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APRESENTAÇÃO 

Esta publicação, com o título Estudos de Língua 

Portuguesa: reflexões divulga resultado de mais uma edição 

do Seminário Integrado de Pesquisa (SIP), realizado em 

2014. Uma coletânea de textos produzidos por mestrandos, 

doutorandos, professores de Língua Portuguesa que 

integram o Programa de Pós-graduação em Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na 

especialidade Língua Portuguesa. 

 Esse evento tem como objetivo possibilitar a troca de 

experiências entre os participantes, bem como divulgar o 

resultado parcial ou total das pesquisas desenvolvidas, 

voltadas para descrição e ensino da |Língua Portuguesa, 

estimulando novos olhares sobre temas antigos ou mesmo 

despertando a curiosidade para novos temas de estudo. 

Constituem esta publicação dez artigos, cujas 

temáticas apresentaremos resumidamente, demonstrando 

a vitalidade dos estudos sobre nossa língua materna. 

O primeiro artigo, Ensino e humor: aprendendo com 

prazer, de Denise Salim Santos, traz uma proposta de 



aproveitamento, por meio do humor, das situações que 

surgem em sala de aula para reduzir as tensões na relação 

professor-aluno, aluno-escola, aluno–aluno, tão frequentes 

nos dias atuais. Para isso, revisita pensamento filosófico 

que orienta a compreensão do humor necessário ao ser 

humano, principalmente em suas atividades interativas. 

 Na área de estudos lexicais, o artigo Palavras ao 

tempo: pesquisa da cronologia lexical na Língua 

Portuguesa, de Flávio de Aguiar Barbosa, professor, 

pesquisador e dicionarista, expõe a relevância de estudar-

se/conhecer-se a cronologia lexical a fim de se ter como 

fazer frente à carência de obras com perspectiva diacrônica 

que auxiliem a descrever a história do léxico de nossa 

língua. 

 Ainda na área lexical, Claudio Cezar Henriques e 

Gloria Sônia Mattoso Quéllas discutem a presença ou 

adoção de termos estrangeiros, em especial os anglicismos, 

pela Língua Portuguesa. Para tanto, trazem ideias sobre 

globalização e a língua iInglesa como língua franca, usando 

como corpus de análise a revista Marca dos Cariocas.  



O Acordo Ortográfico, assinado em 2008, entre os 

países lusófonos, é trazido à baila por Maíra Barbosa de 

Paiva Melo e Flávio Barbosa Aguiar, no artigo A mudança 

ortográfica em perspectiva, enfocando especificamente os 

critérios que devem orientar o uso de hífen em compostos 

e seus desdobramentos iniciais. 

Com título intertextualizado, Ensina-me a escrever: 

um estudo descritivo dos manuais de redação, produzido 

por Luiz Antônio Cavalcanti, é um texto que propõe estudo 

descritivo dos manuais usados como referência não só na 

produção de matérias jornalísticas como também nas áreas 

em que há comunicação escrita, privilegiando os aspectos 

estilístico-discursivos, a partir de perspectiva semiolinguística. 

Maria Teresa Gonçalves Pereira e Aytel Marcelo 

Teixeira da Fonseca voltam-se para a questão dos recursos 

estilístico-argumentativos presentes na seção jornalística 

Carta dos Leitores, dando realce ao papel das marcas de 

oralidade presentes nesse subgênero jornalístico, pois 

veem nessa estratégia discursiva uma forma de criar 

empatia entre o produtor e o leitor do texto. 



Textualidade, referenciação e argumentação dão 

suporte teórico ao artigo de Silvia Adélia Henriques 

Guimarães, Retomadas anafóricas no texto argumentativo 

do aluno de periferia: rumo a um projeto de dizer, no qual 

propõe observar e discutir os modos ou métodos de 

inclusão dos alunos da periferia na cultura letrada, 

priorizando a retomada anafórica lexical. 

No artigo seguinte, Morgana Ribeiro dos Santos 

analisa a maneira como é tratada a literatura de cordel nos 

manuais didáticos. Em seu artigo, encontram-se o resultado 

de leituras a respeito da literatura de cordel e a maneira 

como é feita (ou não) a abordagem do gênero. A autora de 

Considerações sobre a literatura de cordel no livro didático 

do Ensino Fundamental II se preocupa também com a 

afirmação de identidade rica e plural do povo brasileiro e 

suas tradições. 

Abordando um dos temas mais complexos para quem 

ensina, Heloana Cardoso Retonhar apresenta Avaliar 

textos: uma prática responsiva, formativa e constituinte, 

estudo, em que reflete as estratégias de avaliação da 

escrita dos alunos e em que medida as observações do 



professor sobre a produção escrita de seus alunos têm 

implicações formativas e constituintes sobre esse aluno – 

autor.  

Conclui esta coletânea o texto de Lília Alves Brito, 

Reflexões sobre a produção de textos, resumos e o ensino 

de gramática no Curso de Letras, em que apresenta 

algumas questões levantadas a partir da análise da 

produção de resenhas e resumos de alunos da graduação 

do Curso de Letras. Sob a perspectiva da Gramática Textual, 

busca identificar as dificuldades mais frequentes 

apresentadas pelos alunos em textos produzidos nesses 

gêneros. 

 Esperamos que esta coletânea leve a cada leitor 

alguma contribuição para auxiliá-lo no trabalho com a 

Língua Portuguesa, bem como estimulá-lo a novas 

pesquisas, outros estudos, cumprindo assim a Universidade 

o papel de produtora e promotora de conhecimento. 

As Organizadoras 
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ENSINO E HUMOR: APRENDENDO COM PRAZER 

Denise Salim Santos 

Introdução 

Toda palavra tem sempre um 
mais além, sustenta muitas 
funções, envolve muitos sentidos. 
Atrás do que diz um discurso, há 
o que ele quer dizer, e atrás do 
que quer dizer, há um outro 
querer dizer, e nada será nunca 
esgotado. 
 (LACAN, 1953) 

Em função das pressões estabelecidas pelo fazer 

profissional diário, o compromisso com o interminável 

conteúdo a ser cumprido, por exemplo, a prática 

pedagógica muitas vezes deixa escapar oportunidades 

geradas em situações não previstas, cujos desdobramentos 

poderiam trazer à sala de aula maior produtividade. 

Imaginemos a cena: 

Aula de Língua Portuguesa.  

Tema da aula: sintaxe. 

O professor define: “O sujeito da oração é 
aquele que pratica a ação declarada pelo 
verbo presente no predicado.” 

A seguir, escreve no quadro: “O GARÇOM 
ENTORNA CERVEJA” 
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Dirigindo-se à turma 

, pergunta: “_. Quem é o sujeito da forma verbal 
ENTORNA?” 

Uma voz, escondida por outras vozes, 
responde: _ O meu vizinho...  

Diante de situações como a que foi relatada, pelo 

menos duas reações são previsíveis: a momentânea 

irritação do professor diante da resposta inesperada do 

aluno, e o riso da turma. E assim nasce uma piada ou, na 

terminologia freudiana, um chiste. Instaurou-se a presença 

do humor em plena aula de língua materna. Mas, 

exatamente, por que se riu? 

Não vamos trazer aqui a discussão do conceito de 

sujeito trabalhado pela professora, mas sim os sentidos 

possíveis para a palavra “sujeito” que estão presentes no 

conhecimento de mundo tanto do professor quanto dos 

alunos. Circunscrita àquele momento, a indagação sobre o 

sujeito do verbo entornar referia-se à função exercida por 

um determinado sintagma na frase, dentro da definição 

proposta pelo professor e em contexto neutro. E a resposta 

adequada (certamente ansiada) seria “o garçom”. 
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Quebrando a lógica, o previsível e o mecanicismo da 

análise, surge um outro sentido para a palavra “sujeito”: 

indivíduo, pessoa. Daí a identificação do garçom como a 

profissão de alguém. E numa demonstração do domínio da 

estrutura sintática da frase, o aluno substitui o sintagma 

nominal da frase original por outro com a mesma função 

sintática, mas discursivamente diferenciado. A 

contextualização do aluno foi outra. Pela incongruência 

aparente da resposta surge o riso. 

Entretanto, mais um sentido poderia ser captado no 

deslocamento semântico da denotação para a conotação 

da forma verbal “entorna”: “bebe muito”, “toma porre”, 

“embriaga-se”. Além da surpresa da resposta, estará 

presente a exposição de um determinado comportamento 

social desaprovado, despertando a reflexão. Aqui se 

instaura uma das funções do discurso do humor: o controle 

social crítico. 

A preocupação do orador-professor em trazer para si 

a atenção de sua plateia, retomando o turno da fala, a 

rigidez do cumprimento do conteúdo previsto para o dia, o 
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controle disciplinar “ideal” para a aprendizagem é 

rapidamente priorizado e “tudo volta ao normal”. 

 Ocorreu-me o exemplo, mas creio que situações 

semelhantes já aconteceram com muitos e muitos 

professores de outras disciplinas. E, divididos entre a 

vontade de rir junto com a turma ou fazer valer a 

autoridade que lhes foi instituída, perde-se a chance de 

aproveitar a oportunidade riquíssima de explorar-se a 

criatividade dos alunos e penetrar em campos mais 

complexos pelo caminho da descontração, do relaxamento 

tão próprios das situações em que o humor se faz presente. 

Escapou a oportunidade de valorizar a originalidade de 

raciocínio daquele aluno, sua capacidade de deslocar-se do 

abstrato da situação para o concreto da realidade, a 

resposta rápida que reúne dois mundos e que, dentre 

algumas possibilidades se sentido ali possíveis, pode estar 

deixando aflorar um problema social dos mais sérios. E 

quem sabe, nessas circunstâncias um tanto inusitadas, 

começássemos a responder àquelas indagações dos alunos 

as quais ficam muitas vezes sem resposta: Para que eu 

tenho que aprender essas coisas? Que utilidade tem tudo 
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isso? Eu falo... todos me entendem! Só nomes, regras e 

regras... 

