tendo em vista a limitação de páginas para esta publicação. No 

entanto, é importante ressaltar a extrema relevância que o pretérito perfeito composto 

apresenta no processo de ensino e aprendizagem de PL2E, pois o mesmo apresenta 

particularidades muito especiais ao ser comparado com tempos verbais similares em 

outras línguas, tais como espanhol, francês, italiano, inglês e alemão (cf. Meyer e 

Albuquerque, 2011). 
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Cunha e Cintra (2013; 468-470) afirmam que o pretérito perfeito simples é 

empregado para descrever o passado tal como aparece a um observador localizado no 

presente e o que se considera do presente, indicando, portanto, uma ação que se produziu 

em certo momento do passado. Os autores, ainda, acrescentam que este tempo é denotador 

de uma ação completamente concluída.  

Castilho (2012), ao apresentar as nossas necessidades expressivas realizadas com o 

uso do pretérito perfeito, mostra-nos o seguinte: 

(113) Pretérito perfeito real, indicando anterioridade 

a) Pretérito pontual: Andou um pouco e caiu logo em seguida. 

b) Pretérito durativo: Andou um pouco e caiu logo em seguida. 

c) Pretérito iterativo: Perdi sempre no jogo do bicho. 

(114) Pretérito perfeito metafórico 

a) Pelo imperfeito: Quando eu trabalhei lá, eu o vi diariamente. 

b) Pelo mais-que-perfeito: Eu o avisei que o padeiro tinha chegado, por que você não 

saiu logo para comprar o pão? 

c) Pelo futuro do presente: Bateu em meu filho? Morreu! 

d) Pelo futuro do presente composto: Pode passar por aqui às seis horas, porque até lá 

já acabei o trabalho. 

e) Pelo pretérito perfeito do subjuntivo: Quem o fez que o diga. 

(115) Pretérito perfeito atemporal 

a) Pretérito aorístico: Quem morreu, morreu. 

b) Pretérito nos marcadores discursivos: Faça isso hoje, viu? 

(Castilho, 2012, p. 433) 

Sendo assim, vejamos, o exemplo de um possível diálogo a seguir: 

— E aí, Bruna, tudo bem? 

— Tudo tranquilo! Já sabe qual é a boa do fim de semana? 

— Que nada, cara! Tenho que terminar meu trabalho final do curso de Literatura 

Brasileira. 

— Caramba! É mesmo!? Combinamos de tomar um chope no barzinho do Lucas. É 

aniversário da Eduarda. Vê se dá pra você ir. 

— Tá. Vou ver se consigo adiantar o trabalho. Acho que até sábado, já terminei tudo 

e encontro vocês lá. 

— Maravilha! A gente vai te esperar! Boa sorte com o trabalho. 
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— Valeu! Beijo. 

— Beijo! 

Ao analisar o uso do pretérito perfeito (em destaque) neste diálogo, observamos 

que a informação geral apresentada por Cunha e Cintra (2013), sobre este tempo, não 

nos ajuda muito a entender a relevância de seu emprego sem o valor semântico de 

passado acabado. Neste diálogo, muito comum em nossas conversas diárias, vemos um 

uso do perfeito simples com valor de futuro. Emprego este que pouquíssimos falantes 

nativos se dão conta que o fazem. Entretanto, ainda que colocada, infelizmente, em 

uma posição de menor relevância, esta informação é encontrada na gramática 

tradicional que citamos acima. Cunha e Cintra (2013; 470), na parte de observações, 

afirmam que “na linguagem coloquial não é raro o emprego do PRETÉRITO 

PERFEITO SIMPLES pelo FUTURO DO PRESENTE COMPOSTO”. E nos 

apresentam o seguinte exemplo:  Quando virmos, lá em baixo, o clarão da fogueira, já 

ele morreu… (= terá morrido). Por sua vez, como apresentado acima, Castilho (2012) 

também descreve este valor semântico do pretérito perfeito chamando-o de metafórico. 

Ou seja, o referido emprego deste tempo está prescrito e descrito em nossas gramáticas 

e, surpreendentemente, não é abordado de forma efetiva nas aulas de PL2E. Isso ocorre 

porque muitos professores da nossa área de ensino se baseiam no valor semântico mais 

básico do pretérito perfeito, em suas aulas e na elaboração de material didático, 

tomando-o, simplesmente, como um tempo verbal de passado pontual e acabado. 

Um outro importante emprego do pretérito perfeito, realizado com o advérbio 

sempre, também deve ser apresentado aos aprendizes de português língua não materna. 

Vejamos o exemplo: 

— Você gosta de almoçar, aqui, no restaurante da universidade? 

— Eu sempre almocei aqui. Adoro a comida do Bandejão. 

Neste caso, o pretérito perfeito denota uma ação que não foi concluída. Ou seja, 

refere-se a algo que começou no passado, continua até o presente, podendo se prolongar 

para o futuro. Castilho nos apresenta exemplo similar, mas com o advérbio sempre em 

posição pós-verbal (Perdi sempre no jogo), indicando, portanto, um valor de tempo 

anterior ao momento da fala. Além disso, apesar de categorizar tal emprego como 

iterativo, o autor não o apresenta em contexto dialogado, o que pode deixar dúvidas sobre 
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o fato de a ação já ter terminado, referir-se somente ao passado, ou de a mesma ainda 

continuar no momento da fala. 

O aluno de PL2E, exposto a esse tipo de emprego, questiona o porquê de não se 

utilizar, simplesmente o presente (almoço) ou pretérito perfeito composto (tenho 

almoçado).  

Partindo de um exemplo contextualizado, preferencialmente, em um diálogo, a 

diferença pode ser explicada, grosso modo, da seguinte forma: 

a)! Eu sempre almocei aqui " há uma intenção de informar que o locutor almoça 

há muito tempo e que pretende continuar almoçando também por bastante 

tempo; 

b)! Eu tenho almoçado aqui " denota a intenção de revelar que, por alguma razão, 

o locutor, durante um período determinado, começou a almoçar no referido 

restaurante, mas, provavelmente, vai parar de almoçar; podemos ilustrar a ideia 

desta construção linguística com uma situação, por exemplo, em que o 

enunciador está almoçando, provisoriamente, em tal restaurante porque sua 

empregada está de férias. 

c)! Eu sempre almoço aqui " há uma intenção de informar que a ação de almoçar 

é mais recente; o que difere bastante do uso realizado com o pretérito perfeito 

simples. 

Em todas as situações, acima, a ação começou no passado e tem valor aspectual 

durativo, ultrapassando, inclusive, temporalmente, o momento da fala. Cada escolha do 

falante envolve, no nível interpessoal, segundo a GFD uma estratégia linguística, adotada 

pelo falante para atingir seus objetivos discursivos. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

A escolha de determinados tempos verbais, como de qualquer outra estrutura 

linguística, durante o processo discursivo é um processo natural do falante, e o ouvinte, 

usuário da mesma língua, sabe perfeitamente o que quer exprimir cada uma delas. 

Explorar a polifuncionalidade dessas estruturas não é tarefa fácil, mas pode e deve 

fazer parte dos trabalhos de pesquisa que acompanham o professor de PL2E em sua 

formação acadêmica. 
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Meyer (1998), em artigo intitulado!Aspectos semântico-discursivos do português 

como língua estrangeira, enfatiza a necessidade de se desenvolver estudos concernentes 

às estruturas semântico-discursivo-pragmáticas do português, uma vez que o domínio 

destas determinará a eficácia do desempenho linguístico social do falante não nativo. Ler 

sobre o Brasil, segundo a autora, não é suficiente para que o falante não nativo comporte-

se como um brasileiro. Por outro lado, ficar, apenas, discorrendo sobre aspectos 

particulares da cultura brasileira em geral, como música, religião e culinária, também não 

será suficiente em termos de conhecimento mais amplo da língua.  

Podemos, ainda, acrescentar que não podemos continuar a nos ater, no processo de 

ensino de PL2E, apenas, a questões que discutem relações professor/aluno, formação do 

professor, adequação de recursos da mídia, relatos de experiência com textos literários, 

etc., como se tem visto em muitos congressos e seminários destinados ao assunto. Com 

isso não queremos dizer que essas questões não tenham a sua devida importância, mas 

mostrar que os estudos descritivos na nossa área não se resumem a esses aspectos. A 

abordagem da gramática, seguindo parâmetros funcionalistas, é de extrema relevância no 

ensino de PL2E e deve ser realizada de forma abrangente, eficiente e segura pelos 

professores e autores de material didático. 

É preciso reconhecer que estamos diante de um universo amplo, diferente, estranho, 

que deve ser explorado a partir da percepção da existência das relações que fundamentam 

todo o processo. Relações de estranhamento com a nossa própria língua e que nos 

mostram pistas de um olhar enviesado que não se define em um ato concluidor; um olhar 

que pode sacralizar o óbvio, o banal, e banalizar o sagrado. 

%+;+%A06&-!((
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O presente artigo tem como objetivo apontar possíveis contribuições da gramática 

sistêmico-funcional para o ensino de língua materna. Dada a relevância da noção de 

gêneros textuais para a formação do aprendiz, sinalizada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (doravante PCN), pretende-se demonstrar como a teoria proposta por Halliday 

pode ser aplicada com um objetivo pedagógico, evidenciando aspectos importantes dos 

gêneros, que, muitas vezes, são negligenciados em sala de aula. 

Com essa finalidade, neste trabalho, tomaremos como corpus de análise duas notícias 

extraídas de materiais didáticos distribuídos pela rede municipal de ensino do Rio de 

Janeiro, demonstrando como o exame das marcas de modalidade presentes nos textos 

selecionados pode oferecer subsídios para um trabalho com os gêneros que dê conta de sua 

natureza sociointerativa. Antes de tal análise, entretanto, discutiremos brevemente a noção 

de gêneros e a sua aplicação no ensino de língua materna, além de expor, em linhas gerais, 

os pressupostos da teoria sistêmico-funcional que norteiam este trabalho. 

=>(8A0+%'!(,+4,"-&!(+(+0!&0'(.+(*<08"-(#-,+%0-(

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), que se 

relacionam com as diversas esferas da atividade humana (jornalística, publicitária, 

jurídica, literária etc.), refletindo as condições específicas e as finalidades de cada uma 

delas. 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 na 

forma de textos (orais e escritos), caracterizam-se não apenas por suas peculiaridades 

linguísticas e estruturais, mas também, e principalmente, por suas funções comunicativas, 
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cognitivas e institucionais. Assim, os gêneros textuais existem em número ilimitado, uma 

vez que desaparecem, surgem ou se transformam em função das necessidades 

sociocomunicativas dos seres humanos. 

Considerando tais aspectos, os gêneros textuais são, portanto, como qualifica 

Marcuschi (2010, p. 19), entidades sociodiscursivas “incontornáveis”, visto que é 

impossível participar de qualquer situação comunicativa sem fazer uso deles. Dessa 

forma, 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, um dos deveres da escola é oferecer aos alunos o acesso 

ao maior número de gêneros textuais possível, desenvolvendo práticas de leitura, 

produção e reflexão sobre a língua que lhes permitam desenvolver suas habilidades 

comunicativas e adquirir maior competência discursiva. 

No entanto, autores como Alves Filho (2011) sinalizam uma série de problemas na 

abordagem que os gêneros têm recebido em sala de aula. Entre as questões mencionadas 

pelo autor, cabe destacar o tratamento uniforme dado aos diferentes gêneros e o foco apenas 

em seus aspectos formais. Conforme enfatiza Alves Filho (2011, p. 75), “a variedade dos 

gêneros clama por variedade de abordagem nas atividades de análise, de leitura e de escrita 

de textos”. Além disso, o mero reconhecimento e reprodução de uma estrutura não esgota 

o trabalho com os gêneros, uma vez que a estrutura composicional é apenas um de seus 

componentes, a qual é intensamente influenciada por fatores de natureza sociointerativa. 

Assim, um bom trabalho pedagógico com os gêneros textuais deverá levar em conta 

não só a variedade de gêneros existentes como também seu caráter sociointerativo. Nesse 

sentido, neste trabalho, propomos o uso de dispositivos teóricos da Linguística Sistêmico-

Funcional (doravante LSF), mais especificamente das marcas de modalidade, para uma 

abordagem do gênero notícia que leve em conta não só seus aspectos formais, mas 

também o contexto comunicativo em que o texto foi produzido. 

?>(-(*&08"<!,&6-(!&!,A#&6'C;"06&'0-*(L*!;M(
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Consoante Neves (1997), há dois polos distintos do pensamento linguístico: o formalismo 

e o funcionalismo. O primeiro volta-se para o estudo da língua como objeto 
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descontextualizado, tendo como foco a análise das características internas das formas 

linguísticas (seus constituintes e as relações entre eles). Já o segundo centra-se nas 

relações (ou funções) existentes entre a língua como um todo e as diferentes formas de 

interação social. Para essa corrente, portanto, mais do que as características internas das 

formas linguísticas, o papel do contexto, em especial do contexto social, é relevante para 

a compreensão da natureza das línguas. 

Filiando-se ao polo funcionalista, a LSF parte do pressuposto de que a forma está 

subordinada à função, propondo, a partir disso, uma abordagem sociofuncional da 

linguagem. Entendendo que linguagem e sociedade são elementos indissociáveis, 

Halliday (1994), fundador da teoria sistêmico-funcional, defende que uma só pode ser 

compreendida em relação à outra. Dessa forma, gramática e interação social são vistas 

como complementares entre si: se, por um lado, a gramática é um recurso necessário à 

interação; por outro, é somente a partir desta que a primeira se constitui, uma vez que é 

por meio da interação que se dá a aquisição, a manutenção e a mudança da linguagem.  

Tendo em vista essa perspectiva, Halliday estabelece, então, a noção de 

metafunções, conceito-base da LSF. Grosso modo, as metafunções podem ser 

caracterizadas como as manifestações dos propósitos que a linguagem desempenha em 

qualquer cultura. Para Halliday, haveria, pois, três metafunções que permeiam o uso da 

linguagem: i) ideacional, que corresponde ao uso da linguagem como forma de 

representação experiencial e lógica do mundo; ii) interpessoal, que abarca o uso da 

linguagem como meio de expressão dos participantes em determinado evento 

comunicativo; iii) textual, que se configura como a capacidade de realizar as demais 

funções, organizando-as em um discurso relevante. 

A partir disso, Halliday propõe a multifuncionalidade como chave de interpretação 

funcional da linguagem, uma vez que, segundo o autor, seu uso é sempre permeado por 

essas três metafunções. Assim, a oração, tomada como unidade básica de análise da LSF, 

pode ser examinada de diferentes maneiras, conforme a metafunção eleita como 

perspectiva de análise. 

g^g^*#*+(!#87-&i,*%-!("1()),#4*(*#)*+#"/#)*$(*+,$#4%$#$(*

A metafunção interpessoal abrange o uso da linguagem como forma de expressão dos 

participantes de um evento comunicativo. Sob esta perspectiva, a oração é vista como 
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TROCA, havendo dois tipos de valores que podem ser negociados: informações ou bens 

e serviços. No primeiro caso, a oração é chamada de proposição. No segundo, de proposta. 

Nessa metafunção, o sistema relevante a ser considerado é o MODO, entendido 

como o recurso gramatical que expressa a maneira como se dá a interação entre os 

interlocutores. Nesse sistema, a oração é formada a partir de dois componentes básicos: 

o Modo e o Resíduo. O primeiro é constituído de dois elementos: i) o Sujeito, formado 

por um grupo nominal; e ii) o Finito, que é a parte do grupo verbal que, além de carregar 

a noção de tempo, apresenta também a polaridade e a modalidade. Em língua portuguesa, 

o Finito é representado pelas desinências modo-temporais do verbo ou pelo verbo 

auxiliar, no caso das locuções verbais. 

O Resíduo constitui o restante da oração, formado pelo Predicador (grupo verbal 

menos o Finito) e, eventualmente, por um ou dois Complementos (elemento que tem 

potencial para ser sujeito, mas não é) e/ou por Adjuntos (grupo adverbial ou preposicional 

que não tem potencial para ser sujeito). 

Segundo Halliday (1994, p. 88), a polaridade se refere à escolha entre o positivo e 

o negativo, sendo tipicamente expressa por um elemento finito que pode ter uma forma 

positiva (é, foi, tem, pode etc.) ou negativa (não é, não foi, não tem, não pode etc.). 

Todavia, como sinaliza o autor, nossas escolhas não estão limitadas ao “sim” e ao “não”, 

havendo várias possibilidades entre esses dois polos. O termo modalidade refere-se, pois, 

a esse campo intermediário entre as polaridades positiva e negativa. Nas palavras de Fuzer 

e Cabral, 

[a] modalidade é um recurso interpessoal utilizado para expressar significados 

relacionados ao julgamento do falante em diferentes graus. Refere-se a como falantes 

e escritores assumem uma posição, expressam uma opinião ou ponto de vista ou fazem 

um julgamento. (FUZER e CABRAL, 2014, p. 114). 

Quando a modalidade incide sobre proposições (troca de informações), é chamada 

de modalização. Quando ocorre em propostas (troca de bens e serviços), dá-se o nome de 

modulação. 

A modalidade pode ser expressa por meio de diferentes recursos linguísticos. Entre 

eles, Schlee (2007) lista as seguintes possibilidades: 
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a)! Verbos: i) Auxiliar modal (dever, poder…), ii) Verbos indicadores de opinião, 

crença ou saber (achar, crer, acreditar…); 

b)! Advérbios (provavelmente, obrigatoriamente); 

c)! Adjetivos (necessário, impossível…); 

d)! Substantivos (opinião, impressão…); 

e)! Categorias gramaticais de tempo, aspecto, modo do verbo; 

f)! Algumas orações principais; 

g)! Entonação. 

A partir disso, propomos, na próxima seção, a análise de duas notícias, verificando 

a existência ou não de marcas linguísticas de modalidade que nos permitam inferir dados 

sobre a interação autor-leitor nos textos apresentados. 

F>(1%'1'!,-(.+(-0$*&!+(.+(."-!(0',<6&-!(+#(!-*-(.+(-"*-(
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Serão utilizadas como corpus desta análise dois textos extraídos de um caderno pedagógico 

confeccionado e distribuído como material didático1 para auxílio do professor na rede 

municipal do Rio de Janeiro. O primeiro, intitulado “Rio transforma sonho olímpico em 

realidade e conquista os Jogos de 2016”2 foi publicado no portal Globo Esporte, em 

02/10/2009, logo após o anúncio da vitória do Rio de Janeiro como cidade-sede dos jogos 

olímpicos de 2016. Já o segundo foi publicado no portal Agência Brasil, em 16/01/2014, com 

a manchete “Fifa e COL fazem última vistoria conjunta no Maracanã antes da Copa”3. Como 

o título indica, o texto foi publicado poucos meses antes do início do mundial de 2014, 

período em que havia certa apreensão quanto aos cumprimentos dos prazos estabelecidos 

pela Fifa. 

______ 

1 O material pedagógico encontra-se disponível para download no seguinte endereço: <https://q4lc8q-
bn1305.files.1drv.com/y3mwnWIVS2tCPd6ZGq0IcnyJgwy4e1qjnA9Te-b3-
HeFmpqnD06EWuRINYWRZxFMMD1kBqiwTlq7R1Lh-
T8_1pnQKDXE8kCD_rfVUMjz8wveVA/LP8_2BIM_ALUNO_2014.pdf?psid=1>. Acesso em 02 de nov. 
de 2015. 
2 Texto integral disponível em: <http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Olimpiadas/ 
0,,MUL1327272-17698,00-
RIO+TRANSFORMA+O+SONHO+OLIMPICO+EM+REALIDADE+E+CONQUISTA+OS+JOGOS+D
E.html>. Acesso em 02 de nov. de 2015. 
3 Texto integral disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-16/ fifa-e-col-
fazem-ultima-vistoria-conjunta-no-maracana-antes-da-copa>. Acesso em 02 de nov. de 2015. 
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De acordo com a abordagem do material didático mencionado, ambos os textos 

pertencem ao gênero notícia e apresentam as características formais típicas deste gênero, 

tais como a estrutura (divisão em manchete, subtítulo, lide, corpo da notícia e boxes ou 

imagens), o conteúdo essencial acerca do fato noticiado (Quem? O quê? Como? Onde? 

Quando? Por quê?) e o uso de uma linguagem objetiva. Tal caracterização do gênero é 

exposta antes mesmo da leitura dos textos e os exercícios que acompanham as notícias 

voltam-se essencialmente para a identificação dos aspectos formais apresentados. Em 

suma, nas atividades propostas pelo material didático, os dois textos são tratados de 

maneira uniforme sem levar em consideração aspectos do seu contexto de produção. 

h^g^*#-n4%)(*$,*LMENO5*

A primeira notícia apresentada tem como função explícita informar o leitor acerca de um 

fato ocorrido na época de sua publicação: a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede 

das Olimpíadas de 2016. No entanto, um olhar atento sobre as inúmeras marcas de 

modalidade presentes no texto traz indícios sobre a existência de uma função implícita, 

não revelada abertamente pelo veículo de comunicação que publicou o texto. 

Já na manchete da notícia e no subtítulo que a acompanha são evidentes marcas de 

modalidade que apontam para um juízo de valor acerca do fato narrado. A seleção do 

vocábulo sonho para referir a proposição do Rio de Janeiro como cidade-sede das 

olimpíadas e a sua associação ao vocábulo realidade não só apresentam informações 

sobre o fato noticiado como também lhe conferem certo relevo, o que é reforçado pelo 

uso do adjetivo histórica presente no subtítulo da manchete. Também a seleção vocabular 

dos verbos é bastante significativa: transformar, conquistar, superar. Todas essas formas 

verbais, associadas à cidade do Rio de Janeiro como figura metafórica que pratica esses 

processos, dão um tom épico ao acontecimento. Percebemos, pois, marcas de modalidade 

antes mesmo do corpo da notícia, uma vez que as informações presentes na manchete e 

no subtítulo são avaliadas positivamente. 

Dando prosseguimento à análise, também no corpo do texto são encontradas 

diversas marcas de modalidade, principalmente no primeiro parágrafo. Contrariando a 

configuração formal típica da notícia apresentada no material didático, o parágrafo que 

dá início ao texto não segue a estrutura tradicional do lide. Em vez de serem 

apresentados de forma clara e objetiva, os dados essenciais acerca do fato noticiado 
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parecem ocupar um lugar secundário no parágrafo, aparecendo diluídos em meio a 

comentários de caráter valorativo.  

O texto se inicia com um contraste entre as duas primeiras frases, marcado 

principalmente pelo uso dos adjetivos impossível e possível. No plano do impossível, 

aparece a ideia de prever quem serão “os maiores atletas do planeta” nos próximos sete 

anos. No plano do possível, é apresentada a ideia de saber onde esses atletas vão “brilhar”. 

Por meio desse contraste, não só se apresenta a informação de que a cidade do Rio de 

Janeiro será a sede dos Jogos Olímpicos que acontecerão sete anos após a publicação da 

notícia, como também se ressalta a certeza da grandeza deste evento.  

Mais uma vez, a seleção vocabular é de fundamental importância para marcar um 

juízo de valor positivo. A cidade do Rio de Janeiro, como sede do evento, é referida no 

texto como um “palco”, onde os “maiores atletas do planeta” vão “brilhar”. Percebe-se, 

pois, uma valorização dos atletas que participarão da competição por meio do uso do 

adjetivo maiores e da locução adjetiva do planeta. Essa valorização dos competidores 

está, no entanto, a serviço da valorização da própria cidade do Rio de Janeiro que, como 

“palco” do evento, receberá esses atletas e será cenário de suas conquistas (representadas 

pela ideia de “brilhar”). 

Interessante notar que essa grandeza do evento é tratada na notícia em tom de 

certeza. A escolha do verbo saber em oposição ao verbo prever e o uso do adjetivo 

possível reforçado pelo advérbio sim são recursos linguísticos que marcam o grau de 

certeza do enunciador em relação ao que é dito. 

Reforçando o juízo de valor expresso por marcas de modalidade presentes na 

manchete e no subtítulo da notícia, é possível encontrar, ao longo do texto, outros recursos 

linguísticos que indicam um posicionamento do enunciador em relação ao fato noticiado. 

A escolha do Rio de Janeiro como sede olímpica é avaliada como um acontecimento 

positivo e memorável. A repetição do adjetivo histórica no primeiro parágrafo, que já 

havia aparecido no subtítulo da notícia, é uma forte evidência disso. 

Além de um juízo de valor positivo sobre o fato narrado, é possível perceber 

também um tom emotivo em relação a ele. O processo de escolha do Rio de Janeiro como 

sede das Olimpíadas é apresentado no texto com certo tom dramático. Nesse sentido, a 

seleção dos verbos é uma importante marca de modalidade. Vários dos verbos que 
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aparecem no texto remetem ao campo semântico de uma batalha, tais como lutar, 

conquistar, ganhar, como se o Rio de Janeiro, e o Brasil como um todo, estivesse 

guerreando há tempos pelo direito de sediar os jogos. Na passagem em que se afirma que 

o Brasil ganhou a disputa “na lágrima”, o sintagma destacado reforça o tom dramático da 

conquista, como se o Brasil tivesse feito um esforço descomunal para empreender a tarefa.  

Por sua vez, a conquista do direito de sediar as Olimpíadas é apresentada em tom 

de alegria. Há várias marcas de modalidade nesse sentido. A seleção vocabular na 

descrição da reação do público após o anúncio da vitória do Rio de Janeiro é uma forte 

marca desse tom emotivo. Em vez de simplesmente noticiar que o resultado foi seguido 

de comemorações, o jornalista optou por falar em “explosões simultâneas de alegria”, nas 

quais a multidão que aguardava na Praia de Copacabana “soltou o grito” para comemorar. 

O tom emotivo também pode ser notado em “finalmente dá para dizer com todas as letras: 

a bola está com o Rio”. O uso do advérbio finalmente, associado à ação de dizer “com 

todas as letras” que “a bola está com o Rio”, dá a ideia de que a escolha da cidade como 

sede dos Jogos Olímpicos era algo muito aguardado e desejado e que, uma vez 

conquistado, é motivo para grande alarde e comemoração. 

Também a espera pelo evento, que só ocorrerá 2.400 dias após a publicação da 

notícia, é marcada por uma conotação positiva. Isso fica evidente na frase: “Tempo de sobra 

para viver intensamente cada modalidade, moldar novos ídolos e, acima de tudo, deixar a 

cidade ainda mais maravilhosa”. Interessante notar que, extrapolando o caráter informativo 

da notícia, nessa frase subjaz um tom de proposta. Nela, é possível perceber implicitamente 

um tom imperativo (viva, molde, deixe), de forma que o povo carioca é sutilmente 

convidado a participar do processo de preparação da cidade para o evento. Assim, 

diferentemente dos outros casos analisados, ocorreria modulação e não modalização. 

Entre as atividades propostas no fragmento, cabe destacar a de “deixar a cidade 

ainda mais maravilhosa”, que é enfatizada pela expressão “acima de tudo”. Nota-se, nesse 

convite, mais uma vez o enaltecimento da cidade, que é qualificada positivamente por 

meio do adjetivo maravilhosa. Além disso, é destacada a importância de desenvolver 

ações para que essa qualidade seja realçada (“ainda mais maravilhosa”). 

Outras marcas de modalidade podem ser encontradas ao longo do texto, no entanto, 

tendo em vista os limites do artigo, evidenciamos apenas os exemplos que julgamos mais 

relevantes. Feita essa breve análise, passemos para o exame do segundo texto. 
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A segunda notícia apresentada no caderno pedagógico traz informações acerca da 

última vistoria do Maracanã feita pela Fifa e pelo COL antes do início da Copa do Mundo 

de 2014. Diferentemente da notícia anterior, quase não há marcas de modalidade no texto, 

que segue a configuração formal típica do gênero notícia. 

Ao longo do texto, as informações sobre o fato noticiado são apresentadas de forma 

objetiva, sem qualquer marca de juízo de valor por parte do enunciador. A avaliação sobre 

as condições do estádio do Maracanã é atribuída a terceiros. O uso das aspas para marcar 

o discurso direto, acompanhado do nome de seu enunciador, isenta o jornalista de 

qualquer responsabilidade sobre as proposições feitas. 

A única marca de modalidade perceptível no discurso do jornalista é a presença do 

verbo modal deve em “o estádio deve continuar a ser vistoriado pelos órgãos envolvidos 

na Copa”. Nesse caso, o jornalista atribui um grau de probabilidade à proposição, não se 

comprometendo com a sua efetiva concretização. 

Percebe-se, pois, que, embora ambos sejam apresentados como notícias em seus 

suportes originais e no caderno pedagógico de onde foram extraídos para essa análise, os 

dois textos apresentam características bastante distintas. No que tange à presença de marcas 

de modalidade, foco do presente artigo, nota-se a quase ausência de recursos linguísticos 

desse tipo no segundo texto; ao passo que, no primeiro, há uma abundância deles. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Usando como arcabouço teórico a visão da LSF, empreendemos a análise das marcas de 

modalidade presente em duas notícias distintas. Por meio dessa análise, ficou evidente 

que, embora tenham sido abordados de maneira uniforme no material didático de onde 

foram extraídos, os dois textos apresentam configurações bastante distintas, que refletem 

o contexto comunicativo em que foram produzidos. 

No primeiro deles, contrariando a apresentação do gênero no caderno pedagógico 

que aponta a objetividade como uma das características essenciais da notícia, foram 

encontradas várias marcas de modalidade que indicavam um juízo de valor positivo e um 

tom emotivo do enunciador em relação ao fato noticiado. A notícia não só apresentava 

informações a respeito da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 

2016, como também enaltecia a cidade e a sua conquista. Por meio das marcas de 

modalidade encontradas fica evidente, pois, uma função implícita do texto. Ao retratar o 
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feito como histórico, a notícia enaltece não só a cidade do Rio de Janeiro como também, 

implicitamente, os seus gestores, que, após tentativas de administrações anteriores, 

conseguiram conquistar “na lágrima” o direito de sediar as Olimpíadas. 

A segunda notícia, por sua vez, encaixa-se na descrição típica do gênero 

apresentada no material didático. O texto quase não apresenta marcas de modalidade, 

noticiando o fato com uma linguagem bastante objetiva. As marcas de modalidade que 

indicam um parecer sobre as condições do Estádio do Maracanã aparecem apenas na fala 

de terceiros, de forma que o jornalista se isenta de qualquer responsabilidade sobre elas. 

A única marca de modalidade encontrada no discurso do enunciador foi o uso do verbo 

modal deve, que confere certo grau de probabilidade em relação à informação dada, 

isentando o jornalista em relação à concretização ou não do dado apresentado. 

Cotejando as marcas de modalidade presentes nos textos com as datas de publicação 

das notícias, é possível inferir motivações plausíveis para que seus autores tenham se 

colocado de maneira tão distinta nos dois textos. A primeira notícia foi publicada logo após 

o anúncio da vitória do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. Assim, o texto foi escrito 

em um contexto de euforia do público brasileiro, que comemorava o acontecimento. A 

segunda notícia, por sua vez, foi publicada poucos meses antes do início da Copa do Mundo, 

quando havia um clima de incerteza quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos pela 

Fifa. Nesse contexto, um discurso otimista por parte do jornalista poderia gerar repercussões 

negativas. Assim, seu texto foi cuidadosamente escrito para aparentar imparcialidade e não 

comprometer o seu enunciador e o veículo de comunicação que ele representa. 

A exposição dos dados desta análise mostra, pois, uma possibilidade de abordagem 

dos gêneros em sala de aula que permita explorar, a partir de elementos linguísticos dos 

textos, aspectos do seu contexto de produção. Propõe-se, a partir disso, a adaptação dos 

pressupostos teóricos da gramática sistêmico-funcional para o contexto da sala de aula, 

de forma a viabilizar uma abordagem pedagógica dos gêneros textuais que não fique 

restrita a aspectos temáticos e/ou estruturais do texto, que não refletem inteiramente a 

realidade de seu funcionamento. 

%+;+%A06&-!(
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Cabe a nós, professores de língua materna, desenvolver nos alunos habilidades para lidar 

com textos na língua escrita, mostrando-lhes os caminhos para interpretá-los e produzi-

los. No que tange à interpretação – escopo deste trabalho –, desejamos que eles sejam 

capazes de identificar, no material linguístico, os elementos e os processos que levam à 

produção de sentido. Nessa conduta, considerar o léxico e a gramática da língua em uso 

é fundamental, pois são esses constituintes que garantem a viabilidade ou a inviabilidade 

de uma interpretação. O léxico e a gramática são instrutores dos sentidos do texto, à 

medida que é por meio desses elementos que se pode compor uma estrutura organizada, 

clara e coesa, para a expressão de um projeto de sentido. Na leitura, procura-se 

compreender por que o autor escolheu certas palavras e estruturas gramaticais, 

combinando-as, e organizando o texto de certa maneira, a fim de desvelar o seu plano 

inicial de sentido. Para isso, é preciso conhecer esse léxico e essa gramática. E ser capaz 

de reconhecer os processos de significação subjacentes. 

No texto argumentativo, é preciso reconhecer, além desses elementos, a estrutura 

argumentativa, ou seja: a tese principal, as teses secundárias e os constituintes 

propriamente argumentativos. E é no léxico e na gramática, considerando o plano 

paradigmático e o sintagmático, vistos como escolhas do enunciador, que vamos observar 

esse conteúdo. 

É preciso ter em mente que os elementos constitutivos de um texto são “signos” 

que guardam, em si, conteúdos muitas vezes não explícitos e que, por isso, devemos ser 

capazes de descodificá-los.  

Apresentaremos, a seguir, alguns conceitos fundamentais para o tipo de análise que 

vamos fazer. São conceitos relacionados com a nossa compreensão do signo linguístico, 

com o processo interpretativo e com a argumentação, que tentam justificar as nossas 

escolhas metodológicas de análise. 
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Um “signo” é um elemento de um processo de significação, é “algo que representa alguma 

coisa para alguém, em algum aspecto ou qualidade” (PEIRCE, 1931, p. 228). 

Há, pelo menos, três dimensões de apresentação do signo que interferem no 

processo de significação: a dimensão semântica, a sintática e a pragmática. Essas três 

dimensões não são independentes umas das outras, mas sim, interagem, umas com as 

outras, na produção do sentido. O signo carrega a dimensão semântica na sua história de 

uso; a dimensão sintática impõe-se pela restrição resultante da sequência de outros signos 

e mesmo pela constituição interna do seu significante, a sua estrutura morfológica, com 

base nas regras de combinação. A dimensão pragmática diz respeito às origens do signo 

e aos seus efeitos sobre o destinatário (cf. ECO, 2004, p. 31). 

Segundo Santaella (2002, p. 15), “os signos só podem se reportar a algo, porque, de 

alguma maneira, esse algo que eles denotam está representado dentro do próprio signo”. 

É por meio do signo que temos acesso ao objeto a que ele se reporta. No processo 

interpretativo, primeiro observamos as qualidades do signo, depois, o associamos a 

alguma coisa já conhecida e, então, o interpretamos. Esse processo dá-se por uma 

sequência de signos que produzimos em nossa mente, os quais fazem a intermediação 

entre a nossa percepção e a realidade. 

Nesse sentido, na perspectiva da interpretação, os elementos léxico-gramaticais são 

compósitos decorrentes das escolhas pessoais do enunciador, com base na sua percepção 

do mundo (plano semântico), nos efeitos de sentido que intentou produzir (nível 

pragmático) e na estrutura textual que empreendeu para cumprir esse projeto de sentido 

(dimensão sintática). 

?>(6'0!&.+%-2@+!(!'/%+(-(&0,+%1%+,-23'(.+(,+4,'!(

A análise e interpretação de textos deve ser um caminho para a construção de trilhas de 

sentido orientadas pelo material linguístico, com a finalidade de depreender um sentido 

global possível para o texto. Temos que considerar a seleção lexical, o modelo gramatical, 

o gênero, o tipo textual, a diagramação, a progressão textual e o potencial icônico do texto 

como resultantes “de um conjunto de recursos usados pelo enunciador, destinados a 

gerenciar a ação do intérprete” (SIMÕES, 2007, p. 43-4). Numa análise fundada nas 

relações entre esses diversos aspectos textuais, que não são nada menos do que a relação 
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entre as três dimensões: semântica, sintática e pragmática, dos signos, deve-se tentar 

identificar a estrutura textual que traduza a intenção do texto (“intentio operis” ou 

“estratégia semiótica”, segundo Eco [2005, p. 76] e “projeto comunicativo”, segundo 

Simões [2007, p. 38-39]) observando os aspectos simbólicos implicados na produção de 

sentidos, estes captáveis por uma perspectiva semiótica. 

F>('(,+4,'(-%8"#+0,-,&5'(

O texto argumentativo é um tipo de produção que procura utilizar a linguagem para 

construir uma espécie de simulacro da realidade, baseado na plausibilidade, com o 

propósito de persuadir. Não importa se a “verdade textual” corresponde à realidade, o que 

interessa, no produto final, tanto para o enunciador quanto para o leitor, e que é capaz de 

persuadir, é que a estrutura textual seja coerente e eficaz. A sensação de verossimilhança 

agrada o leitor, à medida que os signos construídos estabelecem relações de semelhança 

com as suas possíveis crenças (cf. SIMÕES, op. cit., p. 31-2). 