Possenti (1998) afirma que “as piadas são 

interessantes para os estudiosos porque praticamente só 

há piadas sobre temas controversos”. Textos ou 

enunciados produzidos como o que o nosso aluno-

personagem produziu funcionam como sintoma de diversas 

manifestações ideológicas de um determinado momento 

histórico e social. Daí o interesse em aprofundar um pouco 

mais a reflexão sobre o humor, uma espécie derivada do 

cômico, e, na medida do possível, estimular o uso dessa 

estratégia discursiva nas aulas de língua materna. 

1 .  Do que se ri, afinal? 

Nem sempre o riso, aquele que ri e o que faz rir 

receberam a aprovação social que atualmente se verifica, 

nem gozaram do prestígio que os humoristas desfrutam 

hoje no universo da intelectualidade. O estabelecimento do 

objeto do riso - o risível - e suas oscilações de aceitação é o 

que procuraremos apresentar sucintamente a partir dos 

estudos realizados por Verena Alberti em seu livro “O riso e 

o risível na história do pensamento” (1999). 
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Vêm da Idade Antiga as primeiras reflexões sobre o 

riso e aquilo que o provoca. 

Platão, em um trecho do diálogo de Filebo, apresenta 

a mais antiga formulação teórica sobre o riso de que se tem 

notícia. Suas ideias repousam basicamente na discussão 

sobre os prazeres verdadeiros, que são puros e precisos, e 

os prazeres falsos, que se misturam com a dor e, por isso, 

são afecções mistas. Os primeiros dizem respeito à beleza e 

ao conhecimento, uma vez que os prazeres mais relevantes 

são os do espírito. Aproximam-se do bem - a verdade, a 

beleza, a medida - e proporcionam a realização completa, a 

segurança do ser, e o contentamento da medida. Os 

prazeres falsos, porém, não são mais do que a mistura de 

prazer e dor. Na reflexão platônica, as afecções mistas são 

consideradas vícios que privam o homem do conhecimento 

de si mesmo acrescido de sua fraqueza. Assim, o riso se 

apresenta como prazer falso porque ocorre combinado a 

uma dor e é experimentado pela multidão medíocre de 

homens privados da razão, os quais , através do riso, 

afastam-se da verdade. 
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Aristóteles (ALBERTI, 1999), no entanto, tem outro 

pensamento sobre o cômico – ações, gestos ou expressões 

corporais em atos de representação - e não o vê senão 

como uma deformação que não implica dor nem 

destruição. Cita a comédia entre as artes que representam 

as ações humanas, ou melhor, representam personagens 

em ações piores. O defeito cômico é inofensivo e a ação 

cômica vai da infelicidade à felicidade, de uma confusão a 

uma solução. Com isso desvincula a comicidade dos valores 

negativos. Apesar de retratar os homens baixos, não 

implica aprioristicamente uma inferioridade da comédia, 

que é tão legítima quanto a tragédia do ponto de vista da 

criação poética. 

Para ele, o cômico nasce de falta manifesta de 

medida e propósito. A expressão cômica está no extremo 

da gradação de nomes não correntes. As coisas de que se ri 

são necessariamente agradáveis - homens, discursos e atos 

- e se relacionam ao jogo e ao repouso. Entenda-se aqui 

agradável como tudo quanto produz prazer, sem a 

discussão platônica quanto à natureza falsa ou verdadeira 

dessa afecção. 

17



Como estratégias para se alcançar o riso, Aristóteles 

fala do estilo e da organização das partes do discurso. 

Nesse ponto o filósofo apresenta o jogo de palavras que 

evoca simultaneamente dois sentidos, exigindo tanto do 

orador quanto do ouvinte o domínio dos dois sentidos, sem 

o que a estratégia não atinge o objetivo: fazer o 

interlocutor rir. Aponta também o fator surpresa como 

provocador do riso: uma palavra modificada casualmente 

pela troca de uma letra produz um efeito inesperado, 

surpreendendo o ouvinte. O acaso na comédia 

desempenha a mesma função que o destino na tragédia. 

Ou seja, o inesperado surpreende o ouvinte que, ao ver 

quebrar-se a lógica do pensamento, ri. O riso tem seu 

caráter utilitário no pensamento aristotélico. Quando o 

orador dele se utiliza em seu discurso, a intenção é desviar 

a atenção do ouvinte. Por isso, muitos oradores se 

esforçam para fazê-lo rir. Até hoje. 

Quem defende a ideia de que existem três lugares de 

onde se pode extrair o objeto do riso é Quintiliano 

(ALBERTI, 1999): o risível pode estar no “outro, em “nós 

mesmos” ou ser extraído do “elemento neutro”. Faz-se rir 
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através do que fazemos e do dizemos em quaisquer dos 

três lugares. 

Acelerando o tempo, chega-se à Idade Média, em que 

se vê o riso novamente condenado e incluído no rol das 

fraquezas humanas. Se pelas orientações eclesiásticas o 

riso era interdito, em contrapartida, na corte a paródia e a 

sátira libertavam-no. Mas o rigor monástico descobriu com 

o tempo que a inserção de pequenas histórias cômicas 

durante as pregações religiosas atendiam às duas 

necessidades: aliviar momentaneamente a seriedade do 

sermão, provocando relaxamento, e prender a atenção do 

ouvinte para os ensinamentos que ali eram transmitidos. 

Nas reflexões filosóficas do pensamento contemporâneo, 

observa-se que, no tempo percorrido, o riso divide com a 

arte, com o inconsciente o espaço do que não é pensado, 

do que não é dito, tão necessários para que o pensamento 

não sério se liberte das limitações que lhe foram impostas. 

Outras percepções do riso e do risível, já no século 

XX, merecem alguma referência antes de abordar um caso 

especial do cômico, o Humor, que nos interessa mais de 

perto. Bergson destaca-se, na virada do século XX, como a 
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grande referência para as formulações teóricas sobre o 

riso. Para ele, rir sempre foi um fenômeno social, pois 

funciona como intermediário das relações não apenas nas 

situações onde o cômico e o humor estão presentes ou são 

provocados intencionalmente.  

Para o filósofo, o riso tem função social. Através dele 

a sociedade critica o indivíduo que não consegue 

acompanhar ou se adaptar às constantes mudanças 

impostas pelo movimento contínuo da vida. O homem 

estratificado em seus hábitos, enrijecido na profissão ou 

tendendo a se repetir mecanicamente deixa de dar sua 

contribuição à vida e se entrega a automatismos. Essa 

atitude é condenada pela sociedade, que, como punição, 

cria um instrumento seu para corrigir o erro: o riso. 

Bergson fala da repetição mecânica dos atos 

humanos. A respeito de tal característica, Alberti analisa 

que 

toda rigidez do caráter, do espírito e mesmo 
do corpo é, pois, suspeita para a sociedade, 
por ser signo de uma atividade que adormece 
e também de uma atividade que se isola e 
tende a se afastar do centro comum em torno 
do qual a sociedade gravita [...] essa rigidez é 

20



o cômico e o riso é o seu castigo. (ALBERTI, 
p.185) 

Dessa maneira, as situações cristalizadas socialmente 

são alvos fáceis. Incluem-se neste caso as frases esvaziadas 

de sentido pela repetição  com que são usadas 

mecanicamente, gerando comicidade.  

Joachim Ritter vê como ponto de partida a relação 

estreita entre o riso e seu objeto, ou seja, o riso só pode ser 

definido enquanto ligado ao cômico, que, por sua vez, é 

determinado pelo sentido de existência daquele que ri. Na 

relação entre riso e pensamento, o filósofo coloca o “boné 

do bufão” para se instalar no último refúgio de onde ele 

ainda pode apreender a essência do mundo, considerando 

a figura do jester (o comediante, o pilheriador, o bufão) a 

máscara ideal para observação das verdades universais.  

Mais alguns pensadores se ocupam do riso, suas 

causas e consequências. Bataille,considera o riso 

desestabilizador porque leva o indivíduo bruscamente de 

mundo previsível e ordenado para onde  nada é previsto. 

Moreal retoma o riso como novo estado psicológico 

prazeroso, e Dupréel fala do riso de acolhimento e riso de 
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exclusão, retomando o pensamento antigo quanto ao 

caráter negativo do riso.  

Pela ótica das Ciências Sociais, o estudo do assunto 

leva em conta a vida social ou a linguagem. Onde existe a 

norma ou a ideia de sistema, o riso ocupa o lugar da 

transgressão ou da desordem, ainda que dentro de certos 

limites. Quando a transgressão é consentida, é aceita como 

norma, surge a desordem pelo riso, uma vez que ocorre a 

necessidade de se relaxar das tensões cotidianas. A relação 

entre riso e desordem gera a sensação de liberdade 

perante os coercitivos da ordem social. O riso e o risível, 

nesse caso, assumem o papel de elemento regenerador, 

“rompendo o círculo de automatismos que a vida em 

sociedade simplesmente cristaliza em torno do indivíduo”, 

diz Escarpit (apud Alberti, 1999, p.199). 

2. Uma espécie de cômico: o humor 

O humor, na definição de Propp (1992, p.42), é visto 

como capacidade de perceber e criar o cômico. Sob esse 

aspecto, vê-se o humorista precisa ter sensibilidade para o 

momento revelador que põe em destaque o que os outros 

não dão importância, mas que em determinado contexto é 
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relevante de ser observado. Essa capacidade permite 

dividir a responsabilidade do riso entre aquele que o 

produz e aquele que o recria no momento da interlocução. 

Sujeitos de um mesmo momento, sujeito produtor e sujeito 

ouvinte jogam com suas capacidades perceptivas e criativas 

para construir sentidos, pois nem sempre o riso é fruto 

daquilo que está materializado no “texto”, no dito, mas, 

sim, em outros planos de referência onde o que não está 

claramente dito –o não dito- é captado, instaurando-se o 

humor e provocando, muitas vezes, o riso. 