Para Perelman (2005, p. 50-53), a argumentação propõe-se a provocar uma ação ou 

preparar para ela, atuando por meios discursivos sobre o espírito dos ouvintes, buscando 

conquistar a sua adesão às teses que se apresentam. Para isso, “deverá […] excitar as 

paixões, convencer seus ouvintes, de modo que se determine uma adesão suficientemente 

intensa, capaz de vencer ao mesmo tempo a inevitável inércia e as forças que atuam num 

sentido diferente do desejado pelo orador” (PERELMAN, op. cit., p. 52). 

Nessa perspectiva, a apresentação dos dados com vistas à argumentação consiste 

não só na interpretação desses dados, mas também no modo de apresentá-los, graças aos 

acordos subjacentes na linguagem utilizada. Isso está relacionado com as escolhas do 

enunciador, com os aspectos e qualidades que se quer enfatizar, e, para Perelman, a forma 

mais aparente de manifestação desses aspectos e qualidades está no uso do epíteto. Na 

visão do autor, o uso do epíteto presume que se enunciam fatos incontestáveis, ele 

completa o nosso conhecimento do objeto, deixando que pareça tendenciosa apenas a 

escolha dos fatos, e não a qualificação deles. Perelman exemplifica: 

É permitido chamar a Revolução Francesa de “aquela sangrenta revolução”, mas esta 

não é a única maneira de qualificá-la e outros epítetos também poderiam perfeitamente 

ser escolhidos. O papel argumentativo dos epítetos é percebido com maior clareza 

quando duas qualificações simétricas e de valor oposto parecem igualmente possíveis: 

qualificar Orestes de “assassino de sua mãe” ou de “vingador de seu pai”, dizer de uma 
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mula “filha de jumento” ou “filha de corcel de patas rápidas”, é escolher nitidamente 

um ponto de vista cujo caráter tendencioso se percebe porque se vê imediatamente 

como se poderia corrigi-lo (PERELMAN, op. cit., p. 143). 

Quando, entretanto, segundo o autor, insere-se um ser numa classe ou se designa 

esse ser por uma qualificação (“O assassino”), a escolha não aparece tão nitidamente, 

porque a classificação e o julgamento confundem-se com o próprio uso da noção. Mas 

essa escolha raramente é desprovida de intenção argumentativa: “Com efeito, as classes 

são caracterizadas não só por características comuns aos seus membros, mas ainda, e às 

vezes sobretudo, pela atitude adotada a seu respeito, pela maneira de julgá-las e de tratá-

las” (PERELMAN, op. cit., p. 144). As classificações também são usadas para 

desqualificar o que nelas não se insere e, por essa razão, parece defeituoso. 

Perelman lembra ainda que “todo pensamento conceitual se insere em contextos 

totalmente formados, os quais cumpre utilizar e organizar em função das necessidades da 

ação sobre outrem”. Assim, na oposição entre pobres e ricos, basta pôr em evidência a 

oposição entre negros e brancos, para que o branco pobre se sinta valorizado: “Uma 

classificação dominante, para a qual se dirige a atenção, deixa na sombra as outras 

classificações e as consequências que elas comportariam” (ibid.). 

Vimos, com Perelman, que as qualificações e classificações decorrentes de um 

julgamento de valor apresentam-se não só por meio de adjetivos, mas também por 

elementos de valor substantivo, e que há, nessas escolhas linguísticas, forte intenção 

argumentativa. Vimos também que, com o propósito de persuadir, dá-se preferência, 

muitas vezes, a uma expressão substantiva, em detrimento de um qualificador adjetivo, 

porque, para o autor, naquela, o aspecto qualitativo não fica tão evidente. Nós, entretanto, 

acreditamos que, às vezes, o que se quer com a escolha de uma expressão substantiva é 

justamente pôr a qualidade em evidência. Numa argumentação, quando se quer, por 

exemplo, desqualificar o adversário, destacando-lhe a qualidade negativa, quanto mais 

evidente essa qualificação negativa se fizer, melhor será. E é, muitas vezes, por meio do 

potencial icônico da expressão substantiva que se põem em evidência as qualidades que 

se quer valorizar. 

Vejamos como isso ocorre no texto-corpus Depois da Lava-Jato, de Cristovam 

Buarque (v. Anexo). 
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Mas, antes de iniciarmos a análise, é bom advertir que se trata de um texto 

opinativo, da coluna “Opinião” de jornal de grande circulação (O Globo). Em textos desse 

gênero, destacam-se não só a autoria e o objetivo de difundir opinião por meio da 

persuasão, mas também os pontos de controle do que é publicado (desde o espaço físico 

no jornal até os “cortes” do editor). O público alvo são leitores da classe média à alta. E, 

como diz Pedro Celso Campo, professor da Unesp-Bauru (SP), sobre a caracterização do 

gênero, 

Imaginar que emitir opiniões assinadas num jornal é menos perigoso do que pilotar 

um avião como aprendiz, sozinho, é ledo engano. A palavra publicada é uma arma 

poderosa e fatal. Engrandece ou aniquila, eleva ou derruba, estimula ou desanima. 

Uma vez publicada, a palavra não volta mais, por mais que se retifique. Sem contar 

que opiniões desastradas podem bater de frente com a opinião geral da empresa. Seria 

acreditar no Coelhinho da Páscoa ignorar que o jornal é um negócio destinado a dar 

lucro e que a notícia é, realmente, um produto à venda (CAMPO, s/d). 

Essas qualidades do gênero em questão reforçam a importância de uma 

interpretação adequada e perspicaz. 

T>(-0$*&!+(

O texto inicia-se com uma constatação – “O Brasil começou a ficar mais limpo depois 

que juízes, procuradores e policiais federais conseguiram prender políticos poderosos e 

empresários ricos” – e um prognóstico – “Espera-se que este trabalho continue 

desvendando tudo de todos, e que a Justiça faça a sua parte, sem cair outra vez nos truques 

que terminam zerando o trabalho de pessoas como o juiz Moro, o procurador Janot e todos 

aqueles que os ajudam” – sobre a operação Lava-Jato. 

Logo em seguida, no segundo parágrafo, expõe-se a tese principal: “A operação 

Lava-jato fará o Brasil mais limpo, mas não bastará para construir o país que desejamos”, 

acompanhada de uma justificativa, já com teor argumentativo: “porque nossos problemas 

vão além da corrupção no comportamento dos políticos e empresários”. A justificativa já 

é um instrumento argumentativo favorável à tese. 

Repare-se que, nessa justificativa, há duas expressões substantivas fortemente 

apelativas: nossos problemas e corrupção no comportamento dos políticos e empresários. 

Observe-se o valor apelativo dessas expressões substantivas: 
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•! nossos problemas – apela para o sema negativo do substantivo problemas, que 

significa algo que afeta o equilíbrio psicológico dos indivíduos (Aurélio) – e 

para a ideia de pertença dada pelo pronome possessivo nossos – os problemas 

não são só do enunciador, mas de toda a coletividade, de todos os brasileiros, 

do enunciador e também do interlocutor. Compartilhando essa pertença, 

enunciador e interlocutores unem-se em um interesse comum. 

•! corrupção no comportamento dos políticos e empresários – sema negativo em 

corrupção, que se atribui a políticos e empresários. 

O artigo definido (pertencente à expressão substantiva), contraído com a preposição 

de e determinante do substantivo corrupção, em “além da corrupção no comportamento 

dos políticos e empresários”, também apela para a adesão do auditório, porque já 

apresenta essa corrupção como conhecimento partilhado, prévio, pré-textual. O 

conhecimento prévio evocado contém força argumentativa porque constitui uma espécie 

de verdade conhecida, universal, um fato certo, indiscutível. O autor explorará esse fato 

– a corrupção – na construção dos seus argumentos, demonstrando que há dois tipos de 

corrupção: “a corrupção que a Lava-Jato está tornando visível” (expressão substantiva) e 

“uma imensa rede de corrupção invisível” (outra expressão substantiva). Essas duas 

expressões substantivas são argumentativas, porque realimentam a ideia de que nossos 

problemas vão além da corrupção no comportamento dos políticos e empresários, quer 

dizer: além da corrupção visível (já sabida), há uma corrupção invisível (que está-se 

revelando com a operação Lava-Jato). Isso tudo funciona como uma espécie de revelação, 

informação nova. 

Alguns argumentos podem constituir também subteses, que serão sustentadas por 

argumentos seguintes. 

Voltemos ao trecho destacado: “Além da corrupção que a Lava-Jato está tornando 

visível, temos uma imensa rede de corrupção invisível”. 

Essa afirmação, que serviu de argumento para a tese inicial, constitui uma subtese 

(subtese, por não ser a tese principal), que será sustentada por argumentos seguintes, de 

caráter expositivo, explicativo, exemplificativo, expressos também por formações 

substantivas, acompanhadas de orações adjetivas de valor ideológico negativo, que 

encaminharão a argumentação no sentido de desqualificar o adversário – os agentes da 

“corrupção nas prioridades políticas”. 
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Esses argumentos são: 

•! “o analfabetismo e a baixa qualidade da educação, / que rouba o futuro das 

crianças e do Brasil;” 

•! “o sistema precário de saúde, / que rouba a vida e impõe sofrimento a milhões 

de pessoas;” 

•! “o ineficiente sistema de transporte público, / que impede a mobilidade 

eficiente e rouba pedaços da vida de milhões de trabalhadores em seus 

deslocamentos diários;” 

•! “A violência urbana / que faz com que nossas ruas matem mais do que as ruas 

de países em guerra”; 

•! “Um sistema de gestão pública / que rouba o valor da moeda, e impede o bom 

funcionamento e crescimento de nossa economia”. 

Note-se que não só nas formas oracionais adjetivas encontra-se a 

(des)qualificação, mas também no interior dessas orações, como nas formas verbais 

rouba, impede, matem; nos sintagmas verbais: “rouba o futuro as crianças e do Brasil”, 

“rouba a vida”, “impõe sofrimento”, “impede a mobilidade”; no aspecto icônico dos 

substantivos crianças, Brasil e trabalhadores, que intensifica a gravidade da corrupção; 

na estrutura comparativa: “(que faz com que) nossas ruas matem mais do que as ruas de 

países em guerra”. E, no interior das orações principais, na estrutura interna 

(morfológica) do substantivo analfabetismo; na estrutura interna das expressões 

substantivas, com os qualificadores: baixa, precário, ineficiente; e com o conteúdo 

semântico do substantivo violência. 

Na apresentação desses argumentos, é fácil observar o paralelismo sintático, que 

indica uma determinação, uma intenção, por parte do enunciador, de nomear para 

qualificar os fatos que concorrem contra o adversário, valendo-se dessas estruturas como 

estratégia argumentativa para persuadir o leitor. As orações adjetivas contribuem para a 

valoração do conteúdo dos argumentos do enunciador (expressos nas expressões 

substantivas), de modo a influenciar (persuadir) o interlocutor a também se posicionar 

contra o adversário posto em questão. 

Aliás, em: “eles são criados, sobretudo, pela corrupção nas prioridades das políticas 

que definem como os recursos públicos são usados e para onde levam nosso país”, temos 

a mesma estrutura: expressão substantiva + oração adjetiva, que antecipa a orientação 
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argumentativa contra o adversário, por meio do que é sugerido no conteúdo dos 

complementos oracionais do verbo definem. Os complementos são os seguintes: “como 

os recursos públicos são usados” e “para onde levam nosso país”. A sugestão é que os 

recursos públicos são mal usados e prejudicam o país. 

É importante observar que cada uma das estruturas apresentadas acima, formada de 

uma expressão substantiva modificada por uma oração adjetiva, resulta, no conjunto, em 

uma expressão substantiva mais extensa. 

Mas, no texto dado, encontramos a expressão do aspecto qualitativo-argumentativo 

também em outros recursos léxico-gramaticais. Entre eles, os elementos opositores, como 

as conjunções adversativas, são fortemente sugestivos e funcionais.  

Encontramos ainda paralelismos sintáticos apelativos formados com estruturas 

adversativas, desde a apresentação da tese principal, no 2º. parágrafo. Voltemos a ela: “A 

operação Lava-Jato fará o Brasil mais limpo, mas não bastará para construir o país que 

desejamos, porque nossos problemas vão além da corrupção no comportamento dos 

políticos e empresários” – a tese pode ser considerada até aí. Esse emprego da adversativa 

é retomado no penúltimo parágrafo: “A corrupção desvendada pela Lava-Jato é um 

serviço ao país que nos deixa em dívida histórica com aqueles que a estão fazendo, mas 

o trabalho de construir o Brasil que precisamos, queremos e podemos não é uma tarefa 

dos juízes, procuradores e policiais; é responsabilidade dos políticos.” E no último 

parágrafo, na conclusão: (Porque) “os juízes, procuradores e policiais podem colocar 

políticos na cadeia, mas são os eleitores que podem colocá-los nas cadeiras de 

parlamentares.” 

Embora não tão próximas, essas três estruturas paralelas têm em comum a 

característica de que o que vem antes da conjunção adversativa mas é dado como 

conhecimento partilhado, fato certo, conhecido. Já o que aparece na sequência introduzida 

por essa conjunção é opinião do enunciador, informação nova. Ambas (informação dada 

e informação nova) têm efeito apelativo: Em vista da primeira, o interlocutor vê-se 

inclinado a compactuar com a segunda. 

Outras formas opositoras se apresentam em: “Podemos receber um país limpo da 

corrupção dos políticos e, mesmo assim, não construirmos o Brasil sem corrupção nas 
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prioridades”, onde: e tem o valor adversativo de mas, contudo, todavia, entretanto, e 

mesmo assim tem o valor concessivo de apesar de. 

O mas tem, nessas construções, função argumentativa, ao estabelecer a oposição 

entre o que acontece e o que deveria acontecer, ou seja: estabelecendo essa oposição, essa 

conjunção revela que as coisas não acontecem como deveriam, é um argumento favorável 

à tese, contra o adversário, 

Há ainda recorrência de estruturas aditivas, nas quais se “somam” argumentos: 

“Não basta colocar os corruptos na cadeia, é preciso também colocar na vida pública 

pessoas decentes, no comportamento e nas prioridades, capazes de fazer leis que impeçam 

a corrupção e que não apenas limpem, mas higienizem eticamente o país e para isso façam 

uma revolução educacional no Brasil”. As formas aditivas que ligam os argumentos são: 

“Não basta… é preciso também”, com sentido de “não só… mas também” e: “não 

apenas… mas…” (também); e ainda: “e que”. 

Os paralelismos sintáticos indicam escolhas estilísticas que marcam estratégias 

argumentativas recorrentes, revelando o projeto metodológico-argumentativo, o sentido 

pretendido e a intenção do enunciador. 

A intenção final do texto é despertar a consciência e a responsabilidade dos leitores 

(eleitores potenciais) para a mudança política por meio do voto. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

A expressão substantiva qualifica, por si mesma, porque, ao nomear, atribui valores ao 

objeto nomeado; modificada por uma expressão adjetiva (nos casos vistos, a oração 

adjetiva), agregam-se outros valores aos já trazidos pelo nome dado. No conjunto, a 

expressão substantiva e a oração adjetiva vão constituir uma única estrutura, uma 

expressão substantiva mais extensa, que qualifica e valora (positiva ou negativamente) o 

objeto da referência. A atribuição de valores e juízos é uma estratégia usada para 

conquistar a simpatia ou a antipatia do auditório em relação a esse objeto. E assim, 

conquistar a sua adesão a uma tese, isto é, persuadir.  

Elementos opositores, como as conjunções adversativas, e elementos indicativos de 

adição também podem qualificar e valorar aspectos da estrutura argumentativa. 

É utilizando o léxico e a gramática que o autor constrói a sua argumentação, 

organizando esses recursos de forma a influenciar o leitor por meio da persuasão. 
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O paralelismo sintático e a recorrência de termos também são recursos apelativos 

que contribuem para a argumentação, à medida que indicam uma insistência, uma 

determinação e uma intenção da parte do enunciador. 

Observar os mecanismos da estrutura argumentativa por meio dos recursos léxico-

gramaticais, na perspectiva semiótico-funcional que adotamos, ou seja, orientados pelas 

“instruções” dadas pelos signos constituintes dessa estrutura e os seus efeitos sobre o 

auditório, é um modo de tentar compreender a organização interna da própria linguagem 

e desvelar o projeto comunicativo do texto, para uma melhor interação comunicativa. 

Os usos argumentativos que observamos desses elementos léxico-gramaticais são 

possíveis e pertinentes ao gênero textual analisado. Em outros gêneros, outros usos serão 

possíveis e muitas vezes preferíveis, para atender aos propósitos da situação. 

O que fizemos, afinal, foi observar os mecanismos argumentativos expressos em 

constituintes textuais pertencentes, num só tempo, ao léxico e à gramática, por uma 

perspectiva semiótico-funcional dos elementos léxico-gramaticais, em texto opinativo. 

Esperamos, com este estudo, contribuir para a eficácia do ensino de interpretação 

de textos opinativos. 
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Depois da Lava-Jato 

Cristovam Buarque (O Globo, Opinião, 8/8/2015) 

 

O Brasil começou a ficar mais limpo depois que juízes, procuradores e policiais federais 

conseguiram prender políticos poderosos e empresários ricos. Espera-se que este trabalho 

continue desvendando tudo de todos, e que a Justiça faça a sua parte, sem cair outra vez 

nos truques que terminam zerando o trabalho de pessoas como o juiz Moro, o procurador 

Janot e todos aqueles que os ajudam. 

A operação Lava-jato fará o Brasil mais limpo, mas não bastará para construir o país 

que desejamos, porque nossos problemas vão além da corrupção no comportamento dos 

políticos e empresários: eles são criados, sobretudo, pela corrupção nas prioridades das 

políticas que definem como os recursos públicos são usados e para onde levam nosso país. 

Além da corrupção que a Lava-jato está tornando visível, temos uma imensa rede 

de corrupção invisível: o analfabetismo e a baixa qualidade da educação, que rouba o 

futuro das crianças e do Brasil; o sistema precário de saúde, que rouba a vida e impõe 

sofrimento a milhões de pessoas; o ineficiente sistema de transporte público, que impede 

a mobilidade eficiente e rouba pedaços da vida de milhões de trabalhadores em seus 

deslocamentos diários; a violência urbana que faz com que nossas ruas matem e assustem 

mais do que as ruas de países em guerra; um sistema de gestão pública que rouba o valor 

da moeda e impede o bom funcionamento e crescimento de nossa economia. 

Podemos receber um país limpo da corrupção dos políticos e, mesmo assim, não 

construirmos o Brasil sem corrupção nas prioridades. Não basta colocar os corruptos na 

cadeia, é preciso colocar também na vida pública pessoas decentes, no comportamento e 

nas prioridades, capazes de fazer leis que impeçam a corrupção e que não apenas limpem, 

mas higienizem eticamente o país e para isso façam uma revolução educacional no Brasil. 

Terminada a Lava-Jato, será preciso que os políticos comecem a consertar as brechas pelas 

quais o futuro do Brasil é roubado todos os dias. Para alcançar esse objetivo, teremos de 

fazer um conserto das forças nacionais para dar sustentação a um novo projeto nacional. 

A corrupção desvendada pela Lava-jato é um serviço ao país que nos deixa em 

dívida histórica com aqueles que a estão fazendo, mas o trabalho de construir o Brasil 
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[sic] que precisamos, queremos e podemos não é uma tarefa dos juízes, procuradores e 

policiais; é responsabilidade dos políticos. Neste momento, porém, não parecemos estar 

à altura deste desafio, seja por falta de preocupação com o país, seja por omissão ou 

incompetência para liderar o Brasil em uma nova direção. 

Por isso, a verdadeira e completa Lava-jato deve ser feita pelos eleitores nas futuras 

eleições. Porque os juízes, procuradores e policiais podem colocar políticos na cadeia, 

mas são os eleitores que podem colocá-los nas cadeiras de parlamentares. 
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A linguística sistêmico-funcional (LSF) corresponde a uma abordagem descritiva cuja 

análise se concentra no uso linguístico; dessa forma, concebe a língua não como um 

objeto autônomo, mas como uma estrutura cuja maleabilidade é oriunda das diversas 

situações comunicativas em que se encontra.  

Dessa maneira, a LSF, como uma teoria sociossemiótica, parte do pressuposto da 

existência de uma relação complementar entre gramática e interação social, considerando, 

portanto, a língua como um sistema de significados disponíveis para estabelecer relações, 

representar o mundo e, dessa maneira, atender às necessidades de contextos sociais 

específicos. 

Logo, pode-se constatar que, reconhecendo a língua como um instrumento de 

comunicação, a linguística sistêmico-funcional compreende a linguagem como um 

sistema variável, disponível para a satisfação de todas as necessidades comunicativas dos 

falantes e, por isso, essa pesquisa a tomou como aporte teórico : não haveria, fora da 

perspectiva funcionalista, como analisar os efeitos argumentativos dos verbos dicendi 

encontrados no gênero notícia.   

Nessa perspectiva, essa pesquisa parte da hipótese de que, a fim de marcar a sua 

posição acerca do conteúdo noticiado, o autor modalizaria, por meio da escolha lexical 

dos processos verbais, o seu discurso, ou melhor, dentre os componentes do sistema da 

transitividade, os processos que realizariam as ações do dizer encapsulariam a opinião do 

autor em relação ao conteúdo enunciado, realizando de maneira implícita a função 

argumentativa dos dicendi. 

Destarte, ao reconhecer a função argumentativa desses verbos, torna-se clara a 

relação entre contexto e língua, cuja materialização pode ser observada neste trabalho 

através da análise do gênero explorado, o qual é constituído  por significados que 
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dialogam com os conceitos pré-construídos, estabelecidos pelo contexto de cultura do 

qual esse autor é participante. 

Pode-se, então, afirmar que o gênero em análise será influenciado pelo contexto 

cultural no qual o escritor se insere e também pelo seu próprio contexto de cultura – o 

qual é responsável pela manutenção dos contratos sociais estabelecidos na sociedade. 

Assim, estabelece-se um conflito entre o contexto cultural do gênero notícia, que, em tese, 

é concebido culturalmente como um gênero neutro, imparcial e impessoal e a função 

argumentativa da linguagem, por meio da qual o autor reproduz o contexto de cultura do 

qual é participante. 

Dessa forma, o autor estaria diante de dois contextos culturais, os quais permeiam 

a construção do seu texto: um relacionado ao gênero notícia e outro intrínseco às crenças 

de si próprio. Logo, a fim de que as características do gênero textual notícia não sejam 

violadas, e, portanto, o escritor não se comprometa com o dito – o que interferiria 

diretamente na relação com o leitor –, aquele, por meio da escolha dos verbos do dizer, 

direciona a própria opinião no texto mantendo, supostamente, os papéis sociais originais, 

isto é, não viola o contrato social entre o campo jornalístico e a sociedade, por meio do 

qual as notícias se assumem como um texto meramente informativo permeado pela 

objetividade e neutralidade. 

=>('(8A0+%'(,+4,"-*(0',<6&-(

Para que se entendam as características do gênero notícia, é necessário compreender, 

primeiramente, que os gêneros textuais, de modo geral, são enunciados relativamente 

estáveis (BAKHTIN, 2011, p. 262) que estruturam a prática comunicativa individual no 

convívio em sociedade. Desse modo, todo gênero é marcado por sua esfera de atuação, 

que articula modos específicos de combinar conteúdo temático, propósito comunicativo, 

estilo e composição, ou seja, como uma entidade sociocultural, os gêneros textuais são 

determinados pelo contexto cultural do qual emergiram ou emergem. 

Assim, pode-se dizer que a notícia é um gênero textual jornalístico que, em tese, 

procurar relatar acontecimentos de forma neutra, objetiva, impessoal e imparcial, o que  

seria um discurso dos próprios produtores desse gênero, os quais enfatizam a 

apresentação dos fatos como objetiva, neutra e isenta (MEDINA, 2006) . Contudo, deve-

se destacar que uma notícia, devido ao caráter argumentativo da linguagem, assume, 
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implicitamente, compromissos ideológicos (LAGE, 2004), que refletem o contexto de 

cultura do jornalista. 

Dessa maneira, o autor se vale, no contexto de produção do gênero analisado, de 

pressupostos e implicaduras, que protegem o seu papel social. Acredita-se que esses 

procedimentos são essenciais, uma vez que, para prender a atenção do leitor, é 

fundamental o uso de estratégias que credibilizem a suposta objetividade, já que se 

fundamentou um contrato social em que o jornalista é um observador neutro, cuja função 

social se limita a informar o leitor.  

Assim, por meio dessas táticas, o jornalista produz um panorama enunciativo que 

procura encapsular a função argumentativa da linguagem modalizando o discurso. 

Portanto, esses recursos linguísticos mantêm o cumprimento do contrato social 

entre jornalista e sociedade, estabelecido pelo contexto cultural do gênero em questão, e, 

dessa forma, e permitem que seja legitimada pela opinião pública a competência do 

jornalista – ou do veículo em que trabalha – para a produzir e divulgar notícias. 

?>(-!(#+,-;"02@+!(&.+-6&'0-*(+(&0,+%1+!!'-*(

A Gramática Sistêmico-funcional parte do princípio de que as escolhas linguísticas não 

são aleatórias, isto é, são motivadas pelo contexto em que se inserem; dessa forma, nessa 

perspectiva, os significados se constroem a partir das relações entre as formas linguísticas 

e o contexto discursivo no qual aparecem.  

Essa constatação nos permite afirmar que as estruturas linguísticas embutem nos 

seus significados os valores socioculturais adquiridos pelo autor. Portanto, as formas 

como os indivíduos realizam as escolhas linguísticas expressam ou revelam a sua postura 

em relação ao conteúdo veiculado. 

Uma vez que a metafunção ideacional representa a experiência vivenciada pelo 

indivíduo, constata-se que não se afasta da interpessoal, pois, conforme nos mostra 

Tompson (2004), os processos indicam a escolha consciente por parte do falante de uma 

forma de representação de mundo em detrimento de outras. Assim, para a linguística 

sistêmico-funcional, as escolhas do falante em relação aos participantes e aos processos 

revelam suas representações/conceituações dos fatos, do mundo exterior e também dos 

conteúdos de seu mundo interior. Logo, as experiências físicas, psíquicas, sociais e 

culturais que o indivíduo, desde a infância, acumula fazem com que as informações 
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realizadas pelo sistema léxico-gramatical sejam construídas pela percepção que o usuário 

tem das suas experiências no mundo, sejam essas internas ou externas. 

Portanto, como nossa experiência no mundo determina nossas escolhas linguísticas, 

há embutida na realização dos processos, cuja tipologia se organiza em material, 

relacional, mental, verbal, comportamental e existencial, a maneira como nos 

relacionamos com os participantes da situação e os participantes do texto. 

Dessa forma, se a metafunção ideacional corresponde à realização da  experiência 

do mundo, do sistema de conhecimentos e das crenças do  indivíduo, pode-se afirmar que 

a concretização dessa metafunção coexiste com a metafunção interpessoal, uma vez que 

a interação social entre os participantes, sujeitos sociais e a formação da identidade que 

se quer criar fazem parte das experiências socioculturais vivenciadas pelo indivíduo: 

Não há uma influência direta da estrutura social sobre a escrita ou a fala. Antes, 

estruturas sociais são observadas, experimentadas, interpretadas e representadas por 

membros sociais, por exemplo, como parte de sua interação ou comunicação 

continuada. É essa (subjetiva) representação, esses modelos mentais de eventos 

específicos, esse conhecimento, essas atitudes e ideologias que, no fim, influenciam 

os discursos e outras práticas sociais das pessoas. (VAN DIJK, 2008, p. 26). 

Portanto, pode-se constatar que há vários fatores determinantes na escolha lexical 

dos processos que compõem um texto. Dentre os quais, a ideologia do autor, seu papel 

social e o contexto situacional do qual participa. 

Assim, através da Transitividade, Verificar-se-ão os tipos de processo, as escolhas 

lexicais que realizam esses processos, as escolhas das vozes verbais e, por fim, os 

participantes que estão sendo favorecidos ou desfavorecidos no texto. 

Portanto, fica claro que há uma motivação social para analisar a transitividade, já 

que fatores sociais, culturais, ideológicos, políticos ou teóricos definem como um 

processo é significado em um discurso específico. Por exemplo, há motivação para a 

seleção de determinado item lexical para a realização de determinado processo, a fim de 

que um dos participantes seja favorecido e, dependendo do contexto discursivo, o autor 

resguarde seus juízos de valor, o que se faz por razões culturais, políticas ou ideológicas. 

Dessa maneira, constata-se que, ao escolherem suas orações em termos léxicos e 
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estruturais, os falantes/escritores selecionam, também, o significado e a construção de 

identidades sociais, de relações sociais, de crenças e conhecimentos. 

Assim, partimos do pressuposto de que a representação da linguagem e a interação 

social se complementam, interferindo esta diretamente na maneira como essa 

representação se realizará. 

Essa constatação se respalda na observação de Halliday (2004) de que as línguas 

são organizadas em torno de dois significados estruturais: o ideacional e o interpessoal. 

Assim, nas construções oracionais, além da função ideacional, pode-se reconhecer a 

manifestação da metafunção interpessoal da linguagem. 

F>(-(;"023'(#'.-*&B-.'%-(.'!(5+%/'!(!"&56!"(0'(8A0+%'(,+4,"-*(0',<6&-(

Durante a produção de um texto, o enunciador deixa marcas que refletem, ou melhor, 

revelam o ponto de vista que assume. Koch afirma que, na construção do discurso, a 

relação entre enunciados  e os enunciadores é estruturada a partir de certas relações de 

modalidade, das quais se depreende a importância pragmática. De acordo com a autora, 

são esses recursos modalizadores os responsáveis por revelar a atitude dos enunciadores 

diante do enunciado. 

Assim, Koch destaca que: 

O recurso às modalidades permite, pois, ao locutor marcar a distância relativa em que 

se coloca com relação ao enunciado que produz, seu maior ou menor grau de 

engajamento com relação ao que é dito, determinando o grau de tensão que se 

estabelece entre os interlocutores; possibilita-lhe, também, deixar claros os tipos de 

atos que deseja realizar e fornecer ao interlocutor “pistas” quanto às suas intenções; 

permite, ainda, introduzir modalizações produzidas por outras “vozes” incorporadas 

ao seu discurso, isto é, oriundas de enunciadores diferentes; torna possível, enfim, a 

construção de um ‘retrato’ do evento histórico que é a produção do enunciado. 

(KOCH, 2002, p. 86). 

Logo, em se tratando dos processos verbais, pode-se dizer que os dicendi também 

podem exercer a função de modalizadores, já que condicionam e direcionam a 

interpretação que o interlocutor fará do enunciado que esses verbos introduzem. Assim, 

os verbos dicendi podem expressar um juízo de valor, revelando determinadas intenções 

do enunciador. 
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As gramáticas tradicionais, quando discorrem sobre esses verbos responsáveis pela 

transcrição da fala, nada observam sobre a expressividade dos dicendi e seus efeitos 

discursivos, apenas os listam; contudo, em relação aos comportamentais, como berrou, 

gaguejou, chamam-nos de sentiendi e dizem que caracterizam a imagem da personagem: 

No plano formal, um enunciado em discurso direto é marcado, geralmente, pela 

presença de verbos do tipo dizer, afirmar, ponderar, sugerir, perguntar, indagar, 

responder e sinônimos […]. (CUNHA, 2008, p. 150). 

Observe-se, também, que as variedades de verbos introdutores oferecida pela língua 

portuguesa aos seus usuários permite a quem se sirva do discurso direto caracterizar, 

com precisão e colorido, a atitude do personagem cuja fala vai ser textualmente 

reproduzida. (CUNHA, 2008, p. 651). 

No plano formal, verifica-se que, introduzidas também por um verbo declarativo 

(dizer, afirmar, ponderar, confessar, responder, etc.), as falas das personagens 

aparecem, no entanto, numa oração substantiva, em geral desenvolvida. (CUNHA, 

2008, p. 652). 

No discurso direto reproduzimos ou supomos reproduzir fiel e textualmente as nossas 

palavras e as do interlocutor […] com ajuda explícita ou não de verbos como disse, 

respondeu, perguntou, retrucou ou sinônimos (os chamados dicendi). Às vezes, usam-

se outros verbos de intenção mais descritivas, como gaguejar, balbuciar, berrar, etc. 

São os sentiendi, que exprimem reação psicológica do personagem. (BECHARA, 

2009, p. 335). 

Othon Moacyr Garcia (2006) afirma que a principal função desses verbos é indicar 

o interlocutor que está com a palavra e divide-os em nove áreas semânticas, deixando 

claro que essas áreas abrangem verbos de significados mais gerais e outros mais 

específicos: 

a)! de dizer (afirmar, declarar); 

b)! de perguntar (indagar, interrogar); 

c)! de responder (retrucar, replicar); 

d)! de contestar (negar, objetar); 

e)! de concordar (assentir, anuir); 

f)! de exclamar (gritar, bradar); 

g)! de pedir (solicitar, rogar); 

h)! de exortar (animar, aconselhar); 
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i)! de ordenar (mandar, determinar). 

Contudo, Garcia (2006) afirma que muitos autores se servem de verbos mais 

específicos, mais caracterizadores da fala e chegam os mais criativos a empregar verbos 

que nenhuma relação tem com a elocução, o que, ainda segundo o autor, do ponto de vista 

da sintaxe, poderia ser considerado como inadmissível, pois os dicendi deveriam ser, 

teoricamente pelo menos, transitivo ou admitir transitividade. 

Pode-se notar, então, que essa metaforização do verbo deixa claro que as escolhas 

linguísticas perpassam pelas experiências dos indivíduos, fazendo, muitas das vezes, com 

que as realizações linguísticas, conforme mostra Garcia, rompam com a relação lógico-

sintática. 

O autor também aborda os empregos dos verbos ditos “sentiendi”, cujas realizações 

se firmaram a partir do realismo: 

Esses e seus similares constituem uma espécie de vicário dos dicendi, com função 

predominantemente caracterizadora de atitudes, gestos ou de qualquer manifestação 

de conteúdo psíquico. (GARCIA, 2006, p. 149). 

Portanto, percebe-se que esses verbos – dicendi e sentiendi – são muito importantes 

para aquele que os seleciona e os utiliza, já que carregam um juízo de valor em relação à 

declaração e aos participantes internos e externos. Dessa maneira, pode-se notar que a sua 

função argumentativa está relacionada à interpretação que o autor faz sobre o que é dito 

e o que deseja consolidar como verdadeiro. Então, o autor, ao selecionar os verbos dicendi 

e ao elaborar as falas dos participantes, poderá argumentar contra ou a favor de 

determinadas declarações. 

Nascimento (2006) corrobora esta constatação ao declarar que o verbo dicendi 

assimila duas funções: uma é apresentar o discurso de um segundo locutor, a outra é 

representar como o locutor responsável pelo discurso (L1) quer que o discurso desse 

segundo locutor (L2) seja lido. 

Para Halliday, há dois tipos principais de processos verbais: os denominados de 

atividade e os denominados de semiose. 

Os primeiros dividem-se em alvo (elogiar, insultar, abusar, caluniar, lisonjear, 

criticar culpar, repreender) e fala (falar, conversar), já os segundos, em neutro (dizer, 

contar), indicação (contar a alguém algo, relatar, anunciar, informar, explicar, provar, 
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convencer, persuadir, prometer, perguntar, interrogar, indagar) e comando (dizer a 

alguém para fazer algo, inquirir alguém a fazer algo, ordenar, mandar, exigir, prometer, 

ameaçar, persuadir, convencer, suplicar, implorar, rogar). 

Nas classificações semânticas de Halliday, pode-se perceber uma categorização 

denominada neutra, contudo se constatará que o verbo dizer, em princípio, aparentemente 

cria um efeito de afastamento sobre o dito e seu autor. Contudo, em 77% dos 30 textos 

investigados, o verbo dizer e os demais dicendi pareciam sinônimos, já que não havia 

divisão, pela escolha verbal por parte do enunciador, dos participantes envolvidos no 

processo verbal que relata o enunciado, porquanto esses participantes partilhavam das 

mesmas convicções. Todavia, isso não faz com que o processo da modalização seja 

negado, uma vez que, nesses casos, o “dizer” perde a noção de afastamento e ganha um 

novo valor, que corrobora a aproximação entre o dito e o autor da transcrição. 

Como essa pesquisa centraliza-se no uso dos verbos que introduzem o discurso 

reportado nas notícias jornalísticas, a fim de evidenciar as marcas argumentativas desses 

elementos, comprovando, dessa forma, que esses verbos deixam marcas, as quais revelam 

o grau envolvimento/engajamento do enunciador sobre o ato enunciado, optou-se por 

analisar os casos em que há significativa diferença entre a realização do “dizer” e a dos 

demais dicendi. 

Assim, ver-se-á, claramente, que, mesmo nos gêneros que tendem pela escrita 

imparcial e objetiva, sempre se identificarão marcas as quais irão revelar seu caráter 

argumentativo. 