Sigmund Freud (1977) enriquece a teorização sobre 

os estudos do humor acrescentando que esse tipo de 

cômico é um meio de se obter prazer apesar dos afetos 

(sentimentos) dolorosos que interferem com ele, situando-

se neste ponto a primeira distinção entre o cômico e o 

humor: aquele não consegue existir em presença da dor, do 

sofrimento, ao passo que o humor atua exatamente como 

um substituto da geração de um sofrimento, ou seja, dando 

pouca importância a seus infortúnios, o indivíduo está apto 

a ver o lado “engraçado" da situação . 
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Segundo o psicanalista, o humor tem como fonte a 

economia de sentimento (compaixão). Aliás, todo processo 

de geração do riso é fundado no princípio da economia: o 

cômico, a partir da economia do pensamento e da 

representação; o chiste, a partir da economia da inibição. 

Uma segunda característica importante da situação 

humorística é que se satisfaz rapidamente, porque 

completa seu circuito dentro do próprio produtor do 

humor. A divulgação da satisfação que o humor produz no 

indivíduo não carece da participação do outro 

necessariamente para se completar  

Quanto à funcionalidade, uma das mais evidentes, à 

semelhança do cômico, está em seu papel de controlador 

social crítico. Como técnica de controle, é usado para as 

mais diversas manifestações de aprovação, desaprovação, 

para indicar hostilidade ou rejeição  etc. Não é, no entanto, 

um recurso unilateral; é usado tanto pelos representantes 

do poder e da autoridade, quanto pelos demais grupos 

sociais, o que é bem mais frequente uma vez que o humor 

pode tornar-se instrumento de luta e de oposição. 
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Os textos impregnados de humor vêm forjados por 

situações ambíguas. Embora suscitem hilaridade, 

normalmente são motivados por alguma situação que 

irrita, inquieta a opinião pública, o que nos leva a crer que, 

através do humor, tenta-se destruir a realidade que não 

agrada. Esses textos têm de ser construídos dentro de 

técnicas eficientes, uma vez que o discurso humorístico não 

está interessado em manter relações de significação num 

mesmo sistema de referência. A justaposição de planos é 

fonte frequente desse tipo de efeito de sentido. Até porque 

as palavras não têm efeito exclusivo de produzir sentidos. 

Elas são manipuladas para chegar a esse objetivo. 

A temática explorada nos textos não foge da função 

social que o humor exerce. Dela fazem parte os assuntos 

controversos socialmente, na maior parte das vezes – sexo, 

política, racismo, instituições em geral, maternidade, a 

própria língua, loucura, defeitos físicos, vícios. Do discurso 

humorístico também são alvos fáceis  velhice, calvície, 

obesidade, tamanho dos órgãos sexuais. De alguma forma 

o humorista descobrirá um artifício de veicular o 

subterrâneo, o não oficial em seu discurso. 
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Castelar de Carvalho e  Martins, pesquisando a língua 

e o estilo do grande compositor Noel Rosa, dedicam alguns 

capítulos do livro Noel Rosa. língua e estilo, (1999) aos 

“humores” presentes na obra do Poeta da Vila. De lá 

colhemos a seguinte passagem, que julgamos exemplificar 

o pensamento freudiano sobre o humor: 

[...] com Noel também a Natureza foi 
avarenta. O nascimento provocado a fórceps 
lhe marcaria para sempre o rosto magro, a 
que negará o maxilar íntegro, capaz de 
triturar alimentos sólidos, e concorrer para 
que beijasse as fugazes amadas com a 
perfeição anatômica das outras criaturas. A 
genialidade da riquíssima lírica e da 
curiosidade da sátira musical  que 
imortalizaram Noel também lhe permitiram a 
capacidade de rir de si próprio. Como as 
grandes ironistas [...]O eu satírico serve para 
exagerar suas fraquezas [...] a fim de divertir 
os amigos e alegrar seus ouvintes [...] ou 
proclamar virtudes possuídas ou 
simplesmente desejadas. (CARVALHO;  
MARTINS, 1999, p.45) 

A indigência do malandro da época de Noel se reflete, 

por exemplo, no humor presente em suas famosas 

composições populares, como “O orvalho vem caindo” e 

“Com que roupa”. Quem não se lembra ou não conhece 

(esse que não conhece, por que não conhecer?) “Eu hoje 
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estou pulando feito sapo/pra ver se escapo dessa praga de 

urubu / Já estou coberto de farrapos/ Eu vou acabar 

ficando nu”. Quando essa letra foi escrita? Em 1930, mas 

continua bastante atual nos tempos bicudos de hoje. É, dá 

para pensar... 

Pertinente ao cômico, e que se mantém no humor, é 

o caráter lúdico. Eduardo Dalay Menezes (1974) afirma que 

o cômico constitui uma categoria especial das atividades 

lúdicas, porquanto só sob o ponto de vista do jogo é que se 

pode perceber o objeto do riso. Sintetizando, o humor 

resulta da transformação (ou economia de despesa, no 

discurso freudiano) de dor em alegria, satisfação. O aspecto 

lúdico do humorismo resulta no uso da linguagem pelo 

prazer; é a ruptura com o instituído. No lúdico, assim como 

no humor, a relação com a referência não importa, não é 

necessária: há espaço para o nonsense. 

 Segundo o autor, assim como o jogo, o cômico 

confronta-se com os fatos em favor da fantasia; é a 

negação do real através da ficção; é um meio de livrar-se 

de suas pressões e constrangimentos: 
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O jogo, como o cômico, está associado à 
alegria, ao prazer, à surpresa, ao 
arrebatamento, farsa, divertimento, realidade 
(...). Há tendência a esquecer ou desconhecer 
os dados da vida real, ao desprezo pelo bom-
senso, à concentração nos sonhos de glória e 
nos empreendimentos (MENEZES, 1974, p.13-

14). 

Mas é como controlador social crítico que o humor se 

firma. É uma técnica de controle usada nas mais diversas 

manifestações de aprovação, desaprovação para indicar 

hostilidade ou rejeição. Tal instrumento pode ser utilizado 

por qualquer indivíduo, esteja ele no poder ou pertença a 

grupos sociais diversos, o que é bem mais frequente, uma 

vez que o humor é um instrumento de luta e oposição, 

fazendo rir sem perder a visão do todo em que as 

possibilidades de expressão e os diferentes significados 

históricos e culturais ocorrem, percebendo que as 

particularidades que ali surgem têm sentido socialmente 

construído, ao mesmo tempo que está exposto à crítica. Às 

vezes sutil, às vezes mordaz, estimula a reflexão sobre o 

que deve ser conservado ou transformado, rompendo o 

senso comum. 
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3. Considerações finais  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999, p.24), 

quando tratam de “Competências e habilidades”, falam em 

“articular as redes de diferenças e semelhanças entre as 

linguagens e seus códigos”. As armadilhas linguísticas 

urdidas em textos de natureza humorística permitem que 

as palavras exercitem a propriedade de dizer, não dizer, 

deixar de dizer alguma coisa. Os espaços deixados são 

preenchidos por inferências que, então, constroem o 

humor. Vários artifícios se deixam ativar para essa 

construção e estimulam o raciocínio daqueles que 

participam da interlocução proposta pelo jogo humorístico. 

Durante muito tempo, negou-se ao não verbal das 

caricaturas, charges, dos cartuns, das tirinhas também o 

papel de controladores sociais pelo humor que traziam, 

reservando-lhes apenas a função de fazer rir. No entanto, 

hoje se reconhece o valor do traço artístico na mídia e o 

poder ferino das críticas que dele transborda. E esse 

conjunto de expressão artística pode estar presente nas 

aulas de Língua Portuguesa, pois, mais que fazer rir, esse 

tipo de texto permite refletir pelas vias do humor um ato 
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social ou uma personalidade, além de permitir uma 

compreensão daquilo que antes de dizer, sugere. 

A breve incursão do mundo do riso e do humor nos 

permite vislumbrar a possibilidade de um trabalho mais 

atraente, mais dinâmico em sala de aula. No mínimo, 

desperta-nos para um olhar diferente para tratar as 

mesmas coisas de forma mais agradável, burlando o tédio, 

o mecânico, “o de sempre” pelas vias do não sério, sem 

perder de vista que rir é bom. E melhor ainda: o constante 

desafio ao pensamento crítico que o humor estimula. 

 E não foi exatamente isso o que aconteceu com o 

aluno-personagem da nossa historinha inicial ao responder 

à pergunta do professor? A resposta dada pelo aluno 

humorista quebrou a expectativa, tanto do professor 

quanto dos colegas, uma vez que o lógico, o previsível seria 

responder “o garçom” e não “o meu vizinho”. O elemento 

surpresa pega o grupo desprevenido e gera o riso. 

Certamente nosso protagonista desconhece que o 

momento cômico é transitório, efêmero e centrado 

naquele instante, que passa. Mas, ainda assim, não deixou 

de expressar uma série de manifestações que são 
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fundamentais da condição humana. Ele rompeu padrões, 

desafiou a autoridade instituída naquele momento sério, 

expôs sua vivência de mundo. Desnudou um drama social 

da realidade que o cerca. Sua competência linguística 

permitiu jogar com a palavra “entornar” e seus sentidos, 

embora possivelmente desconheça metalinguisticamente o 

que seja polissemia. 

E apesar do caráter sério de tudo isso, ainda 

presenteou a turma com uma boa risada. Talvez o que ele 

não soubesse, de fato, é que, por meio de uma criação 

humorística aparentemente tão despojada de intenções, 

ele se tornou sujeito do seu próprio discurso. Ou ainda, 

quem sabe, criticou o mundo, o professor, a escola o 

ensino, a aula que lhe oferecem. 
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PALAVRAS AO TEMPO: 
PESQUISAS DE CRONOLOGIA LEXICAL DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Flávio Aguiar Barbosa 

Introdução 

Este é um relato de diferentes experiências 

lexicográficas de cronologia lexical e dos avanços 

metodológicos pelos quais essa atividade vem passando ao 

longo dos anos. As pesquisas enfocadas nesta 

oportunidade são três: a elaboração de datações para 

verbetes do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(HOUAISS e VILLAR, 2001); o levantamento de um índice de 

palavras datáveis a partir de Serafim da Silva Neto, em sua 

História da Língua Portuguesa (1957); a redação de 

verbetes concernentes ao vocabulário do samba carioca, 

com tabelas que registram ocorrências datadas das 

palavras dispostas em ordem cronológica (BARBOSA, 2009). 

Minha intenção, com este texto, é enfatizar aspectos 

importantes da área de cronologia lexical, como sua 

pertinência em tarefas de base para investigações 

etimológicas e de história da Língua Portuguesa em geral, 
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além da relevância da elaboração de corpora históricos 

pelos quais se disponha de documentações autênticas e 

não fragmentárias para o desenvolvimento de estudos. Do 

ponto de vista do trabalho lexicográfico, cabe ressaltar a 

necessidade desse tipo de referência, para fazer frente à 

carência de obras com perspectiva diacrônica, que nos 

auxiliem a descrever a história do léxico português em toda 

a sua diversidade. 

No que diz respeito a essa escassez de referências, é 

oportuno lembrar o diagnóstico de Antônio Geraldo da 

Cunha (1996, p. 325): 

Faltam-nos trabalhos voltados para a história 
do nosso vocabulário. Não dispomos ainda de 
um dicionário do português medieval; o 
século XVI, tão importante para o 
enriquecimento do nosso léxico, não foi ainda 
estudado satisfatoriamente; quanto ao 
material lexicográfico dos séculos XVII a XX, 
nada ou quase nada foi feito. Não dispomos 
de trabalhos exaustivos sobre os vocabulários 
de escritores tão importantes como Gil 
Vicente, Sá de Miranda, Camões, Frei Heitor 
Pinto, e tantos outros do século XVI; os 
léxicos do Pe. Antônio Vieira, de D. Francisco 
Manuel de Melo e de tantos outros do século 
XVII só foram estudados de forma parcial, 
sem a exaustividade que seria necessária; os 
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grandes escritores dos séculos XVIII, XIX e XX, 
de Portugal e do Brasil, também não 
mereceram um exame mais minucioso no 
tocante ao seu vocabulário [...] 

 

É claro que, desde que esse diagnóstico foi 

produzido, alcançamos alguns avanços na descrição da 

história do léxico. O próprio professor Cunha teve 

publicado seu Vocabulário do Português Medieval, lançado 

integralmente pela primeira vez, em CD-ROM, em 2000 e, 

novamente, em versão impressa, em 2013 (CUNHA, 2013); 

o lançamento do Dicionário Houaiss (2001), que, do ponto 

de vista da cronologia lexical, traz a compilação de dados 

de uma série de trabalhos filológicos até então esparsos em 

diversas publicações, representou outro avanço nesse 

sentido; atualmente, projetos como o Dicionário Histórico 

do Português do Brasil (MURAKAWA, 2014), o Grupo de 

Morfologia Histórica do Português (VIARO, s/d), o Índice do 

vocabulário de Machado de Assis (Academia Brasileira de 

Letras, s/d) e o Dictionnaire Étymologique Roman (BUCHI e 

SCHWEICKARD, 2008) continuam trazendo 

complementações para essa lacunosa área de pesquisa. 
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1. As datações do Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa 

Minha participação nesse empreendimento 

lexicográfico foi como redator datador. Tinha, portanto, a 

atribuição de apurar as ocorrências mais recuadas das 

palavras, apurando datações que figurariam nos verbetes 

(a data mais recuada para qualquer registro da palavra) e 

em determinadas acepções (a data mais recuada para um 

determinado sentido, ou uma determinada classe, da 

palavra). 

Considerando-se a limitação do prazo para o 

desenvolvimento de investigações originais a partir de 

fontes primárias e também a inexistência de dicionários 

que reunissem a grande quantidade de referências de 

cronologia vocabular esparsas, os esforços de datação 

foram, em grande parte, para coligir fontes e compilar 

informações, fazendo também, quando possível, pesquisas 

originais, principalmente em casos de usos então mais 

recentes, cuja datação não era encontrável em outras 

referências. 

A atividade de datação dos verbetes do Dicionário 

Houaiss foi principalmente um grande trabalho de 
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compilação e ordenação de referências esparsas em uma 

época na qual os recursos de internet ainda não eram tão 

acessíveis como hoje. Nossas fontes de consulta foram, 

principalmente, 

a) dicionários etimológicos, principalmente os de 

Antônio Geraldo da Cunha (1986), José Pedro Machado 

(1977) e Antenor Nascentes (1952); 

b) dicionários de várias épocas, como os de Raphael 

Bluteau (1712-1728), diversas edições do dicionário de 

António de Morais Silva (1789, 1813, 1858, 1877), obras de 

Joaquim de Santa Rosa Viterbo (1798-1799), Solano 

Constâncio (1836), Domingos Vieira (1871), Sebastião 

Rodolfo Delgado (1919-1921), entre outros; 

c) índices analíticos ou dicionários históricos feitos a 

partir desses índices: uma das principais referências 

históricas consultadas nesse gênero foi o Índice do 

Vocabulário do Português Medieval, idealizado por Antônio 

Geraldo da Cunha, que à época ainda estava armazenado 

em fichas na Fundação Casa de Rui Barbosa. Ademais, 

tivemos acesso a outros índices e dicionários históricos 

organizados principalmente por Antônio Geraldo da Cunha, 
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que, até seu falecimento em1998, subsidiou os trabalhos 

de datação do Houaiss com pesquisas originais, além de 

outras iniciativas desenvolvidas ao longo de sua carreira. 

Como já foi comentado antes, é muito significativa a 

diferença das condições de levantamento de material para 

datação vocabular da época desse projeto para as dos dias 

atuais, com os avanços nos recursos de elaboração e 

publicação de corpora eletrônicos. A popularização de 

softwares para processamento automático de informações 

linguísticas e também da própria internet como mídia para 

intercâmbio de conhecimento facilitou bastante a apuração 

de documentações para o uso de palavras. 

Alguns dos recursos disponíveis on-line para quem 

se dedica a estudos diacrônicos são 

• o Corpus do português (DAVIES, 2016-), que contém 

cerca de 45 milhões de palavras, obtidas em textos 

do século XIV ao XX, com representação de usos do 

português brasileiro e do lusitano; 

• o Google Books (http://books.google.com.br/), em 

cuja ferramenta de busca avançada é possível 

localizar ocorrências em obras de anos ou de 

períodos específicos; 
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• o site Internet Archive (https://archive.org), com 

centenas de textos de diversas épocas e em 

variadas línguas, nas áreas literária, histórica e 

técnica. No site, é possível ler (e fazer buscas) nos 

textos on-line, ou baixá-los em diferentes formatos, 

como “txt” e “pdf”. Também há documentos em 

outras mídias, mas aqui enfatizo os escritos1. 

Ademais, também se podem compilar corpora 

particulares, usando textos devidamente datados e 

estabelecidos conforme critérios filológicos, para 

processamento a partir de softwares como o Wordsmith 

Tools (SCOTT, 2007)2. 

Apresento a seguir um exemplo de como o uso 

desses recursos traz novas luzes às investigações de 

cronologia lexical. Trata-se dos quatro verbetes homônimos 

TUTU do dicionário Houaiss. Esse caso é interessante por 

representar elementos culturais significativos para as 

culturas portuguesa e brasileira. 

As figuras reproduzidas abaixo são reproduções dos 

verbetes encontráveis na versão eletrônica do Houaiss 
                                                           
1 Para mais indicações de corpora históricos disponíveis on-line, veja-se 
Viaro (2001, p. 101). 
2 Para mais informações sobre o Wordsmith Tools e sua aplicação em 
estudos em Linguística de Corpus, veja-se Berber Sardinha (2009). 
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publicada no site da UOL (HOUAISS, s/d), a mais atualizada 

disponível. 
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O primeiro verbete é datado a partir da primeira 

edição do dicionário de Morais (1789). O texto desse 

verbete continha indicações de que não se tratava da 

primeira dicionarização; por isso a aplicação do antes junto 

à data do dicionário. 

Usando os novos recursos de pesquisa, é possível 

encontrar datações, ou retrodatações, para ambas as 

acepções de ¹TUTU: 

¹TUTU ‘papão’ [d1788] 

GONZAGA, Tomás Antônio; COSTA, Cláudio Manuel da. Cartas 

Chilenas [d1788]. 
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[datação delimitada tendo em conta o final do 

governo de D. Luís da Cunha Meneses em 

Minas Gerais, que tem eventos mencionados no 

texto.] 

Apenas, Doroteu, o vil Alberga / Fala em queixa fazer 

ao nosso chefe, / De susto os camaristas nem respiram, / 

Quais chorosos meninos, que emudecem / Quando as amas 

lhes dizem: cala, cala, // 175 – Que la vem o tutu que papa 

a gente. 

TUTU1 ‘mandachuva’ [11/03/1830] 

ASTREA. Tipografia mercantil, 1826-1830. [jornal; redator: F. B. 

dos Sanctos] 

E que me diz, Snr. Redactor, a esses fòfos e 
servis que deixárão as subscripções dos 
Periodicos Liberaes, para obzequiarem ao 
tutu do João Maria, e por adulação ao Poder 
correrão a pòr seos nomes na, para eles, 
honrosa lista dos amigos da Gazeta?!!! (Que 
lastima! Que pobreza de sentimentos!) 