T>(-0$*&!+(.'(&%$'()*

TEXTO 1 05/06/2015 10h05 – Atualizado em 05/06/2015 12h50 

Do G1 Rio 

 

Irmão de baleado na Vila Cruzeiro afirma que jovem não era criminoso 

Rapaz questiona por que não foi feito exame de pólvora na mão do irmão. 

Jovem conheceu a cantora Madonna quando ela esteve no Rio. 

 

O irmão de Edson Manso de Souza, de 23 anos, rapaz que levou um tiro de fuzil na 

Vila Cruzeiro, no Conjunto de Favelas da Penha, Zona Norte do Rio, afirma que o 
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rapaz não tem envolvimento com o tráfico e questiona o motivo de não ter sido 

realizado exame para detectar a presença de pólvora nas mãos de Edson. 

“Ele está sendo acusado de tentativa de homicídio e associação ao tráfico. Que 

homicídio? Ele não matou ninguém, ele não estava armado. Cadê a arma, cadê o exame 

de pólvora na mão dele? Que tráfico que ele estava? Ele estava com alguma droga, 

com algum entorpecente?”, questionou Ericson Manso. 

Segundo os parentes, o rapaz tinha saído por volta das 19h30 para jogar futebol, 

quando viu uma viatura da PM que vinha em alta velocidade e freou bruscamente. A 

família conta que Edson e outros moradores correram. O irmão afirma que ele não 

tinha envolvimento com o tráfico e que ele não estava armado 

O rapaz foi socorrido pelos irmãos e levado em uma Kombi para o Hospital federal de 

Bonsucesso. No local, ele foi reconhecido por PMs como o autor dos disparos. O rapaz 

segue internado sob custódia. As fotos tiradas por familiares mostram Edson algemado 

à maca do hospital. Por causa do grave ferimento, o jovem, casado e pai de um bebê 

de um ano, teve parte da perna direita amputada. 

De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, Edson teria trocado tiros com 

policiais militares. Em depoimento, os PMs dizem terem disparado 16 vezes. A Polícia 

Civil informou que ele foi indiciado por tentativa de homicídio e associação ao tráfico, 

mas nenhuma arma foi encontrada no local e o rapaz não tinha antecedente criminais. 

Jovem que conheceu Madonna foi baleado (Foto: Reprodução/Globonews) 

O jovem ficou conhecido após a cantora Madonna, durante uma passagem no Rio, 

convencê-lo de trocar o tráfico de drogas para jogar futebol. A americana fazia uma 

visita por comunidades da cidade, e, depois do encontro, ele entrou num projeto que 

tirava meninos do tráfico com a ajuda do esporte. Ele teria jogado no time de 

Bonsucesso durante dois anos, mas após a mulher engravidar, deixou o futebol. 

Segundo registros na carteira de trabalho de Edson, ele estava trabalhando em uma 

farmácia recentemente. 

“Ele se dá bem com todo mundo, todo mundo conhece ele, sabe da vida dele, do 

futebol dele. Ele nunca teve desavença com ninguém. Agora vai ser muito difícil 

porque ele tem um filho para criar. O que a gente vai fazer agora da vida, ele nessa 

situação? Amputaram a perna dele, como vai trabalhar? Agora complicou”, afirmou a 

mulher de Edson, Daiane da Cruz. 

No texto 1, fica clara a divisão entre os participantes através do uso dos verbos 

dicendi: a transcrição da Fala da família de Edson Manso, por meio dos processos 

“afirmar” e “questionar”, permite a inferência de que o suspeito é inocente, porquanto o 
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uso desses dicendi em oposição ao “dizer” deixa claro que o autor modaliza o enunciado 

da família e da Polícia militar de acordo com o ponto de vista com que concebeu a 

história, de maneira que os participantes que veiculam o relato da inocência de Edson são 

favorecidos na argumentação do enunciador. 

Dessa forma, o fato de o autor usar o dicendi “informar” para transcrever a fala da 

Polícia Civil também corrobora para que sua posição postura continue sendo marcada, 

uma vez que, por meio do discurso indireto livre, as vozes do enunciador e da Polícia 

Civil se mesclaram dando suporte aos propósitos discursivos do autor: 

A Polícia Civil informou que ele foi indiciado por tentativa de homicídio e 

associação ao tráfico, mas nenhuma arma foi encontrada no local e o rapaz não tinha 

antecedente criminais. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Sabemos que o termo doxa é definido como opinião comum, opinião dominante, ou ainda 

opinião pública, ou melhor, regras ou receitas para um comportamento eficaz que seja 

conveniente para a maioria; assim, sabe-se que, ao se tentarmos construir uma verdade 

objetiva e imparcial, deparamo-nos  com nossos os juízos, que são dotados de 

intersubjetividade, uma vez que nos situamos em um mundo em que a consciência já se 

apoia em uma doxa originária. Dessa maneira, a impessoalidade e a intersubjetividade 

são utopias. 

Contudo, como o contrato social estabelecido pelo contexto de cultura do gênero 

notícia, legitima apenas como esse tipo de texto as construções imparciais e objetivas, os 

jornalistas, para que não haja a ruptura desse contrato – o que afetaria a relação com os 

participantes dessa relação –, valem-se de estratégias linguísticas para conduzir o leitor à 

determinada conclusão através de uma suposta objetividade. 

Assim, por meio desta pesquisa, podemos confirmar que o autor recorre, no gênero 

notícia, ao uso dos diversos tipos de verbos dicendi para, como um para-choque a uma 

manobra discursiva, marcar a modalização no discurso, isto é, concluímos, a partir da 

escolha lexical dos dicendi, que o autor credibiliza ou descredibiliza a imagem do dizente, 

caracterizando, assim, esses participantes e levando o leitor a construir um juízo de valor 

favorável a uma das partes envolvidas em determinada situação; contudo, fá-lo de forma 
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implícita, não violando o contexto de cultura que norteia o gênero notícia, já que 

encapsula o próprio ponto de vista na escolha dos verbos do dizer. 
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A gramática, desde a sua origem, possui suas bases atreladas ao estudo da Filosofia – 

mais especificamente, ao estudo de uma lógica filosófica (FERNANDES, 1998). O 

surgimento dos estudos gramaticais, portanto, inicia-se originalmente no interior dos 

estudos filosóficos. 

Assim, ainda que o entendimento acerca do que seja uma “gramática” tenha se 

modificado com o tempo, ela tradicionalmente tendeu/tende a ser explicada por regras 

rígidas e formais, como a própria lógica filosófica. Isso explica, em partes, muito do que 

ainda hoje entendemos e idealizamos como “gramática”, “análise gramatical” e “análise 

sintática”: um estudo baseado, ao menos a priori, em regras formais e definições estanques. 

Inicialmente, como observa Fernandes (1998), a semântica não era considerada 

uma das partes constitutivas da gramática – não existia sequer esse nome até meados do 

século XIX. Da mesma forma, a sintaxe também foi entendida como a conhecemos hoje 

em período recente. Portanto, a própria ideia de a semântica e a sintaxe fazerem parte de 

uma gramática (não mais da filosofia) é uma construção histórica recente. Em outras 

palavras, a “filiação” da semântica e da sintaxe aos estudos gramaticais – não mais 

filosóficos – é datada historicamente como pertencente ao século XIX. 

Assim, percebe-se que havia uma separação bem estabelecida entre os aspectos 

semânticos e os sintáticos para os estudos gramaticais. Em nosso caso, para aquilo que 

costumamos chamar “análise sintática”, a separação continua evidente, visto que já o era 

em sua origem. Ainda hoje, poucos são os manuais/gramáticas que associam os estudos 

sintáticos e semânticos e explicitam as suas interfaces e interpenetrações1. 

______ 

1 Como veremos adiante, das quatro gramáticas analisadas (elaboradas por alguns dos principais autores do 
país), nenhuma delas faz associação direta entre sintaxe e semântica; uma, porém, indica essa necessidade. 
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Mas afinal, é possível “fazer sintaxe” sem que se “faça semântica”, entendendo os 

dois estudos de maneira separada, como criam os antigos? E para a “análise sintática”, é 

possível realizá-la pura e propriamente como algo individual, separada de um estudo 

semântico? 

O objetivo desse texto é, portanto, restabelecer as correlações existentes entre essas 

duas áreas do conhecimento gramatical, defendendo-as como sendo partes inseparáveis 

de uma mesma ação – como as duas faces de uma moeda. Para que se faça, portanto, 

análise sintática, é necessário que se faça, simultaneamente, uma “análise semântica”. 

=>(/%+5+!('/!+%5-2@+!(!'/%+('(6'06+&,'(.+(q!&0,-4+r(

Empiricamente, a sintaxe é entendida, de forma geral, como a parte da gramática que 

estuda as orações. Por vezes, é vista ainda como sendo o estudo da relação entre os termos 

das frases/orações. Apesar dessa análise empírica, facilmente observável, nenhuma 

definição é oferecida por grande número de gramáticas tradicionais (SAVIOLI, 1998; 

TERRA e NICOLA, 2001; ROCHA LIMA, 2003 [1971]); LEITÃO, 2007; CUNHA e 

CINTRA, 2008, AZEREDO, 2008; BECHARA, 2009; RIBEIRO, 2009). Apenas em 

Almeida há, em seus conceitos preliminares, a indicação de que “a palavra sintaxe 

origina-se do grego; significa ‘arranjo’, ‘disposição’. A sintaxe, portanto, é a parte da 

gramática que estuda não só as relações existentes entre as palavras na frase, assim como 

as normas de construção dos períodos” (2007. p. 202). 

Dessa forma, o que se percebe é que normalmente não há uma definição nas 

gramáticas acerca do que seja “sintaxe”, mas apenas a sua explicitação e/ou divisão, 

considerando os seus elementos constitutivos (frase e oração, sujeito, predicado e objeto 

direto, dentre outros). Considera-se, portanto, que seja um dado conhecido e que dispense 

uma definição. 

Assim, se não há uma explicitação sobre o que seja a sintaxe, como é possível 

identificá-la? A mesma gramática, que tem bases filosóficas, não diferencia a definição 

de um conceito da aplicação desse mesmo conceito. Entender a definição de sintaxe é 

algo diferente de conhecer as partes que a compõem ou visualizar a sua aplicação. 

?>(/%+5+!('/!+%5-2@+!(!'/%+('(6'06+&,'(.+(q!+#S0,&6-r(

Ainda de maneira empírica, a semântica é entendida como o “estudo do sentido”. Uma 

vez mais, nas gramáticas analisadas (SAVIOLI, 1998; TERRA e NICOLA, 2001; 
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ROCHA LIMA, 2003[1971]); LEITÃO, 2007; ALMEIDA, 2007; CUNHA e CINTRA, 

2008, AZEREDO, 2008; BECHARA, 2009; RIBEIRO, 2009), não há uma definição mais 

clara e precisa sobre o que ela seja. 

No sentido mais usual que assume, a semântica pode facilmente ser confundida com 

a semiótica ou a pragmática, por exemplo. A ideia primeira de “estudar o sentido das 

palavras”, com forte tradição filosófica, a aproxima ainda de outras ciências, não apenas 

as da linguagem. 

Persiste, portanto, para a semântica o impasse que apresentamos para a sintaxe: se 

não sabemos o que é um “objeto”, como estudá-lo? Observá-lo a partir de sua realização 

não é o suficiente pra entender e definir o que um conceito é. 

A partir desse ponto, partimos do princípio de que sintaxe e semântica não são duas 

partes diferenciadas da gramática e que não devem, portanto, ser estudadas 

separadamente quando pensarmos em “análise sintática”2. Defendemos que são partes 

intrinsecamente relacionadas, não podendo ser vistas como partes isoladas, dada a sua 

interdependência. 

F>(-*8"#-!(9"+!,@+!(.+(-0$*&!+(!&0,$,&6-(L#-!(1'%(9"+(03'(!&0,$,&6'C
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Nesta seção indicaremos alguns exemplos em que a inter-relação entre sintaxe e 

semântica é necessária para que se estabeleça a análise sintática e a classificação dos 

termos/orações descritos. Daremos maior importância para a diferenciação entre o 

complemento nominal e o adjunto adnominal, citando brevemente o caso das orações 

coordenadas e das orações subordinadas adverbiais. Por fim, daremos um exemplo da 

influência da semântica sobre a sintaxe, em que a primeira atua como uma “limitadora” 

da segunda. 

h^c^*,*/#),*�/,+14(+(-!,*-,+%-#4�*e/-f*P!E5O5*�#$S7-!,*#$-,+%-#4�*e##f*

As discussões teóricas sobre o assunto não são semelhantes, sendo por vezes divergentes 

entre si. Para Celso Cunha, “o complemento nominal vem (como já dissemos) ligado por 

preposição ao substantivo, ao adjetivo ou ao advérbio cujo sentido integra ou limita” 

______ 

2 Nosso foco nesse texto é o de apresentar a discussão sob a ótica da análise sintática. Não abordamos outras 
possíveis relações entre os conceitos em outras situações. 
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(2008, p. 153), havendo uma “ideia de relação” entre elas. AA seria, por sua vez “o termo 

de valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um substantivo, 

qualquer que seja a função deste” (2008, p. 164). Decorre de suas definições que é 

possível haver uma sobreposição de classificações quando o termo, por exemplo, indicar 

uma ideia que especifica ou limita (sentidos próximos). Além disso, nenhuma menção é 

feita ao fato de o AA ser também um termo ligado por preposição. 

Para Manoel Pinto Ribeiro, o CN “completa certos nomes e alguns advérbios” 

(2009, p. 311), enquanto os AA’s “limitam ou especificam ou individuam a significação 

do substantivo” (2009, p. 317). A título de exemplo das definições divergentes, no 

confronto com as definições de Celso Cunha, o CN não pode ser ligado a qualquer 

substantivo ou adjetivo, mas apenas a “certos nomes” (sem que se indique, entretanto, 

quais seriam); da mesma forma, apenas a “alguns” advérbios – ressalvas que não são 

feitas por Celso Cunha. Ribeiro não indica também o valor adjetivo do AA. 

Luiz Ricardo Leitão define CN como o termo que “complementa, isto é, integra 

ou limita o sentido de um termo cuja natureza é basicamente nominal” (2007, p. 146). 

AA por sua vez é um “termo de valor adjetivo […] que se vincula sempre ao núcleo 

de uma expressão nominal, assumindo as funções de qualificar, determinar ou 

especificar” (2007, p. 148). Enquanto Celso Cunha e Ribeiro identificam o CN 

ligando-se também a advérbios, Leitão identifica a ligação apenas com elementos de 

base nominal. Igualmente, enquanto os dois primeiros autores indicam o AA ligando-

se a substantivos, Leitão indica a ligação com uma “expressão nominal”. Definições 

divergentes entre si que podem dificultar o entendimento do fenômeno3. 

Em Bechara, o AA é um “determinante que tem por missão acrescer ideia acidental 

complementar ao significado de um substantivo nuclear” (2009, p. 449). Já para o CN, 

não há uma definição explícita, mas seu funcionamento em alguns exemplos e casos de 

difícil identificação (2009, p. 453). Pela primeira vez, há uma aproximação entre sintaxe 

e semântica: o autor considera a relação sintático-semântica “imprescindível”. 

Embora de forma implícita, as definições de nível sintático são feitas com base em 

análises semânticas. Não se diz apenas “termo x que se liga ao termo y”, mas fala-se em 

______ 

3 E que, para o ensino na educação básica, pode ser ainda mais problemático. 
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determinar, delimitar, especificar e conferir valor adjetivo, numa clara indicação de que 

o sentido (ou seja, a semântica), é essencial para a identificação dos elementos da oração. 

Uma aproximação necessária, mesmo que velada. 

Vejamos então algumas frases4 em que apenas a aproximação semântica será capaz 

de possibilitar uma (pretensa) análise sintática: 

a)! A invasão dos soldados foi rápida (AA) 

A invasão da cidade foi rápida (CN) 

No exemplo (a), há um mesmo termo substantivo (elemento de base nominal ou 

expressão nominal, para adequar a todos os autores) ao qual se ligam os elementos 

sublinhados. Da mesma forma, o predicado da oração é o mesmo. Assim, a exceção dos 

termos que indicamos sublinhados, a estrutura da oração é a mesma. Pelo exemplo, as 

definições da maioria dos autores demonstram ser incompletas para indicar a natureza 

dos elementos sublinhados: se são complemento nominal ou Adjunto Adnominal. 

b)! A invenção de Carlos foi genial (AA) 

A invenção dessa máquina foi genial (CN) 

Em (b), mais uma vez, identificamos um exemplo em que as definições 

apresentadas não são capazes, apenas por si, de definir e diferenciar as ocorrências. 

Tais problemas são visualizados uma vez que, a priori, as definições são 

insuficientes para a identificação dos termos. Nos casos (a) e (b), será necessário entender 

qual termo possui característica de agente da ação e qual possui característica de paciente 

da ação. Assim, os termos que são os agentes da ação serão classificados como AA; os 

termos que forem os pacientes da ação, serão classificados como CN. Um caráter de 

diferenciação entre os termos que não é exposto pelos autores analisados5, embora seja 

fundamental para a efetivação das análises. 

c)! A convocação de Zagallo em 1958 foi um erro (CN) 

______ 

4 A maior parte dos exemplos foi retirada de Henriques (2011, p. 73-76) ou sugerida pelo prof. Dr. André 
Nemi Conforte (a quem agradecemos sobremaneira e dedicamos o texto escrito). Um exemplo foi retirado 
de Leitão (2007, p. 148). 
5 Em Leitão (2007, p. 146-148) há uma breve menção ao caráter de agente e paciente dos termos. 
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A convocação de Zagallo em 1970 foi um erro (AA) 

Novamente, em (c) será necessário identificar, semanticamente, qual o sentido que 

cada termo “de Zagallo” vai indicar. Aqui, será necessário recorrer a conhecimentos 

prévios e a uma realidade extratextual para entender que em 1958 Zagallo foi convocado 

como jogador e em 1970 Zagallo convocou outros jogadores como técnico da seleção. 

Como defendemos, apenas o caráter sintático das orações não será o suficiente para a 

identificação e classificação dos termos. 

d)! As lágrimas vieram aos meus olhos com a lembrança de Maria (CN) (lembrei 

de Maria) 

As lágrimas vieram aos meus olhos com a lembrança de Maria (AA) (Maria 

lembrou-se de algo) 

Em (d), ocorre um exemplo ainda mais complexo. As duas orações indicadas 

possuem, estruturalmente, a mesma configuração, sendo idênticas no plano sintático. 