A acepção culinária, encontrada em TUTU², foi 

originalmente datada a partir da primeira edição do 

dicionário de Cândido de Figueiredo (1899) e, depois, um 

pouco retrodatada, considerando-se a lição do vocabulário 
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de Braz da Costa Rubim (1853). Até agora, ainda não foi 

possível apurar registro mais antigo para a palavra: 

TUTU2 ‘iguaria de feijão’ [1853] 

RUBIM, Braz da Costa. Vocabulario brasileiro para 

servir de complemento aos diccionarios da lingua 

portuguesa, 1853. 

TUTU feijão cosinhado e misturado depois com farinha de 

mandioca. 

O registro de TUTU³, com o significado ‘dinheiro’, traz 

uma datação genética “a1950”, apurada com base na 

recolha de relatos de pessoas idosas a respeito de suas 

lembranças relativamente a circunstâncias de uso de 

algumas palavras. Graças à compilação de um corpus de 

letras de canção (majoritariamente, sambas compostos na 

primeira metade do século XX), processado por meio do 

Wordsmith Tools, foi possível registrar uma data mais 

específica para a palavra: 

TUTU³ ‘m.q. dinheiro’ [1930] 

ROSA, Noel. Com que roupa. Disco 78 rpm. [S.l.]: Parlophon, 

1930. 

"Vai de roupa velha e tutu, seu trouxa!" 
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A datação é proposta tendo em vista a gravação da 

música feita em 1930. A frase citada não pertence à letra 

de Com que roupa; é uma exclamação ouvida ao final da 

gravação, uma brincadeira do maestro Eduardo Souto, que 

participava do registro (ALMEIDA, 2014)3. 

O significado tabuístico encontrado em 4TUTU, 

datado a partir da primeira edição brasileira do dicionário 

de Caldas Aulete (1958), também não pôde, ainda, ser 

retrodatado. A dificuldade para documentação, nesse caso, 

é compreensível, pois o vocabulário chulo é menos 

recorrente, especialmente em textos escritos. 

2. As palavras datáveis em História da Língua Portuguesa, 
de Serafim da Silva Neto 

História da Língua Portuguesa (SILVA NETO, 1957) é, 

ainda hoje, obra de referência para estudos diacrônicos 

sobre a nossa língua. Considerando a relevância, a extensão 

do conteúdo apresentado pelo autor e os numerosos 

registros históricos de palavras, decidi elaborar um índice 

de palavras datáveis, com estabelecimento da própria 

                                                           
3 O registro serve, ainda, como ponto de partida para a pesquisa de 

datação do significado adjetivo de trouxa ‘tolo’, ainda sem delimitação 

cronológica no dicionário Houaiss. 
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datação, indicação da página do livro em que a ocorrência 

se encontra e também reprodução da grafia histórica e de 

seu contexto, além de outras observações etimológicas e 

de mais aspectos filológicos. 

A inspiração para esse trabalho veio de outro índice, 

publicado na sexta edição do livro, que foi elaborado pela 

professora Rachel Valença, com orientação de Antônio 

Geraldo da Cunha. O índice contém a relação das palavras 

cuja etimologia foi tratada pelo autor; tendo essa iniciativa 

como modelo, considerei que seria enriquecedor relacionar 

todas as palavras datáveis a partir das informações que 

constam na obra, mesmo que não se trate dos primeiros 

registros, geralmente apurados em pesquisas etimológicas. 

A necessidade de referências como essa é afirmada 

por Viaro (2011, p. 102-3) em um comentário sobre 

fundamentação da etimologia: 

(...) todos os dados levantados pelos autores 
do século XIX e XX – filólogos, linguistas e 
gramáticos – contribuem de uma forma ou de 
outra para a argumentação no estudo 
etimológico. Listemos cronologicamente 
alguns desses autores em cujas obras existem 
informações que, de modo geral, ainda 
precisam ser organizadas (ordenados por data 
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de nascimento): Augusto Epifânio da Silva 
Dias (1841-1916), Manuel Pacheco da Silva 
Júnior (1842-1899), José Júlio da Silva Ramos 
(1953-1930), José Joaquim Nunes (1859-
1932), João Batista Ribeiro de Andrade 
Fernandes (1860-1930), Manuel Said Ali Ida 
(1861-1953), Otoniel de Campos Mota (1878-
1951), Mário Castelo Branco Barreto (1879-
1931), José Rodrigues Leite e Oiticica (1882-
1957), Álvaro Ferdinando de Sousa da Silveira 
(1883-1967), Joseph Huber (1884-1960), 
Augusto Magne (1887-1966), Edwin Bucher 
Williams (1891-1975), Clóvis do Rego 
Monteiro (1898-1961), Ismael de Lima 
Coutinho (1900-1965), Cândido Jucá Filho 
(1900-1982), Joseph-Maria Piel (1903-1992), 
Manuel de Paiva Boléo (1904-1992), 
Theodoro Henrique Maurer Jr. (1906-1979), 
Aires da Mata Machado Filho (1909-1965), 
Rubens Costa Romanelli (1913-1978), Silvio 
Edmundo Elia (1913-1998), Carlos Henrique 
da Rocha Lima (1915-1991), Paul Teyssier 
(1915-2002), Celso Ferreira da Cunha (1917-
1989), Serafim Pereira da Silva Neto (1917-
1960), Gladstone Chaves de Melo (1917-
2001), Luís Felipe Lindley Cintra (1925-1991), 
Atualmente, nova revitalização dos estudos 
históricos ocorre e, no âmbito da língua 
portuguesa, devem-se mencionar os nomes 
de Rosa Virgínia Barreto de Mattos Oliveira e 
Silva, Américo Venâncio Lopes Machado Filho, 
Clarinda de Azevedo Maia, Ataliba Teixeira de 
Castilho, Volks Noll, entre muitos outros que 
se têm detido em questões mais pontuais e 
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contribuído com mais dados. Uma grande 
síntese, contudo, ainda está por vir. 

Conforme Viaro destaca, quem se interessar pela 

cronologia lexical (ou mesmo por outros aspectos da 

história da língua) oferecerá importantes elementos para a 

área se escolher a obra de algum eminente filólogo, 

gramático ou linguista de língua portuguesa como corpus 

para apresentar levantamentos das datações e etimologias 

estabelecidas a partir dessas referências. 

Eis um fragmento ilustrativo do índice de palavras 

datáveis encontradas em História da Língua Portuguesa, de 

Serafim da Silva Neto (BARBOSA, 2002): 
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3. O corpus histórico do samba carioca 

A elaboração de um corpus de composições de 

sambistas é trabalho significativo para nossos propósitos, 

porque não se dispõe de documentação suficiente de 

variedades populares do português do Brasil. Como esse 

nível de uso é característico de situações marcadamente 

informais e até mesmo caracteristicamente orais, há 

carência de registros de tais palavras que permitam 

elucidar informações históricas ou etimológicas. 

Teóricos da lexicografia ratificam a relevância desses 

registros nos dicionários gerais. Biderman (1998, p. 166-

167), após afirmar que o propósito principal dos dicionários 

gerais é consignar “a linguagem aceita e valorizada em sua 

comunidade”, observa: 

(...) numa sociedade muito diversificada 
socialmente como a nossa, estratificada em 
classes sociais, coexistem variedades 
diastráticas diversas. Embora o dicionário 
privilegie a língua escrita (...), ele deve 
descrever também os diferentes níveis de 
linguagem, os registros sociais e, assim, não 
só identificar o vocabulário e os usos 
marcados como típicos da linguagem culta e 
formal, mas também o da linguagem 
coloquial, apontando os itens lexicais 
característicos de um uso popular, vulgar, 
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chulo, as gírias, as palavras e expressões 
obscenas. 

Na perspectiva dos estudos lexicográficos, um corpus 

do samba urbano carioca representa uma base com a qual 

é possível: a) depreender o que é mais frequente, 

representativo, e não pode deixar de constar em 

dicionários gerais; b) elaborar definições acuradas e não 

preconceituosas relativas à linguagem e aos elementos 

característicos da cultura popular brasileira; c) explicitar as 

particularidades desse campo discursivo — o contrato de 

comunicação envolvido, as formas de interação entre os 

participantes dos atos de discurso etc. Isso é importante 

tanto para a redação de definições lexicográficas quanto 

para a atribuição de marcas de uso. 

O levantamento foi feito a partir da obra de três 

sambistas nascidos na primeira década do século XX: Ismael 

Silva, Cartola e Paulo da Portela. Todos foram líderes de 

escolas de samba, considerados figuras modelares em suas 

agremiações. O estabelecimento desse corpus possibilita o 

uso de textos autênticos processados automaticamente 

para agrupamento de ocorrências e sua observação 

contextualizada, nos textos de origem. 
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Os achados embasaram a produção de tabelas de 

transcrições dispostas em ordem cronológica. 

Características semânticas e discursivas são comentadas 

em seguida aos registros. Apresentarei a seguir algumas 

dessas tabelas. 

ORGIA [9 ocorrências em 6 letras do corpus] 

1 1931 
Nem tudo que se diz se faz / Eu digo e 

serei capaz de não resistir / Nem é bom 

falar / se a orgia se acabar // 

Nem é bom falar; Ismael 

Silva, Nilton Bastos e 

Francisco Alves 

2 1931 

Se você jurar / Que me tem amor / Eu 

posso me regenerar / Mas se é / Para 

fingir, mulher, / A orgia assim não vou 

deixar // 

Se você jurar; Ismael 

Silva, Nilton Bastos e 

Francisco Alves 

3 1936 

Não digo que tenho raiva / Por você ser 
da orgia / Quero dizer que não serve / 

Para minha companhia // sei que você 

não é feia / Tu és linda criatura / Meu 

bem, que queres que eu faça / Não vou 

quebrar minha jura 

Não é isso que eu 

procuro; Ismael Silva e 

Francisco Alves 

4 1936 

Não é isso que eu procuro / Você não me 

dá futuro / Me deixe em paz / Tenho 

mais vantagem // eu juro que, hoje em 

dia / Mulher dentro da orgia / Não quero 
mais //  

Não é isso que eu 

procuro; Ismael Silva e 

Francisco Alves 

5 1936 

Toda mulher da orgia / Assim disse o 

Ismael, / Não se pode com certeza / 

Dizer que ela é fiel // quero mulher pra 

mim só / Não quero saber de sócio / E 

você gosta de todos / Isso assim não é 

negócio //  

Não é isso que eu 

procuro; Ismael Silva e 

Francisco Alves 

6 1922-1949 

Sambar! / Salve a folia / Cantar! / Salve 

a orgia. Então cantaremos todos / em 

voz geral / Só meu samba / É o nosso 
ideal. 