Entretanto, ao passo que uma indica “uma pessoa que se lembra de Maria e chora”, a 

outra indica “Maria que se lembra de algo e chora”. Dois sentidos diferentes que 

expressarão dois termos diferentes, o CN ou o AA. 

e)! Eu sou fiscal do Sarney (nos anos 80) (AA) (Eu trabalho para o Sarney) 

Eu sou fiscal do Sarney (nos anos 2000) (CN) (Eu fiscalizo o Sarney) 

Como no exemplo (d), em (e) temos duas orações sintaticamente idênticas, não 

sendo possível a classificação do termo do Sarney apenas pela organização sintática da 

oração. O caráter semântico, portanto, é fundamental para a análise. 

f)! Ele tinha um medo de morte da morte 

   AA       CN  

Por fim, em (f), temos uma ocorrência em que o termo de morte (que pode ser 

substituído por mortal, por exemplo) adjetiva o CN da morte. Embora os termos sejam 

próximos e haja uma clara correlação sintática entre eles, nas definições dos autores que 

confrontamos não identificamos a possibilidade de um AA ligar-se a um CN. 

Portanto, a partir dos exemplos anteriores, decorre que a diferenciação CN x AA 

será feita apenas quando considerarmos dois pontos: de um lado, que o CN tem caráter 

paciente, abstrato e que quase sempre terá relação direta com um verbo de base próxima 
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que admita complemento, não permitindo apagamento; de outro, que o AA tem caráter 

agentivo e concreto, permitindo (em alguns casos) apagamento. Acima disso, decorre que 

apenas quando confrontamos a semântica com a sintaxe é que será possível classificar os 

termos destacados. Como vimos, certas ambiguidades/dificuldades de classificação só 

são desfeitas no nível semântico, o que justifica nossa opção por definir a ação como uma 

“análise sintático-semântica”. 

h^g^*#)*,"#&'()*/,,"$(-#$#).*"(4#&'()*(-!"(*/#7)#*(*/,-)(z72-/%#*

Outro exemplo em que a relação sintaxe e semântica é necessária se dá na classificação 

das orações coordenadas explicativas e conclusivas. Vejamos o exemplo (g) a seguir: 

g)! A rua está molhada por que choveu (explicativa / Consequência e causa) 

Choveu, porque a rua está molhada (conclusiva / Causa e consequência) 

Temos acima um caso em que, a princípio, a mesma informação é transmitida. Há 

dois eventos: um que indica que a “rua está molhada” e outro que indica que “choveu”. 

A relação semântica que se estabelece entre as duas frases – ou seja, o sentido que elas 

criam entre si de causa e consequência – é que definirá se falamos de uma oração 

conclusiva ou uma explicativa. 

h^h^*#)*,"#&'()*#$X("3%#%)*

h)! Quando você chegar, sairei (tempo) 

Se você chegar, sairei (condição) 

Saí, porque você chegou (causa) 

Já que você chegou, sairei (consequência)  

Saio como você chega (comparação) 

Conforme você chega, eu saio (Conformidade ou tempo?) 

Chegue, para que eu saia (finalidade) 

Aqui, como no exposto sobre orações coordenadas, há um caso em que duas ações 

são relacionadas. Uma ação é de alguém “chegar”; outra, de alguém “sair”. Os dois 

eventos podem ser relacionados entre si de diferentes formas, ficando a significação a 

cargo da construção semântica em questão. Consequentemente, do sentido que se constrói 

decorrerá a classificação das orações. 
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Há, ainda, diversos outros casos em que a semântica influencia diretamente na sintaxe. A 

título de exemplificação final, observemos os seguintes exemplos: 

i)! O castelo caiu 

O João caiu 

O dólar caiu 

Em (i), todos os substantivos escolhidos (castelo, João e dólar) podem ser utilizados 

na situação exemplificada – mesmo que metaforicamente, podemos assumir que o dólar 

“caiu de cotação” ou que o castelo “cai”, no sentido de desmoronar. 

j)! O castelo subiu 

O João subiu 

O dólar subiu 

Em (j), ocorre uma limitação de uso do substantivo castelo, motivado por um fator 

semântico: o castelo, imóvel, não pode subir. 

k)! O castelo dormiu 

O João dormiu 

O dólar dormiu 

No exemplo (k), o uso do verbo dormir requer que o sujeito da ação, o termo 

substantivo, seja animado. Sendo assim, castelo e dólar não são exemplos de substantivos 

que podem ser utilizados nessas orações. 

l)! O castelo é a moeda americana 

O João é a moeda americana 

O dólar é a moeda americana 

Da mesma forma, em (j), a especificação do predicado “é a moeda americana” 

requer um sujeito bastante característico. Nesse caso, castelo e João não são termos que 

podem completar a oração – ao menos, não sem que ela perca o sentido. 

Como os três elementos em contraste são substantivos, ao menos a princípio todos 

poderiam ocupar a posição nuclear do sintagma nominal que atua como sujeito das frases. 

Logo, castelo, João e dólar são termos que se equivalem morfológica (todos são 
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substantivos) e sintaticamente (todos núcleos de um sintagma nominal). Será apenas no 

confronto com a semântica que a (não)utilização de um ou outro será justificada. 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Os exemplos acima nos permitem afirmar que a semântica é parte fundamental nos 

estudos (ditos como apenas) sintáticos. Dependemos da semântica (por vezes, até da 

pragmática e/ou do conhecimento de mundo) para a realização de uma “análise sintática”. 

Assim, o mais conveniente seria assumir a posição de Bechara (2009, p. 449-

456), quando do impasse entre complemento nominal e adjunto adnominal e 

(re)definir a ação de classificação de ordem sintática como sendo uma “análise 

sintático-semântica”, na tentativa de facilitar a realização dessa tarefa – quando não, 

de efetivamente possibilitá-la. 

%+;+%A06&-!(
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o principal objetivo do 

ensino de Língua Portuguesa na Escola Básica é formar cidadãos críticos capazes de 

compreender e produzir textos dos mais variados gêneros, para que possam interagir em 

sociedade. Essa interação implica domínio da língua, de seus recursos e estratégias, ou 

seja, competência linguística. 

Para que o aluno adquira competência linguística em leitura e escrita, é preciso que 

o ensino de língua materna esteja voltado para uma abordagem semântico-pragmática do 

uso dos recursos. Nesse ponto, duas linhas teóricas serão fundamentais a este trabalho: a 

Teoria da Iconicidade Verbal e a Linguística Sistêmico-Funcional. A primeira abrange a 

importância das escolhas sígnicas para a compreensão e a produção de enunciados; a 

segunda entende a língua como uma rede de escolhas a serviço da manifestação e da 

interação de seus usuários. Como menciona Simões (2009a, p. 26): 

Ao usar a linguagem, estamos agindo em um contexto social, e nossos atos são 

significativos e eficazes apenas na medida em que  correspondem às determinações de 

“formas de vida” inscritas nas práticas e instituições sociais de que participamos. 

Assim sendo, o conhecimento de uma língua, a competência linguística e a capacidade 

de participar de jogos de linguagem formam, então, o horizonte de nossa visão de 

realidade, o pano de fundo de nosso comportamento, tanto do ponto de vista de nosso 

agir, quanto do ponto de vista de nossa capacidade de interpretar o significado dos atos 

dos outros membros da comunidade e da maneira pela qual se nos relacionam. 

(SIMÕES, 2009a). 

Neste trabalho, tentaremos traçar um paralelo entre essas duas teorias, abordando a 

questão da iconicidade verbal relacionada às metafunções de Halliday (ideacional, 

interpessoal e textual), observando como as escolhas léxico-gramaticais, influenciadas pelos 

contextos de situação e de cultura, contribuem para o desenvolvimento do trajeto textual. 
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A Semiótica, como ciência dos signos, engloba as demais ciências, em especial a 

Linguística, pois trata do processo de produção do sentido a partir da análise das funções-

valores que os signos escolhidos adquirem quando postos em funcionamento. A partir da 

eleição desses signos, evocam-se imagens, impregnadas de conceitos, que emergem da 

cultura em que estão inseridos (SIMÕES, 2009), o que determinará o caminho que o leitor 

deverá percorrer no momento da leitura. Como afirma Santaella (1998, p. 34) “A 

Semiótica é […] a doutrina de todos os tipos possíveis de signos sobre a qual se funda a 

teoria dos métodos de investigação utilizados por uma inteligência científica.” 

Baseando-se na Semiótica de Peirce (SIMÕES e SANTADE, 2005, p. 4), há três 

classes de signos: 1) semelhanças ou ícones, que transmitem ideias das coisas que 

representam, imitando-as; 2) indicações ou índices, que mostram algo sobre as coisas por 

estarem fisicamente conectados a elas; 3) símbolos, que são os signos gerais, que foram 

associados com seu significado pelo uso. Ainda segundo o filósofo, há dois tipos de 

iconicidade: imagética ou diagramática;  

[…] a primeira constitui uma semelhança sistemática entre um item e seu referente, 

com respeito a uma determinada característica, enquanto a segunda se refere a um 

arranjo icônico de signos, nenhum deles se assemelhando necessariamente a seu 

referente, sob qualquer aspecto. (NEVES, 1997, p. 106). 

Apesar de a abordagem peirciana ser voltada para o não verbal, é pertinente aplicar 

seus pressupostos à análise de quaisquer signos, inclusive os verbais que então são 

tomados como objetos visuais sensíveis, que reproduzem ideias apoiadas em uma 

dimensão icônica. 

A partir desses conceitos da Semiótica, Simões (2009) apresentou-nos à Teoria da 

Iconicidade Verbal, que tem o objetivo de entender a lógica da construção textual, 

observando a relação entre sujeito e texto e as interferências do contexto de produção na 

interlocução. “E a iconicidade que se ressalta neste estudo é a potencialidade de 

materializar nas mentes interpretadoras signos referência, que deflagrem o processo 

interpretativo independentemente do código em uso.” (SIMÕES, 2009b, p. 3). 

Para que o ensino de língua garanta autonomia da expressão e comunicação, é 

preciso levar o aluno a entender o texto como um processo formado pelos domínios 
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gramatical (da variação linguística), estilístico (dos gêneros textuais e também da 

variação linguística) e semântico-pragmático (do contexto). 

Cada ser humano vive dentro de um certo modelo cultural e interpreta a experiência 

com base no mundo de formas assuntivas que adquiriu: a estabilidade desse mundo é 

essencial para que possa mover-se razoavelmente em meio às provocações contínuas 

do ambiente e organizar as propostas constituídas pelos eventos externos em um 

conjunto de experiências orgânicas. (ECO apud SIMÕES, 2009, p. 72). 

Dessa forma, através de um ensino de língua materna com uma abordagem 

semântico-pragmática, pode-se demonstrar ao aluno como as escolhas lexicais representam 

o projeto textual do emissor e como a utilização de determinados itens sígnicos tornam o 

texto mais icônico, ampliando a perspectiva leitora e produtora desses aprendizes. 

A TIV pode contribuir para a ampliação da compreensão e produção textuais dos 

alunos da Escola Básica, pois ela tem como fundamento as seguintes premissas: 

O signo verbal é uma imagem (sonora ou visual); a seleção e a combinação produzem 

a iconicidade textual no nível diagramático; (3) o projeto comunicativo funda-se na 

verossimilhança e visa à eficácia textual; (4) o texto deve também ser analisado em 

seus atributos plásticos; (5) a eficiência do projeto de dizer é a comunicação de uma 

mensagem verdadeira ou falaciosa; (6) há íntima relação entre a iconicidade da 

imagem textual e a cognição e (7) as imagens textuais ativam imagens mentais 

(espaços cognitivos) que deflagram raciocínios. (SIMÕES, 2009b, p. 3). 

As escolhas sígnicas ativam esquemas cognitivos que facilitarão os processos de 

leitura e de produção textual, pois, há uma negociação entre as imagens mentais 

construídas pelo enunciador e reconstruídas pelo leitor/ouvinte, o que gera a compreensão 

textual. “Essa produção sígnica constrói uma entidade plástica (sonora ou visual) cuja 

imagem pode ser identificada por interlocutores dotados de competências e habilidades 

de enfrentamento do signo e de captura de suas funções e valores […].” (SIMÕES, 2009b, 

p. 4). Como mencionam Brown e Yule: 

[…] o conhecimento extralinguístico está imbricado em nosso entendimento, ou em 

nossa conceituação, de enunciados e podemos propor maneiras de incorporar esse 
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conhecimento em nossa análise, […] a qual incorpora conhecimento extralinguístico 

no entendimento dos dados linguísticos. (BROWN; YULE, 1983, p. 244-245)1. 

Assim, percebemos que as contribuições da Teoria da Iconicidade Verbal aliada à 

Linguística Sistêmico-Funcional – que apresentaremos na próxima sessão – poderão 

ajudar no ensino e na aprendizagem de nossos alunos da Escola Básica. 

?>(-(*&08"<!,&6-(!&!,A#&6'C;"06&'0-*(

De acordo com o paradigma funcionalista, a língua não é um fenômeno autônomo e 

isolado, mas um fenômeno que só existe em situações reais de comunicação, ou seja, 

aquela é um instrumento de interação social cuja principal função é estabelecer 

comunicação entre os usuários. 

Isso implica outro aspecto do modelo funcionalista: as gramáticas funcionais são 

paradigmáticas, ou seja, interpretam a língua como uma rede de relações, e as estruturas 

são a realização dessas relações. Nas palavras de Halliday, “Em uma gramática funcional 

[…] uma língua é interpretada como um sistema de significados, acompanhados de 

formas através das quais os significados podem ser realizados.” (HALLIDAY, 1994, p. 

xiv) [tradução livre]2. 

A partir desse paradigma, desenvolveu-se a linguística sistêmico-funcional (LSF) 

em meados do Século XX por estudiosos das Universidades de Sydney e Macquarie, na 

Austrália (GOUVEIA, 2009), sendo seu principal representante Michael Alexander 

Kirkwood Halliday. O autor de An Introduction to the Functional Grammar questionava-

se sobre a natureza da língua e acreditava que “A natureza da língua está intimamente 

relacionada com as necessidades que lhe impomos, com as funções que deve servir.” e 

que “[…] todos nós usamos a língua como um meio de organizarmos outras pessoas e 

determinarmos os seus comportamentos.” (GOUVEIA, 2009, p. 14). 

A palavra sistêmica está relacionada ao fato de a língua ser um sistema de 

possibilidades do que pode ser usado pelos falantes. A partir dos significados que o 

______ 

1 (…) extra-linguistic knowledge is involved in our understanding, or our conceptualisation, of sentences 
and we can propose ways of incorporating that knowledge in our analysis. (…) which incorporates extra-
linguistic knowledge in its account of the understanding of linguistic data. 
2 “In a functional grammar, (…) A language is interpreted as a system of meanings, accompanied by forms 
through which the meanings can be realized.” (HALLIDAY, 1994). 
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usuário quer expressar, ele determina suas escolhas, que são influenciadas pelo contexto 

sociocultural, caracterizando a perspectiva top-down — ou approach, parte do 

conhecimento prévio do falante (RICHARD; PLATT, 1992, p. 384) —, isto é, as 

situações apresentadas nos contextos de situação e de cultura determinam as escolhas 

feitas no âmbito léxico-gramatical. “A consideração do sistêmico implica a consideração 

de escolhas entre os termos do paradigma, sob a ideia de que escolha produz significado.” 

(NEVES, 1997, p. 60). 

Com essa rede de escolhas, a língua se organiza para cumprir sua função essencial, 

que é a interação social. Segundo Halliday (1989, p. 17), essa função é “interpretada não 

somente como o uso da língua, mas também como uma propriedade fundamental da 

linguagem em si, algo que é básico para a evolução do sistema semântico”. Entretanto, a 

linguagem ainda desempenha três outras funções fundamentais: expressar conteúdo, 

dando conta da experiência de mundo; estabelecer e manter relações sociais e estabelecer 

relações entre as partes do enunciado e entre elas e a situação em que estão inseridas 

(GOUVEIA, 2009). Essas funções são chamadas respectivamente de: ideacional, 

interpessoal e textual que, na literatura da LSF, são denominadas metafunções, como 

explica Halliday: 

[…] a arquitetura completa da língua é organizada por linhas funcionais. Língua é o 

que é devido às funções em que se desenvolveu na espécie humana. O termo 

‘metafunção’ foi adotado para sugerir que a função é um componente central dentro 

da totalidade da teoria. (HALLIDAY, 2004, p. 31) [tradução livre]3 

Halliday analisa a oração como “unidade principal de processamento da léxico-

gramática, porque é nela que os significados são mapeados numa estrutura gramatical 

integrada.” (HALLIDAY, apud, GOUVEIA, 2009, p. 20). Essa unidade pode ocorrer em 

três instâncias que se relacionam diretamente com as três metafunções; são elas: oração 

como mensagem (metafunção textual), oração como troca (metafunção interpessoal) e 

oração como representação (metafunção ideacional). 

______ 

3 (…) the entire architecture of language is arranged along functional lines. Language is as it is because of 
the functions in which it has evolved in the human species. The term ‘metafunction’ was adopted to suggest 
that function was an integral component within the overall theory. 
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As orações e suas funções são influenciadas pelos aspectos contextuais, pois a LSF 

considera o sistema linguístico aberto, isto é, em constante relação com o mundo externo. 

Halliday aponta dois contextos principais: o cultural e o situacional. O primeiro engloba 

o segundo, no qual está contido o texto. Ao contexto cultural pertencem todos os aspectos 

históricos, sociais, políticos de uma sociedade. Já o situacional refere-se ao cenário de 

interlocução, situação em que está inserido o texto. Dessa forma, os significados que 

queremos transmitir ou mesmo criar, a partir do contexto da interação, determinam a 

configuração dos recursos linguísticos. 

Com as duas teorias sumarizadas, podemos observar que existem alguns pontos 

convergentes, como o fato de analisarem os enunciados de maneira top-down, ou seja 

partem do conhecimento prévio do falante e dos aspectos contextuais, extralinguísticos, 

para compreenderem as escolhas feitas pelos autores, e esses itens sígnicos escolhidos 

serão fundamentais à iconicidade textual, o que será determinante para o autor atingir (ou 

não) seu propósito comunicativo. 

Para demonstrar esse percurso icônico construído nos textos, observaremos, na 

próxima sessão, a escolha léxica e gramatical feita pelo autor e como ela pode ajudar na 

leitura e compreensão textual, além de ampliar a competência linguística do leitor no 

momento da sua própria produção. 

F>("#-(-0$*&!+(1-%-(&*"!,%-%(

Por meio de um editorial do jornal O Globo, verificaremos as escolhas e as estratégias 

linguísticas utilizadas pelo autor para fortalecer sua argumentação e persuadir seus 

leitores.  