Sambar / Salve a folia...; 

Paulo da Portela 

7 1928-1980 

Orgia // Orgia, hoje és minha inimiga / 

Os sofrimentos me obrigam / A me 

afastar de você / Adeus, violão / Amigo 

leal / Estes versos que eu fiz / Devem ser 

/ A rima final 

Orgia; Cartola 

8 1928-1980 

Ele sai para a orgia / Passa três, quatro 

dias / Sem me aparecer / Quando vem 

está zangado / Está contrariado / E eu 

não sei por que // 

Vou contar tintim por 

tintim; Cartola 
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Diferentemente do vocabulário comum da língua, no 

universo discursivo do samba, orgia não costuma fazer 

referência à licenciosidade sexual. A referência nesses usos 

é à vida boêmia e ao ambiente da roda de samba. A lexia, 

portanto, não apresenta marcas de estigmatização e 

remete a um conceito positivo. 

Em (1-2) e (6-7), o enunciador expressa seu amor por 

esse ambiente e sua preocupação com a possibilidade de 

ele deixar de existir, ou então fala no seu franco pesar por 

ter abandonado o meio. A afirmação dessa preocupação e 

desse pesar é estratégia usada pela geração de sambistas 

do Estácio, que assumiam a identidade de malandros, com 

o cuidado de sempre falar na possibilidade de “se 

regenerar” e “deixar a orgia”; praticavam assim um 

discurso mais aceitável aos grupos dominantes da 

sociedade, que não viam a figura do malandro vadio com 

bons olhos. 

Em (3-5), há o posicionamento do enunciador com 

relação às mulheres da orgia. Essas mulheres não eram 

bem vistas e menos ainda tidas como dignas de 
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envolvimento amoroso estável, pois eram consideradas 

infiéis. 

Em (8), há a perspectiva da mulher cujo companheiro 

vive na orgia. Ela se queixa das longas ausências dele e de 

que, quando volta, às vezes é violento. Essa é uma das 

raras composições que dão voz à perspectiva feminina, 

enfocando uma enunciadora que toma a atitude de 

denunciar o companheiro que lhe bate. Ela, portanto, 

desfaz o estereótipo que motivou a expressão mulher de 

malandro, em referência àquela que suporta a violência 

doméstica sem se queixar. 
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PAGODE [2 ocorrências em 2 letras do corpus] 

1 1938 

Quitandeiro, leva cheiro e tomate / 
Pra casa do Chocolate que hoje vai 
ter macarrão / Prepara a barriga 
macacada / Que a boia tá enfezada 
e o pagode fica bom // 

Quitandeiro; Paulo da 
Portela 

2 1940 

─ Vamos embora, ó flor / ─ Ora, 
muito cedo, amor / A lua estará 
gostando de me ver sapatear / ─, 
Mas quem é que dá as ordens? / ─ 
É você. / Mas quando pode! / Só 
deixarei o pagode / Quando o sol 
raiar. 

Vamos embora, ó, flor; 
Paulo da Portela 

A referência é à roda de samba, assim como ocorre 

com batuque, samba e orgia. Em muitos casos, caracteriza-

se o evento como noturno, estendendo-se até o sol raiar 

(2). Também são comuns as alusões a comida e bebida (1), 

além de canto e dança e da animação dos participantes, 

que identificam o ambiente do pagode. 

SARAVÁ [1 ocorrência no corpus] 

1965 

Tem tem tem pandeiro agogô / Vê vê vê se 
falta ganzá / O rei vem vem / vem de Luanda / 
vamos saravásaravá / A rainha também / Não 
vai demorar / Hoje vai ter samba Dolores / 
Vamos que eu quero sambar. 

Ensaio de rua; Barbosa 
da Silva, José Lima e 
Cartola 

 

A interjeição, que tem força de saudação, é 

originária do português  salvar, com inserção da vogal /a/, 

desfazendo o grupo consonantal /lv/, e alteração de /l/ 

para /r/. 

Essas alterações fonológicas costumam ser 

atribuídas à influência da pronúncia da língua portuguesa 
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por falantes de línguas africanas, provavelmente do grupo 

linguístico banto (HOUAISS e VILLAR, 2001, s.v. saravá). 

O uso da interjeição confere à enunciação marcas 

culturais próprias da herança cultural afro-brasileira. Isso 

está em conformidade com as marcas que remetem à 

prática da congada (rei, rainha, Luanda). 

AVENIDA [2 ocorrências em 2 letras do corpus] 

1 1977 

Verde como o céu azul, a esperança / 

Branco como a cor da Paz a se encontrar / 
Rubro como o rosto fica junto à rosa mais 

querida / É negra toda tristeza se há 

despedida na avenida / É negra toda 

tristeza desta vida // 

Verde que te quero rosa; 

Cartola e Dalmo Castello 

2 1928-1980 

Rico panorama... / Tem o Rio de Janeiro... 

/ As praias de Copacabana / Centro de 

todos estrangeiros / A linda Avenida 

Central / Corcovado e Pão de Açúcar / E o 

cassino que falta / É o Cassino da Urca 

Cassino da Urca; 

Cartola 

 

A lexia avenida tem, em (1), significação específica, 

de espaço para desfile de escolas de samba. Algumas 

marcas que influem na seleção dessa significação são a 

escola de samba Mangueira, à qual a composição é 

dedicada, e a menção às cores verde e rosa, que 

simbolizam a Mangueira e são usadas no desfile de 

carnaval. 
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Trata-se de um uso de avenida característico do 

vocabulário de especialidade do samba, no domínio do 

desfile carnavalesco. 

Já em (2), a menção à Avenida Central integra uma 

enumeração das belezas do Rio de Janeiro. Essa 

enumeração busca caracterizar a cidade como rica em 

patrimônio arquitetônico e natural, antes de festejar mais 

uma das suas riquezas, que seria o Cassino da Urca. 

O levantamento do vocabulário de sambistas 

pioneiros do Rio de Janeiro é uma contribuição para o 

conhecimento do léxico popular do português brasileiro. A 

documentação desse universo lexical, entretanto, deve 

contemplar, além dos sambas de todo o país e de todas as 

épocas, outros textos, orais e escritos, de ampla difusão no 

Brasil, como as letras de outros gêneros de música popular, 

a literatura de cordel, as adivinhações, parlendas, trava-

línguas, lendas e histórias tradicionais etc. Eis, em última 

análise, é o grande projeto para o qual este estudo, 

somado a outros, pode contribuir. 
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Considerações finais 

O propósito deste texto é apresentar modalidades de 

pesquisa de cronologia vocabular, com uma apreciação dos 

novos recursos disponíveis para seu desenvolvimento. As 

possibilidades de trabalho são diversas nessa área pouco 

explorada, mesmo entre lexicógrafos (como evidência 

disso, considere-se a quantidade de dicionários gerais que 

trazem informações de datação em língua portuguesa, ou 

mesmo a disponibilidade de dicionários etimológicos em 

nossa língua). 

Outras possibilidades, não ilustradas aqui são o 

levantamento, com delimitação cronológica, do vocabulário 

de escritores de literaturas lusófonas (necessidade 

enfatizada por A.G. Cunha em citação anterior) e de áreas 

de especialidade (espécie de levantamento que permitiria, 

além da descrição da história do vocabulário técnico-

científico, que se observasse a transferência de alguns 

desses termos para o vocabulário comum, em processos de 

neologia semântica). 

Que os interessados nessas propostas sejam muito 

bem-vindos nesta ampla seara de investigações tão 
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fundamental para a descrição da História da Língua 

Portuguesa 
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ANGLICISMOS NA MÍDIA CONTEMPORÂNEA 

Gloria Sônia Mattoso Quélhas 
Claudio Cezar Henriques 

Introdução 

Este trabalho trata da análise da presença dos 

estrangeirismos, em especial dos anglicismos, elementos 

estranhos ao léxico da língua portuguesa, e da avaliação 

das possíveis consequências desse emprego na mesma, na 

mídia contemporânea, através da observação das 

estratégias de discurso na revista “MARCAS DOS 

CARIOCAS” de O GLOBO de 23/10/2014, levantando o uso 

dos anglicismos e como são representados na sua 

comunicação, e objetivando também avaliar os 

desdobramentos desse uso no português. As discussões 

teóricas em torno da definição de “estrangeirismos” dadas 

por diferentes autores, como veremos, são convergentes, 

sendo a análise e a interpretação da ocorrência de 

estrangeirismos na língua portuguesa o foco principal. 

Os estrangeirismos são recursos importantes na 

linguagem cotidiana e uma forma expressiva do uso da 

língua.  
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A inclusão de termos de outros idiomas é outra forma 

pela qual se expande o vocabulário de uma língua. Certos 

vocábulos estrangeiros, quando empregados em outra 

língua, são percebidos rapidamente como estranhos ao 

vocabulário do idioma em que se inserem. 

Segundo Lapa (1968: 43, apud OLIVEIRA, 2005), o 

estrangeirismo observado no âmbito do vocabulário em 

todas as suas áreas de atividades é um fenômeno comum: 

O estrangeirismo é um fenômeno natural, 
que revela a existência duma certa 
mentalidade comum. Os povos que 
dependem econômica e intelectualmente de 
outros não podem deixar de adotar, com os 
produtos e idéias vindas de fora, certas 
formas de linguagem que lhe são próprias. 