(…) A necessidade de convencer impõe uma seleção de signos que produza 

consistência argumentativa. Essa se realiza nos traços dialogizantes que estabelecem 

o enlace entre os saberes locucional, linguístico e enciclopédico para que se 

consolidem nos planos ideacional, textual e interpessoal (Halliday), por meio dos 

quais se realiza a comunicação. (SIMÕES; SANTADE, 2005, p. 6) [grifos das autoras] 

[tradução livre]4. 

______ 

4 (…) la necesidad de convencer impone una selección de signos que produzca consistencia argumentativa. 
Ésta, a su turno, se realiza en los trazos dialogizantes que establecen el enlace entre los saberes locucional, 
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Começando pelo título do editorial, já percebemos na escolha lexical a provável 

tese que será defendida pelo autor, a qual é ratificada pelo subtítulo. 

(1)! Petrobras abandona delírio e entra na fase realista (TÍTULO) 

As inversões ainda serão altas, apesar do corte de 37%, e é forte sinal do 

abandono da ideologia a venda de ativos, o que significa que o PT privatizará 

parte da empresa. (SUBTÍTULO) 

O jornalista defende a tese de que privatizar a empresa é a única solução para sair 

da crise e acabar com a ilusão de manter uma empresa de petróleo totalmente estatal na 

atual situação brasileira. Para levar o leitor a acreditar na sua opinião, o autor do editorial 

usa a palavra delírio, que torna-se altamente icônica para a argumentatividade do texto. 

Esse item léxico – delírio – é retomado algumas vezes no texto. No título, aparece 

como contraste à expressão fase realista e, no subtítulo, a ideia é retomada pelo item 

ideologia – que também será usado no quarto parágrafo: É alentador que a empresa tenha 

posto de lado a ideologia e assumido uma atitude pragmática. – por meio da progressão 

referencial. Como menciona Koch (2014, p. 125-126), “A referenciação é responsável, 

como sabemos, pela introdução no texto de referentes novos ou inferíveis a partir de 

outros elementos do cotexto […]”. 

Essa progressão ocorre durante todo o texto. A frase introdutória do editorial é: 

Acabou a fase do delírio. Esta palavra ainda será utilizada mais uma vez no sexto 

parágrafo do texto, e, na conclusão, o autor retoma seu sentido com a expressão outra 

ideia estatista inexequível, reafirmando sua tese de algo que está presente somente no 

campo das ideias, que não é real.  

Ainda sobre a frase introdutória – Acabou a fase do delírio –, pode-se perceber que 

há uma inversão da ordem tradicional da língua portuguesa, colocando-se o processo 

como TEMA da oração, o que reforça a opinião do produtor do texto de que não há mais 

espaço para delírios e ideologias. Segundo Fuzer e Cabral (2014, p. 130): 

[…] O Tema é o que o falante escolhe como ponto de partida de seu enunciado; […] 

______ 

lingüístico y enciclopédico, para que se consoliden los planes ideacional, textual e interpersonal (Halliday), 
por medio de los cuales se realiza la comunicación. 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * 9[d*

A escolha do Tema de uma oração relaciona-se necessariamente com o modo pelo qual 

a informação se desenvolve no decorrer do texto. Oração por oração, os Temas são 

selecionados para indicar a progressão de uma informação geral para uma particular, 

de uma informação particular para uma geral, ou mesmo de outros modos de 

organização. (FUZER e CABRAL, 2014) 

Como a forma delírio já havia sido mencionada (informação dada), a introdução do 

texto com o tema processual (informação nova) torna o enunciado forte 

argumentativamente, aumentando a iconicidade textual. Isso fará com que o leitor fique 

atento ao caminho que deve percorrer (mesmo que não perceba que está sendo 

persuadido), uma vez que, “enquanto unidade comunicativa, a oração serve aos locutores 

para realizar uma dupla função: a de estabelecer um elo com a situação de fala, ou com o 

texto linguístico que a precedeu, e a de veicular informações novas.” (ILARI, 1992, p. 

25, apud KOCH, 2014, p. 102). 

Essa inversão da ordem direta também acontece no subtítulo – é forte sinal do 

abandono da ideologia a venda de ativos –, o que reforça a tese do autor de que a empresa 

está deixando a ideologia, o delírio, para viver a realidade do contexto político e 

econômico brasileiro. O comentário em posição de tópico fortalece a argumentatividade 

textual, pois a organização sintagmática torna-se icônica ao processo de persuasão. 

Outra estratégia importante presente no texto é a utilização da figura da 

personificação, o que protege a face do jornalista, mesmo em se tratando de um texto 

opinativo. O enunciador cria uma cadeia referencial para remeter-se à Petrobras de 

maneira a não citar diretamente os responsáveis pela empresa. Dessa forma, pode-se 

perceber que “as cadeias referenciais […] garantem não só a progressão e a continuidade 

referencial, como exercem papel de relevância na orientação argumentativa do texto e, 

por decorrência, na construção textual do sentido.” (KOCH, 2014, p. 127). 

(2)!Nos próximos anos, a companhia terá de se financiar com os resultados dos 

próprios negócios, e isso significa que terá de se concentrar nos projetos que lhe 

assegurem rentabilidade e retorno mais rápidos. 

(3)!Sob esse prisma, é compreensível que a Petrobras tenha revisto seu plano de 

negócios até 2019 com um corte de 37% sobre a programação anterior. A estatal 

investirá o equivalente a US$ 130,3 bilhões, 83% dos quais direcionados para 

as áreas de exploração e produção. 
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(4)!É alentador que a empresa tenha posto de lado a ideologia e assumido uma 

atitude pragmática. 

Nesses enunciados, o autor atribui ações humanas à empresa para não citar nomes ou 

cargos, evitando a exposição e o comprometimento de sua face. Essa estratégia nos mostra 

mais claramente as funções ideacional e interpessoal concretizadas na metafunção textual, 

pois a escolha lexical nos indica que há uma preocupação, por parte do enunciador, com as 

informações em relação aos contextos cultural e situacional em que se enquadra o texto, e, 

principalmente, com seu leitor. Como afirma Simões (2009b, p. 5): 

As funções da linguagem propostas no funcionalismo hallidiano participam da 

construção da iconicidade. Isto porque o processo de comunicação sofre 

interveniências do enquadre do texto (materialização do discurso) no contexto de 

produção e contexto de apresentação. […] Aquele […] opera com as variáveis que 

atuam durante a composição do enunciado; já o contexto de apresentação é o cenário 

que emoldura o ato de fala. [grifos da autora] (SIMÕES, 2009b). 

Ou seja, como menciona Halliday (2004, p. 79), os processos de representação das 

experiências humanas “são construídos como uma configuração de componentes de três 

tipos: (i) o processo em si; (ii) os participantes do processo; e (iii) quaisquer fatores 

circunstanciais, como tempo, maneira ou causa.” [tradução livre]5. Em outras palavras, 

“a estrutura da língua reflete de algum modo, incluindo (na maior parte das visões 

funcionalistas) a perspectiva imposta sobre o mundo pelo falante.” (CROFT, 1990, p. 

164. apud NEVES, 1997, p. 104). 

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Com esta análise, pudemos ter uma pequena amostra de como o trabalho com os signos, 

seus valores e referências, pode ser importante no ensino de língua – materna ou não 

materna – no momento da leitura, compreensão e produção textual. 

Para atingirmos o principal objetivo da escola de ampliar os conhecimentos dos 

alunos, é importante que o ensino de língua portuguesa seja pautado em uma perspectiva 

semântica e pragmática, que tenha como objeto de estudo da língua em situações reais de 

______ 

5 “Processes are construed as a configuration of components of three types: (i) the process itself; (ii) the 
participants in that process; and (iii) any circumstantial factors, such as time, manner or cause.” 
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uso. Não há mais espaço para um ensino prescritivo, metodologicamente tradicional, em 

que a gramática se reduzia à nomenclatura. O aluno hodierno não mais se submete a esse 

modelo, uma vez que chega às nossas salas de aula repleto de informações e de 

questionamentos, influenciado principalmente pelas novas tecnologias. 

Por meio de uma abordagem semântico-pragmática baseada na TIV e na LSF, 

podemos auxiliar nosso aluno a ter sucesso em seu caminho como leitor e produtor de 

textos, entendendo sua língua materna como a principal forma de posicionar-se perante a 

sociedade, de agir e de fazer o outro agir. 
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Petrobras abandona delírio e entra na fase realista 

As inversões ainda serão altas, apesar do corte de 37%, e é forte sinal do abandono da 

ideologia a venda de ativos, o que significa que o PT privatizará parte da empresa 

por EDITORIAL  

01/07/2015 0:00  

 

Acabou a fase do delírio. Às voltas com um endividamento excessivo, a Petrobras terá de 

andar com as próprias pernas por um bom tempo, sem depender tanto de recursos de 

terceiros. Nos próximos anos, a companhia terá de se financiar com os resultados dos 

próprios negócios, e isso significa que terá de se concentrar nos projetos que lhe 

assegurem rentabilidade e retorno mais rápidos. 

Sob esse prisma, é compreensível que a Petrobras tenha revisto seu plano de 

negócios até 2019 com um corte de 37% sobre a programação anterior. A estatal investirá 

o equivalente a US$ 130,3 bilhões, 83% dos quais direcionados para as áreas de 

exploração e produção. E ainda nesse caso, a preferência recairá sobre campos 

descobertos no pré-sal e que estão sendo preparados para produzir. 

Mesmo com o corte de 37%, os investimentos do plano de negócios serão 

suficientes para movimentar toda a cadeia produtiva do petróleo, com uma média anual 

de US$ 26 bilhões e mensal de quase US$ 2,2 bilhões. 

É alentador que a empresa tenha posto de lado a ideologia e assumido uma atitude 

pragmática. A forma mais eficaz para se reduzirem os níveis de endividamento é a 

alienação de ativos, materiais ou não. A Petrobras tem em seu portfólio campos de 

petróleo que não se encaixam mais na estrutura de indústrias pesos-pesados, mas que 

podem atrair o interesse de investidores menores. Manter participações ou controle de 

unidades fora do foco central fariam sentido em uma companhia altamente capitalizada, 

que precisa se diversificar, e esse não é o caso hoje da estatal. Dos US$ 130 bilhões de 

investimentos programados, quase a metade poderá vir da alienação de ativos, 

viabilizando assim seu plano de negócios. Resta a ironia de ser num governo do PT que 

parte da estatal será privatizada. 
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Entre as premissas para execução desse plano, a Petrobras considera que o governo 

não vai mais impor à companhia uma política irresponsável para os preços dos 

combustíveis. Preços internos alinhados aos internacionais são uma pré-condição para 

que o Brasil consiga atrair investidores e parceiros para a própria Petrobras, nos 

segmentos de abastecimento e distribuição de combustíveis. 

Essa revisão do plano de negócios da Petrobras é também uma oportunidade para o 

governo reavaliar a política de conteúdo local, separando o que deu errado do que está 

caminhando bem. Bem como é necessário acabar com a participação compulsória da 

estatal em um terço de todos os consórcios no pré-sal. Sequer há dinheiro para o delírio. 

Não executar a mudança significa retardar a exploração das áreas. 

O ideal é fazer o desmonte do modelo de partilha e seus complementos, como o 

monopólio na operação no pré-sal, outra ideia estatista inexequível. 
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Ao longo dos séculos, a língua, assim como todas as coisas, não permaneceu de forma 

estática, acompanhou as mudanças, se renovando e permitindo que o mundo se renovasse 

por meio das palavras. Felizmente temos registros escritos de tempos passados que nos 

permitem fazer estudos de épocas muito distantes dos dias atuais. 

A proposta apresentada neste artigo parte da premissa de que a diacronia elucida 

muitos casos, fazendo-nos compreender melhor qualquer tema que se pretenda estudar 

mais afundo e os primeiros dicionários são obras de importantíssimo valor histórico. Para 

tanto será feita uma revisão dos primeiros dicionários em língua portuguesa para depois 

analisarmos um de grande relevância, o Vocabulario Portuguez e Latino (1712-1728) de 

autoria do Padre Raphael Bluteau. 

Para comprovar que a língua não é rígida tratarei da variação da categoria 

gramatical de gênero das palavras como exemplo de sua fluidez. Podemos constatar, por 

meio de diversos estudos de grande relevância histórica e linguística, que determinadas 

palavras mudaram de gênero ou que outrora não tinham gênero fixo, oscilando, portanto, 

em determinada época e até mesmo em um único texto ou autor.  

O presente trabalho tem como objetivo específico investigar algumas palavras no 

Vocabulario Portuguez e Latino para demonstrar como Bluteau faz menção ao gênero 

das mesmas em seus verbetes. A investigação partirá da seleção de alguns nomes que 

sofreram oscilação de gênero gramatical ao longo dos anos. 

Será feito um breve panorama sobre a tradição dicionarística portuguesa, os 

principais autores e como foram desenvolvidos e repercutidos os primeiros trabalhos 

sobre o tema. 

Irei analisar algumas entradas na obra de Bluteau a partir do estudo de Said Ali 

sobre: Mudança de gênero e Gênero Duvidoso em sua Gramática histórica da língua 
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portuguesa. A pesquisa consistirá em estudá-las historicamente sob a ótica de alguns 

itens: como Bluteau explora a questão do gênero gramatical, a visão da gramática 

histórica de Said Ali sobre as terminações específicas das palavras e exemplificações. 

Foram utilizadas as versões on-line e gratuita do Vocabulario Portuguez e Latino, 

disponibilizada pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), fundada em 2005 

pela pró-reitoria de cultura e extensão universitária da Universidade de São Paulo e uma 

versão em CD – produzida pelo Arquivo Nacional – do acervo da biblioteca da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

=>(#".-02-(.+(8A0+%'(

Antes do desdobramento do latim em outras línguas, os substantivos eram divididos em 

três grandes grupos: os femininos, os masculinos e os neutros. Essa divisão trimembre 

teve origem no indo-europeu em que havia a separação entre + para animado e – para 

inanimado.  

A classe dos neutros correspondia ao grupo – amimado e as classes masculina e 

feminina correspondiam ao grupo + animado. Sabemos que no desdobramento do latim 

nas línguas neolatinas a classe dos neutros desapareceu, deixando apenas as duas 

conhecidas atualmente em língua portuguesa: o masculino e o feminino. 

Mesmo com apenas duas classes não havia uma consistência gramatical. A 

inexistência de uma padronização deixava brechas para oscilações e aplicações a bel-

prazer dos escritores. Assim, da mesma forma que muitas palavras não tinham grafia 

uniforme, também o gênero gramatical de algumas delas não estava completamente 

estabelecido até mesmo no século XVIII, conforme apontam diversos trabalhos, a citar o 

de Maria Carmem de Frias e Gouveia em Portugal e o de Said Ali no Brasil. O excerto 

de um dos expoentes na história da língua, Serafim Silva Neto, comprova a não 

consistência de tal categoria tempos atrás: 

Em português arcaico eram uniformes os substantivos e adjetivos terminados em -or,   

-ol, -ês e -nte. Dizia-se minha senhor, mulher espanhol, a nossa língua português e a 

Infante. Pouco a pouco, porém, com o fito de evitar confusões, eles foram adotando 

no feminino, o morfonema a; senhor – senhora, espanhol – espanhola, português – 

portuguesa, infante – infanta. (NETO, 1942). 
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O motivo pelo qual uma palavra vacilou na língua pode variar, podendo ser por 

influência de seu antônimo, por influência de outras línguas com a qual manteve contato, 

por analogia a uma outra, pela retomada da forma erudita, dentre outras possíveis causas. 

O fato é que as formas femininas opostas às formas masculinas, da maneira que 

encontramos e utilizamos no dia a dia, não se formaram homogeneamente, ao 

contrário, a fixação de algumas ainda não estava completamente estabelecida até 

mesmo no século XVIII. 

A inconsistência do gênero gramatical verifica-se igualmente na facilidade com que 

algumas palavras mudaram de gênero, quer já no próprio latim, quer na sua passagem 

para o português quer, dentro da língua portuguesa, através das épocas, e ainda na 

mesma época, conforme as regiões ou as camadas sociais. (BOLÉO, 2003, p. 114). 

Veremos, nos itens a seguir, uma breve explanação a respeito do início da tradição 

dicionarística, sobretudo a portuguesa.  

?>('(&0<6&'(.-(,%-.&23'(*+4&6'8%$;&6-(
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A preocupação com o léxico de uma língua e as maneiras de fazê-la ser compreendida 

não são recentes. No século I a.C. houve tentativa, por parte do filósofo romano Varrão, 

de produzir algum estudo a respeito da semântica e etimologia de algumas palavras 

latinas. 

Com o intuito de corrigir alguns erros frequentes ou compreender mais afundo 

alguns autores de referência, filósofos e gramáticos da antiguidade dedicavam-se ao 

estudo “lexicográfico” em tentativa de elaborar uma seleção lexical de textos clássicos, a 

citar os de Homero (BIDERMAN, 1984). A tentativa de produção desses léxicos e 

glossários culminou apenas em pequenos trabalhos produzidos na escola de Alexandria e 

no Appendix Probi. Tais estudos são os primórdios do que séculos adiante chamaríamos 

de dicionários, enciclopédias etc. 

Apenas no século XVI teremos efetivamente uma produção lexicográfica. Com a 

invenção da imprensa, a crescente procura por novos conhecimentos devido à necessidade 

de interação entre os povos e a busca pelo aprendizado de novas línguas o dicionário 

tornou-se atrativo. Havia no cenário europeu uma necessidade diplomática e comercial 
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crescente e a elaboração de vocabulários afirmaria essa civilização com usos exemplares 

e que serviriam posteriormente como registro da língua culta da época. 

O latim não era mais a única língua de prestígio, as demais línguas vernáculas, 

especialmente as de origem latina, estavam entrando no cenário europeu. Surgiram, então, 

os primeiros dicionários bilíngues e até multilíngues. 

Aliás, no século XVI na Europa, a lexicografia que se estava formando e 

desenvolvendo compreendia apenas os dicionários bilíngues como o de Nebrija. 

Quando o homem renascentista começou a ampliar os seus horizontes culturais 

abandonando de vez a sua reclusão medieval dentro da sua própria cultura, descobriu 

a necessidade de ampliar línguas, evidentemente as línguas mais faladas na época 

(século XVI). [BIDERMAN, 1984, p. 2]. 

A produção de estudos lexicográficos e “paralexicográficos” (VERDELHO, 2007) 

em línguas como o espanhol e francês foi de grande importância tendo em vista que as 

primeiras obras em língua portuguesa foram baseadas nelas, contudo podemos considerá-

las originais. Um dos primeiros nomes de referência em língua portuguesa que temos 

comprovação é o de Jerónimo Cardoso (1510-1569). Sua obra bilíngue (latim – 

português) intitulada Dictionarium ex Lusitanico in Latinum Sermonem do ano de 1562 

foi um marco na produção de dicionários. Apesar de ser uma obra modesta, com pouco 

mais de 12.100 entradas na primeira edição e mais 728 entradas na segunda (1569), o 

dicionário de Cardoso foi tido como padrão da época. 