No entanto, de acordo com Martins (2000:81 apud 

OLIVEIRA, 2005), a utilização do estrangeirismo não é 

gratuita, tendo, ao contrário, um objetivo expressivo: 

Há expressividade quando o estrangeirismo 
dá a fala ou ao texto um toque de exotismo, 
quando contribui para a autenticidade a 
referência a outras terras, ou outras gentes, 
ou ainda quando apalavra estrangeira, pela 
sua construção sonora, parece mais motivada 
que a vernácula. 
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Para Henriques (2011:141), a coexistência entre esses 

elementos estrangeiros contemporâneos, como slogan, 

show, shampoo, download, e as formas mais antigas da 

língua, é também uma característica da linguagem de 

qualquer época. 

A presença de estrangeirismos na língua portuguesa, 

como em qualquer outra, é resultado dos contatos 

linguísticos que ocorrem de variadas formas. Por isso, o 

combate aos estrangeirismos não é uma novidade na 

história das línguas, como lembra Henriques (2011:240-9): 

(...) o deputado [Aldo Rebelo] do PC do B de 
São Paulo informa que apresentou “na 
Câmara dos Deputados, um projeto de lei 
para coibir o bilingüismo nocivo, antinacional 
e destruidor do idioma”, e acrescenta que 
quer “contribuir para o surgimento de um 
Movimento Nacional de Defesa da Língua 
Portuguesa”. 
(...)”...................................................................
.................................... 

“As propostas de hoje, que têm a invasão  de 
anglicismos como alvo, praticamente repetem 
o ocorrido no final do século XIX, quando a 
mira eram os galicismos. Naquele contexto, o 
“bastião” de nossa língua era Antônio Castro 
Lopes (1827-1901). As propostas do ilustre 
médico, literato e latinista brasileiro 
consistiam em criar neologismos que 
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pudessem substituir palavras e frases 
francesas que se alastravam em nossa língua. 
(...) 

Henriques (2011:141) acrescenta que atitudes 

equivocadas de proteção da língua ressurgem de tempos 

em tempos, repetitivas e estéreis, masque, na maior parte 

das vezes, caem no ridículo.  

Para corroborar essa assertiva, David Crystal (in Veja, 

12/09/2007, p. 96), afirma que o inglês não é considerado 

uma ameaça ao português. Segundo ele, palavras se 

incorporam a uma língua não para destruí-la, mas para 

permitir novas oportunidades de expressão. Se cada 

palavra que entra no português apagasse uma palavra 

anterior, isso seria de fato um fenômeno estranho e 

indesejável. Mas, não é assim que funciona. A nova palavra 

não substitui palavras preexistentes, ela passa a vigorar ao 

lado delas. A língua evolui desse modo e alcança uma gama 

expressiva mais ampla. Nesse sentido, pode-se dizer que os 

estrangeirismos não alteram as estruturas da língua, ou 

seja, a sua gramática, e por isso não são capazes de 

comprometê-la, já que eles atuam no léxico – nível 

superficial da língua.  
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1 .Globalização 

1. 1 Conceito 

De acordo com Kumaravadivelu (2006: 130), o 

conceito de globalização tem significados diferentes para 

pessoas diferentes em épocas diferentes e acrescenta que 

o sociólogo norte-americano Steger (2003:13) define 

globalização como 

uma série multidimensional de processos 

sociais que criam, multiplicam, alargam e 

intensificam interdependências e trocas 

sociais no nível mundial, ao passo que, ao 

mesmo tempo, desenvolve nas pessoas uma 

consciência crescente das conexões 

profundas entre o local e o distante. 

 

O autor (2006) cita o United Nations Report on 

Human Development (1999:29) para afirmar que a fase 

atual da globalização está mudando a paisagem do mundo 

de três modos distintos: 

• A distância espacial está diminuindo. As 

vidas das pessoas – seus empregos, salários 

e saúde – são afetados por acontecimentos 

no outro lado do mundo, frequentemente 

por acontecimentos que desconhecem. 
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• A distância temporal está diminuindo. Os 

mercados e as tecnologias agora mudam 

com uma velocidade sem precedente, com 

atos distantes ocorrendo no tempo real, 

com impactos nas vidas das pessoas que 

vivem longe... 

• As fronteiras estão desaparecendo. As 

fronteiras nacionais estão se dissolvendo, 

não somente em termos de comércio, 

capital e informação, mas também em 

relação a ideias e normas, culturas e 

valores. 

Isso significa que as vidas econômicas e culturais das 

pessoas no mundo estão mais intensa e imediatamente 

interligadas, de um modo que nunca ocorreu antes. 

A internet, então, se apresenta como o traço mais 

distintivo da fase atual da globalização, sendo o motor 

principal que dirige os imperativos da economia, assim 

como identidades culturais / linguísticas. Conforme 

constata Kumaravadivelu (2006: 131), sem a comunicação 

global, o crescimento econômico e a mudança cultural não 
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teriam ocorrido “em uma velocidade vertiginosa e com um 

alcance surpreendente” (Human Development Report 

(1999:30). 

Assim, através de um desenvolvimento sem 

precedentes na história humana, a internet tornou-se uma 

fonte singular que imediatamente conecta milhões de 

indivíduos com outros, com associações particulares e com 

instituições educacionais e agências governamentais, 

tornando as interações à distância e, em tempo real, 

possíveis e tem o inglês, a língua da globalização, como 

mediadora. 

1.2 Globalização Cultural 

O impacto da globalização nas vidas socioculturais de 

muitas pessoas em todo o mundo é extraordinário, tendo 

como consequência o surgimento do tópico “globalização 

cultural” que é assunto de debate entre os estudiosos de 

várias disciplinas (KUMARAVADIVELU , 2006: 131-2). Alguns 

desses estudiosos acreditam que algum tipo de 

homogeneização cultural está ocorrendo e que, nela, a 

cultura americana de consumo constitui o centro 

dominante. Veem uma equação simples e direta: 
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globalização = ocidentalização = norte-americanização = 

mcdonaldização. 

Para fundamentar a homogeneização cultural, 

apontam que os ideais do individualismo e do consumismo 

norte-americanos circulam mais livremente e são mais 

amplamente aceitos como evidenciado por jovens que 

usam calças Levis e tênis Nike em várias partes do mundo, [ 

], moletons do Chicago Bulls, assistem a clipes na MTV e 

aos sucessos de Hollywood, comem nas lanchonetes do 

McDonald’s  e da Pizza Hut. Eles também enfatizam que tal 

homogeneização cultural é facilitada pela indústria de 

comunicações globais, controlada principalmente pelos 

interesses norte-americanos (Kumaravadivelu, 2006: 132).  

Dessa forma, inglês pode ser observado em todos os 

lugares – em fachadas de loja, em letreiros luminosos, 

campanhas publicitárias, jornais e revistas (RAJAGOPALAN, 

2010). Por exemplo, o termo “SALE” chama mais a atenção 

do que o termo “liquidação”, de acordo com o público-alvo 

visado pelo publicitário. Ao optar pelo termo em inglês, a 

palavra sale, fica estabelecida uma relação de poder e 

demarcação de classes sociais. Em outras palavras, as 
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classes média e alta buscam por sales, pois nesse termo há 

uma conotação de preços atrativos associados com 

sofisticação. Por outro lado, a classe baixa identifica-se com 

as liquidações, por essa palavra se identificar com a ideia de 

preços baixos e produtos oferecidos a sua condição 

econômica (OLIVEIRA, 2010). Portanto, as palavras, 

anglicismos ou não, são escolhidas para se elaborarem 

textos de acordo com a mensagem que se pretende 

transmitir e com o público que se pretende atingir.  

Garcez & Zilles (2001, 22-3) afirmam que o apelo da 

máquina capitalista globalizante é forte demais para que a 

mídia da informação, do entretenimento e, principalmente, 

da publicidade possa ou queira deixar de explorar as 

associações semióticas entre a língua inglesa e o enorme 

repositório de recursos simbólicos por ela mediado. Eles 

acrescentam que na sociedade brasileira, onde a 

disparidade na capacidade de consumo dos cidadãos é 

imensa, a classe social consumidora se espelha no modelo 

norte-americano e, dessa forma, o anglicismo marca a 

diferenciação competitiva de quem dispõe desse capital 

simbólico e a massa não consumidora.  
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Ortiz (2000, apud LABATE, 2008) afirma que não 

existe uma cultura global ou homogênea e que o processo 

de globalização não é sinônimo de homogeneização ou 

americanização, sem, no entanto, negar que a globalização 

é uma condição em que as hierarquias e as linhas de força 

existem e são desiguais. Em sua opinião, a causa disso não 

é a unicidade das línguas, mas o fato das mesmas 

participarem de uma situação de globalização marcada por 

relações de poder. Ele distingue globalização e 

mundialização, o primeiro termo remetendo à economia e 

o segundo à cultura: uma cultura mundializada não implica 

o aniquilamento das outras manifestações culturais, ela 

coabita com elas e delas se alimenta. Um exemplo: a 

língua. (ORTIZ, 2000:27) 

No processo de mundialização da cultura, conforme o 

autor, o inglês se transforma em algo estruturante que o 

transcende. Ele se desterritorializa, se  desenraiza de sua 

americanidade para se tornar uma língua “bastarda 

adaptada às distorções que as culturas lhes infligem” 

(ORTIZ, 2000: 192). Ao se tornar língua mundial, o inglês se 

institui como uma peça a ser legitimamente apropriada, 
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modificada, ressignificada nos diversos contextos de sua 

utilização e “a diversidade de sotaques é o preço pago por 

sua hiper-centralidade” na galáxia lingüística (ORTIZ, 

2000:29) 

 

prefiro dizer que o inglês é uma ‘língua 
mundial’. Sua transversalidade revela e 
exprime a globalização da vida moderna; sua 
mundialidade  preserva os outros idiomas no 
interior desse espaço transglóssico (ORTIZ, 
2000:29) 

Os conceitos de língua e cultura devem ser pensados 

como sistemas divididos, instáveis, em trânsito 

permanente, vazando de uma fronteira para a outra, se 

entrecruzando, se misturando, se mestiçando, se 

transformando. O prefixo trans- + cultura 

(transculturalidade) e língua/glossia (transglossia), mostra, 

além dos sentidos de movimento, trânsito, circulação, 

troca, o sentido de debordamento de fronteiras entre 

línguas, entre palavras, entre expressões, entre culturas. 