Cardoso possuía experiência no ensino de latim e letras humanas, certamente seu 

trabalho como professor o ajudou muito na elaboração de uma obra grandiosa para os 

padrões da época. Não é difícil chegarmos à conclusão de quão dificultoso foi o processo 

de elaboração do seu dicionário, tendo em vista as precárias condições do processo de 

escrita de seu tempo.  

Cada vez mais crescente, o número de produção de dicionários foi se alargando e 

aperfeiçoando, as obras chegavam cada vez mais perto daquelas que temos ao nosso dispor 

nos tempos atuais. Aos poucos, os autores incorporavam novidades as quais deixavam seus 

trabalhos mais completos. Agostinho Barbosa (1590-1649), em seu Dictionarium 

Lusitanico-Latinum (1611) foi, por exemplo, o precursor na inclusão de topônimos. 
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Alguns nomes de jesuítas como os de Bento Pereira, Fernando Pires, Manuel de 

Gouveia, dentre tantos outros, tornaram-se elementares nesse cenário devido à estreita 

ligação entre eles e a preocupação com o ensino em diversas partes do mundo. Podemos 

citar o material produzido por Bento Pereira como expoente da tradição lexicográfica 

jesuítica, sua obra Prosódia do ano de 1634 rendeu muitas reedições. 

Ainda no período inicial dos dicionários, cabe mencionar nomes como os de Rafael 

Bluteau e António de Morais Silva. Ambos foram revolucionários, Bluteau por inovar e 

conter vastíssima informação sobre o português e o de Morais por acrescentar muitas 

palavras e por iniciar, em língua portuguesa, a tradição dos dicionários monolíngues. O 

dicionário de Morais, Dicionário da língua portuguesa, teve sua primeira edição no ano 

de 1789, e o próprio Morais atribui a primeira edição de seu trabalho a outro autor: 

“…composto pelo Padre Rafael Bluteau, reformado e acrescentado por António de 

Morais Silva, natural do Rio de Janeiro”. 

Morais foi referência em Portugal e no Brasil no século XIX e até mesmo XX, sua 

obra inovou em muitos aspectos: adotou um caráter menos enciclopédico e mais 

dicionarístico, afastou-se completamente da tradição dos dicionários bilíngues e deixou 

de lado dados históricos e enciclopédicos. 

g^g^*"#1T#(4*347!(#7*

Conforme dito anteriormente, o vocabulário de Bluteau é obra exemplar na história da 

língua portuguesa. Em seu Vocabulário Portuguez e Latino, apesar de não se afastar 

totalmente da tradição bilíngue e ser composto em latim mais língua vernácula, destinava 

ao latim apenas papel de complementação, já que somente ao final das entradas havia a 

palavra em latim dando, portanto, papel de destaque ao português, razão pela qual seu 

vocabulário ser considerado essencialmente monolíngue. 

Bluteau (1638-1734) teve oportunidade de conhecer profundamente diversas 

línguas. Oriundo de uma família francesa, nasceu na Inglaterra, estudou na França e Itália 

e com 30 anos foi enviado como padre para Portugal. Seu conhecimento sobre línguas 

certamente o ajudou na elaboração de seu vocabulário o qual ampliou de forma grandiosa, 

em comparação com outras obras da mesma época, o número de palavras. 

Reunido em dez volumes, sendo dois deles complementos, o Vocabulário 

Portuguez e Latino (1712-1728) é considerado o mais completo de seu tempo, o autor 
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tinha consciência da importância das palavras e seus registros. Bluteau cita mais de 400 

autores dos séculos XVI e XVII ao longo de seu trabalho que aborda muitas áreas de 

especialidade1. Sua obra é considerada por muitos como sendo uma obra de caráter 

enciclopédico, no entanto Verdelho (2007, p. 143) afirma que: 

Todavia tal designação só pode aceitar-se de modo muito parcial. Certamente Bluteau 

agenciou, e hierarquizou por ordem alfabética, o mais completo elenco de 

terminologias técnicas e pré-científicas até então registradas […] Em todo caso, 

Bluteau quis apenas fazer um dicionário de língua e da indexação semântica, 

prescindiu deliberadamente de uma parte importante da erudição enciclopédica, de 

toda a informação indexada pelos nomes próprios: a história, a geografia, a 

prosopografia, os nomes da arte, da literatura, de religião e da política. 

No capítulo a seguir, tratarei do objetivo específico deste trabalho; como foi 

abordada a questão do gênero gramatical em algumas entradas no vocabulário de Bluteau. 

F>(*74&6'(+('(8A0+%'(8%-#-,&6-*(+#(/*",+-"(

Apesar de algumas questões não estarem totalmente definidas, como a fixação do gênero 

de algumas palavras, por exemplo, as categorias nominais de substantivo e adjetivo, há 

tempos utilizadas como recurso nos estudos gramaticais, faziam parte do conhecimento 

de estudiosos da língua. Bluteau registra como entradas independentes. Vejamos: 

Substantivo, ou subʃtantivo. (Termo gramatical.) Nome ʃubʃtantivo, he o que denota 

ʃubʃtancia & ao qual ʃe póde atribuir algũa qualidade, v g. Homem, animal, pedra, &c, 

ʃaõ nomes ʃubʃtantivos. Também entre Grammaticos ha verbos ʃubʃtantivos, como v 

g. o verbo Ser. Nome ʃubʃtantivo. Nomen ʃubʃtantivum. Verbo ʃubʃtantivo. Verbum 

ʃubʃtantivum. (Os nomes Subʃtantivos ʃaõ também diverʃamente chamados. Barreto, 

Ortgraph. Portug. Pag. 37.) [BLUTEAU, Tomo VII] 

______ 

1 Vocabulário Portuguez e Latino, Aulico, Anatomico, Architectonico, Bellico, Botanico, Braʃilico, 
Comico, Critico, Chimico, Dogmatico, Dialectico, Dendrológico, Ecclesiastico, Etymologico, Economico, 
Florifero, Forense, Fructifero, Geographico, Geometrico, Gnomonico, Hydrographico, Homonymico, 
Hierológico, Ichtyológico, Indico, Isagogico, Laconico, Liturgico, Lithológico, Medico, Musico, 
Meteorologico, Nautico, Numerico, Neoterico, Ortographico, Optico, Ornithológico, Poetico, Philológico, 
Pharmaceutico, Quidditativo, Qualitativo, Quantitativo, Rethorico, RusticoRomano, Symbolico, 
Synonimico, Syllabico, Theologico, Terapeutico, Technológico, Uranológico, Xenophonico, Zoológico. 
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ADJECTIVO, Adjeɛtîvo. (Termo gramatical) he um nome, quaʃe há um ʃubʃtantivo, 

para ʃignificar qualquer couʃa boa, ou mà, concernente â matéria, ou peʃʃoa, de que ʃe 

fala. Adjeɛtivum nomen. (BLUTEAU, Tomo I). 

Ou seja, Bluteau reconhecia a importância dos nomes, mas não fazia a distinção 

deles em gênero masculino e feminino nas entradas de seus verbetes da maneira como 

acontece a partir de Morais. 

→ Tribo  

(1) Na ʃagrada Eʃcritura tomaʃe eʃta palavra por hũa da Familias do povo de Iʃrael, ou 

por hũa das regioens da Terra de Promiʃʃaõ, que forão repartidas com as ditas Familias 

[…] Eʃte povo, depois de multiplicado, se dividio em treze Tribus […] Todos elles 

forão muito avexados no Egypto, mas livrouos Moyʃeis de ʃeu cativeiro, & morto eʃte 

seu libertador, tiverão por Capitão a Joʃué do Tribu de Ephraim […] 

Nos ʃeus princípios, todo o povo de Athenas, Cidade de Grecia, era compoʃto de quatro 

Tribus, & depois foi dividido em dez […] 

Antigamente em Roma era o nome de hũa certa parte do povo Romano. […] 

Na redação desse verbete, Bluteau adotou critérios histórico-culturais, para tanto há 

uma entrada principal e mais duas subentradas para essa palavra, todas denotam o mesmo 

significado; povo de uma determinada região. 

Ao final das entradas transcritas, em parte, acima, Bluteau registra algumas 

expressões referentes à tribu em português com a tradução para o latim e, mais ao fim, 

admite que é empregada também no feminino por alguns autores: “Outros Autores fazem 

Tribu do genero feminino. (Os Judeos das dez Tribus. Britto, Guerra Braʃil. Liv. I. num. 

34)” (BLUTEAU, tomo VIII, p. 278-279). O dicionarista adota o masculino com 

abonação de Barros, 3. Dec. 85. Col. I “Serão deʃtes Tribus”. Segundo Ali (2001) Vieira 

adotava ambos os gêneros “De huma tribu a outra tribu” e “Ajuntou de todos os tribus 

que poude”. 

De início o consulente apenas percebe o gênero da palavra por meio de 

determinantes e modificadores. Para exemplificar, tomemos como referência as partes 

sublinhadas: “tiveram por Capitão a Joʃué do Tribu de Ephraim”, “Ao Tribo de Levi, que 

não teve parte neʃta repartição de terras.” 
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Apesar de tribu já estar bastante difundida como gênero feminino no século XVII, 

Bluteau atribui a tribu o gênero masculino, mas deixa claro ao consulente que há autores 

que pensam e escrevem de forma distinta da sua.  

→ Baralha  

BARALHA de cartas. As cartas, que ficão na meʃa, deʃpois de tomadas as neceʃʃarias 

para o jogo […] Andar metido na baralha. Deʃiʃtir de ʃuas pretençõens. […] Jogar com 

toda a baralha. Torna-ʃe a metáfora do jogador, que não tendo pontos para jogar, mete 

as ʃuas cartas na baralha. Baralha. Dizemos proverbialmente, Boca fechada, tirame da 

baralha […] 

 

→ Baralho  

 Baralho Maço de cartas de jogo. Foliorum luʃoriorum ʃcapus, i. Maʃc. Uʃa Plinio 

Hiftor. de Scapus em outro ʃentido pouco diferente deʃte.  

Também teve, tempos atrás, em português gênero distinto dos dias atuais. 

Empregava-se no feminino com sentido de restante das cartas necessárias para o jogo e 

no masculino como o jogo de cartas completo. Ainda nos dias atuais podemos encontrar 

o registro de ambas as formas baralha / baralho, no entanto costuma-se usar apenas o 

masculino. 

Bluteau ainda utiliza no gênero feminino com vogal final a. Segundo Sai Ali 

Antonio Vieira e Francisco Manuel de Melo adotam o feminino. A partir do século XVIII 

fixou-se no gênero masculino como uso mais recorrente. 

Há em baralho a indicação direta para a categoria gramatical masculina, ao passo 

que no feminino o autor faz referência com abonação de Francisco Rodrigues Lobo, Corte 

na Aldeia “O voto, he que ʃe jogue com toda a Baralha.” 

→ Fim  

FIM. Cabo, ou extremidade de alguma couʃa. Hoje na ultima folha dos livros ʃe 

coʃtuma pôr FIM, &ʃendo o livro Latino poemʃe Finis. No dito lugar põem outros Laus 

Deo. No fim dos Livros antigos Latinos, punhaʃe, Calliopius recenfui, […] nos 

Suetonios, & nos Cefares ʃe acha Julius Celʃus recenʃui. […] Pôr fim a alguma couʃa 

[…] Pôr fim a huma demanda […] Quaʃi no fim da carta. […] No fim do terceiro livro. 

[…] No fim do quinto anno. […] Neceʃʃeariamente o que não tem fim, he infinito. 
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Mais uma vez Bluteau deixa explícito que outros autores empregavam o gênero 

feminino: “Nos Authores antigos algumas vezes ʃe acha eʃte nome de gênero feminino 

no ʃingular”. Talvez, até mesmo por ter variado na história da língua o autor explicita que 

o leitor pode encontrar registros distintos.  

Said Ali (2001) afirma que, mesmo após o masculino se consolidar, no século XVI, 

alguns autores, por serem mais conservadores, optam pelo feminino e o utilizam pelo fato 

de estar presente em obras como Os Lusíadas. 

→ Portuguez 

PORTUGUEZ. Nacido em Portugal, couʃsa de Portugal, ou concernente ao dito 

Reyno. Luʃitanus, a, um. Cic. […] João de Sâ Panaʃco dizia que a felicidade de hum 

Portuguez conʃiʃtia neʃtas couʃas, chamrʃe Melo, ter huma 

quinta, ʃeiʃcentos mil reis de renda, ʃer parvo, & e não preftar para nada. Mal conhecia 

eʃte Portuguez os ʃeus. 

Portuguez. Moeda de Portugal de prata, & ouro […] 

Portuguez pode ser a pessoa nascida em Portugal ou a moeda que circula lá. Neste 

caso não há referência se a palavra varia em gênero. Contudo Ali (2001) aponta que 

apesar de palavras com terminação -êz ou -ês serem invariáveis, já entre os seiscentistas 

era comum que os adjetivos pátrios em -ês formassem feminino em -esa: “Camões adotou 

o feminino em -a: A policia portuguesa na paz e na milícia (Lus. 7, 72).” Essa prática 

firmou-se, e dos seiscentistas em diante os adjetivos pátrios são definitivamente 

considerados como palavras variáveis em gênero. 

Percebe-se o gênero dessa palavra em Bluteau pelas demais que a acompanham: 

“hum portuguez”, “mal conhecia eʃte Portuguez”, “Portuguezez, moeda de ouro de 24 

quilates”. 

→ Infanta 

INFANTA. Em Portugal, & Caʃtella ʃe dá eʃte nome ás filhas dos Reys. Para a ʃolução 

da dificuldade, ʃobre ʃe ʃe há de dizer Infanta, ou infante, remetome a certo Author 

eʃtrangeiro, o qual diz, que em Caʃtella, quando não há Principe, a Primogenita ʃe 

chama Infante, como ʃe fora Varão, as mais princezas ʃe chamão Infantas. Se iʃto avʃim 

he, parece, que em Portugal deve correr a meʃma razão, para a diʃtinção de Infante, & 

Infanta entre as filhas dos Reys. Infantiʃʃa æ Fem. […] A Infanta da Grecia. Em 

eʃcrituras antigas ʃe dá eʃte título, a Dona Betaca, ou Vetaca, Dama da Raynha Santa 



!"#$%&'()*(*+,$("-%$#$(.*!",/#-$,*(01("%2-/%#)*),3"(*45-67#*1,"!767()#*

*

0%%*8(4%-** * 9_P*

Iʃabel, que com ella veyo de Aragão, & caʃou em Portugal com o Conde Martim Anes. 

[…] 

 

→ Infante 

INFANTE. Nos Reinos de Portugal, &de Caʃtela he o título, que ʃe dá aos filhos dos 

Reys, abaixo do primogênito, que a eʃte lhe chamão Principe. […] Sobre a dificuldade 

ʃe as filhas dos Reys de Portugal & Caʃtela ʃe hão de chamar Inffantes, ou Infantas. 

Vid. Infanta. 

Infante. Soldado de pé. 

Caso curioso é este. Em primeiro momento classifica-se infanta como sendo as 

filhas do rei, posteriormente Bluteau comenta que este caso pode gerar dúvidas e que 

sendo a filha mais velha uma mulher devemos utilizar a forma infante (caso não haja um 

príncipe herdeiro) ao passo que as demais filhas serão chamadas de infantas. Neste caso 

infante pode ser tanto um herdeiro quanto uma herdeira (primogênita) e infanta as 

herdeiras mais novas, mas jamais um herdeiro. 

Separadamente, o autor faz uma entrada para infante e diz que se refere aos filhos 

do rei, sendo eles “meninos, mas também quando já eʃtaõ creʃidos”, abaixo do 

primogênito “que a eʃte lhe chamão Principe”. 

Dentre as palavras analisadas esta é a que mais pode gerar dúvida ao falante da 

época ou aos possíveis consulentes do vocabulário de Bluteau. Ao dar o título de infante 

ou infanta, teria o falante que saber da disposição familiar e assim adequar a palavra. Por 

outro lado, o ouvinte saberia, para além do título, a posição familiar da pessoa, 

dependendo da escolha do falante. 

A abonação para o verbete infanta é de Rodrigues Lobo: “Huma Infante neʃte Reino 

tinha, huma criada &e. Lobo, Corte na Aldea, 275.”, na entrada da palavra infante há uma 

remissão para infanta com abonação em latim: “Alguns Authores Portuguezes dizem 

Inffante. Com eʃtes ʃe conforma o P. Bento Per. No ʃeu elucidar. Num. Marginal 332. Aonde 

diz, Eʃte autem Iffans in quacumque ætate filius Regis, qui nec Princeps, nec rex eʃt.”  

6'0!&.+%-2@+!(;&0-&!(

Conforme exposto neste trabalho, Bluteau não se refere explicitamente ao gênero 

conforme a maneira iniciada por Morais Silva e adotada nos dias atuais. Ao ter como base 

de sua consulta o vocabulário de Bluteau o leitor terá, em muitos casos, que se atentar 
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para a maneira como são conduzidos os verbetes e até mesmo a indicação para outras 

entradas, prática muito comum também nos dicionários modernos. 

Pelo fato de a língua não ser estática, facilmente percebemos mudanças pelas quais 

ela passa ou passou. Em casos específicos, pode não ser tão nítido aos olhos de alguém 

que deixe de fazer investigações mais profundas, de qualquer forma alguns fatores podem 

ser percebidos até mesmo por um falante mais desatento. 

Ao analisar as entradas em Bluteau percebemos sua preocupação em determinar 

suas significações e, mais além, se preocupa também em deixar o consulente a par das 

mudanças que ocorreram naquela palavra e as possíveis maneiras de encontrá-las 

registradas.  

Apesar de não determinar o gênero gramatical no início do verbete, Bluteau trata 

deste assunto ao longo de sua explanação. Em alguns casos faz apenas por meio de 

palavras gramaticais, outros por palavras lexicais ou trata mais explicitamente nos casos 

de maior complexidade como o de infante / infanta.  

Podemos concluir que o dicionarista dá preferência aos autores de maior prestígio 

ao longo da redação de sua obra. Sendo assim, o gênero das palavras segue o modelo 

adotado pelo escritor de maior prestígio de seu tempo mesmo que a tendência seja outra. 

Percebemos, nesta pequena análise, que o autor de referência na tradição 

dicionarística não deixa de comtemplar, a sua maneira, muito bem a categoria de gênero, 

oferecendo até mesmo aos leitores dos dias atuais subsídios para contemplar muitos 

pontos na história da língua. 
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