Línguas e culturas são transportadas, transferidas, 

transformadas. (ASSIS-PETERSON, 2008) 
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1.3 Língua  Inglesa, a Língua Franca 

A supremacia de uma língua costuma estar 

relacionada à posição de destaque que o país onde ela é 

falada ocupa no cenário mundial. Segundo Bagno (2001: 

79), cada período histórico teve (e tem) sua língua franca, 

isto é, uma língua internacional que serviu (serve) como 

instrumento auxiliar de comunicação entre pessoas de 

lugares e culturas (e línguas) diferentes. 

No século XIX e início do século XX, o francês era 

considerado a língua culta, a língua da diplomacia, de elite, 

de “bom tom” conhecer, pois a França representava o 

modelo que todos os outros países deviam imitar. 

Com o advento do imperialismo americano sobre 

todo o mundo, após as duas grandes guerras mundiais, o 

inglês passou a ocupar o lugar de língua internacional. 

Aquela sociedade moderna, com máquinas possantes no 

estilo James Dean, com aparelhos funcionais dentro de 

casa, com músicas quentes como o rock n´roll, fascinava a 

todo o mundo. Para ratificar tudo isto, ainda havia uma 

moeda forte, o dólar. Assim, o inglês foi se firmando cada 
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vez mais como uma ferramenta necessária para todas as 

pessoas que queriam se comunicar com o mundo. 

Kumaravadivelu (2006: 135) cita Crystal (1997:2): 

“uma língua alcança status verdadeiramente global quando 

desenvolve um papel especial reconhecido em todos os 

países. Claramente, o inglês alcançou tal papel. Tornou-se a 

língua franca do mundo. Por causa de sua associação com a 

economia global, entende-se que é “a escolha natural para 

o progresso” (CRYSTAL, 1997:75, apud KUMARAVADIVELU, 

2006: 135). É vista como uma chave para abrir portas para 

a mobilidade social dentro e através de fronteiras 

nacionais. 

Portanto, a língua franca surge devido a fenômenos 

observados na atualidade. Em 1999, foi divulgado um 

relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento 

humano, o qual informa que a fase atual da globalização 

vem mudando a comunicação entre os povos, pois a 

distância espacial está diminuindo (KUMARAVADIVELU, 

2006). Por conseguinte, as pessoas sofrem consequências 

de fatos acontecidos em um determinado local, do outro 

lado do mundo. A distância temporal também está 
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diminuindo, os reflexos são sentidos em tempo real. Além 

disso, as fronteiras estão desaparecendo. O que se observa 

em decorrência de tantas mudanças é a utilização de uma 

língua que rege essa comunicação, no caso do mundo pós-

moderno, o inglês. 

Dessa forma, a difusão da língua inglesa foi 

impulsionada pelo avanço tecnológico e pela internet e, 

segundo (KUMARAVADIVELU, 2006), nesse ambiente 

virtual, funciona inquestionavelmente como a língua oficial 

e soberana.  

Sendo assim, atualmente, a língua inglesa é condição 

indispensável para qualquer um interessado em 

acompanhar o que se passa no mundo: o inglês é a 

principal língua de livros, jornais, aeroportos, comércio 

internacional, conferências, ciência, tecnologia, diplomacia, 

esportes, competições internacionais, música pop e 

propaganda. E, dessa forma, à medida que as culturas e 

economias mundiais se tornam cada vez mais 

interconectadas e interdependentes, de maneira política, 

social e tecnológica, observa-se, então, uma globalização 
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econômica nos padrões de comunicação, mediada através 

da linguagem. 

2. Entendendo Estrangeirismos 

Considerando, então, que os estrangeirismos são 

também decorrentes do processo da globalização, que não 

é um fenômeno recente (HALL, 2006), e contribuem 

preenchendo lacunas do léxico (OLIVEIRA, 2010), a 

presença dos anglicismos é um fato real evidenciado nos 

textos que circulam na sociedade brasileira. 

Consequentemente, a utilização desses termos oriundos da 

língua inglesa tem despertado controvérsia sobre a sua 

importância.  

Há gramáticos e políticos que se posicionam contra a 

utilização de palavras advindas de outras línguas – os 

estrangeirismos, reacendendo a chama da antiga tentativa 

de coibir o uso dos anglicismos, não percebendo como 

contribuem para o português. 

Como representante desse grupo, destaca-se o 

deputado Aldo Rebelo, já mencionado, que, ao propor o 

Projeto de Lei nº 1676/99 (REBELO, 2001), ocasionou uma 

luta contra os estrangeirismos, mesmo sem conhecimentos 
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linguísticos mínimos acerca do assunto (OLIVEIRA, 2010). 

Em sua proposta de lei, Rebelo declara lesivo ao patrimônio 

cultural brasileiro “todo e qualquer uso de palavra ou 

expressão de língua estrangeira” (REBELO, 2001, p. 179). 

Em obra organizada por Faraco (2001), linguistas se 

posicionam contra o teor do projeto, demonstrando os 

“equívocos e as impropriedades do espírito e da 

justificativa” (FARACO, 2001, p. 11) feita por Rebelo, pois a 

sua inquietação é de caráter ideológico. 

Talvez, baseado no fato de que as línguas podem 

veicular valores e ideologias, Rebelo supôs que o falante, 

ao utilizar os anglicismos, poderia estar reproduzindo uma 

ideologia colonialista. Mas, as contribuições que os 

estrangeirismos trazem ao léxico do português talvez sejam 

maiores e mais significativas que uma possível influência 

ideológica. Dijk (2008) afirma que é mais provável haver 

uma persuasão de discurso e controle social através dos 

anúncios e propagandas do que dos anglicismos. 

Oliveira (2010) aponta que a presença de 

estrangeirismos em uma língua supre lacunas existentes no 

léxico do português brasileiro, o que justifica os 
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empréstimos. Esse fenômeno acontece principalmente nas 

áreas técnicas, considerando que há falta de termos em 

nossa língua. Se não as tivéssemos, teríamos dificuldade na 

expressão de determinados significados, como os termos 

evidenciam: backup, marketing, overbooking, check-in, 

hedge, branding, check-out. 

Além de enriquecer a língua que os recebe, no caso o 

português brasileiro, os empréstimos linguísticos não 

alteram as estruturas morfológicas e a gramática continua 

sendo preservada (BAGNO, 2004). 3,.Critérios 

Para uma descrição do uso e do valor dos 

estrangeirismos na língua portuguesa, na revista “MARCAS 

DOS CARIOCAS”, foram observados os vocábulos não-

vernáculos, em especial os anglicismos, presentes na 

edição de 23/10/2014. Conforme se pôde observar, existe 

uma presença maciça de vocábulos de língua inglesa, por 

influência norte-americana na área de publicidade, que 

bem exemplifica a integração sintática dos estrangeirismos 

nas estruturas frasais do português: “Mudanças no ranking 

ocorrem, ...” (M.C., 23/10/2014, p. 12) 
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Evidencia-se um comportamento coletivo que 

permite às diversas áreas sociais e econômicas a 

exploração desse desejo como forma de imposição de 

determinados produtos, como veremos na revista “Marcas 

dos Cariocas”, de O GLOBO, de 23/10/2014. 

Reproduziremos, a seguir, um excerto, a título de 

caracterização do corpus: 

“RIO - A canção de Adriana Calcanhoto nos ensinou que os cariocas são bonitos, 

dourados e não gostam de dias nublados. Mas de que eles gostam, afinal? Que cerveja, 

shopping, carro e supermercado, por exemplo, moram no coração de quem vive no Rio de 
Janeiro? A resposta está na próximas páginas, nas quais serão apresentados os resultados 

da pesquisa "Marcas dos cariocas", levantamento encomendado pelo GLOBO ao Grupo 

Troiano de Branding. 
................................................................................................................................................. 

A pesquisa "Marcas dos cariocas" contemplou 29 categorias, das quais 26 categorias de 

negócios e três especiais: "Marcas com a cara do Rio", "Marcas com a cara da praia" e 
"Marcas com a cara do fim de semana". Ao todo, o levantamento revelou 26 empresas 

vencedoras, uma vez que três delas alcançaram o primeiro lugar em duas categorias. 

O estudo foi realizado entre os meses de setembro e outubro de 2010, em duas fases. Na 
primeira, foram realizadas 2.107 entrevistas via questionário online, com o objetivo de 

identificar as marcas dentro de cada categoria. Todas foram citadas espontaneamente, sem 

qualquer estímulo escrito ou visual. 
As marcas que seguiram para a segunda fase foram identificadas pelo número de citações 

obtidas na primeira rodada. Na segunda fase, também via questionário online, foram 

realizadas 2.300 entrevistas e cada marca foi avaliada por meio de seis dimensões: 
Qualidade; Preço; Respeito; Identidade; Evolução; e Preferência. Nestas páginas, 

apresentamos os quadros com os vencedores das 29 categorias. A colocação reflete a 

pontuação obtida por cada marca nas seis dimensões, ponderada pela importância de cada 
um desses seis atributos (pela metodologia aplicada, o peso de cada um deles foi 
determinado pelos entrevistados). ”4 

) 
 

 

                                                           
4Fonte:http://oglobo.globo.com/economia/pesquisa-revela-quais-sao-as-marcas-os-

produtos-preferidos-de-quem-vive-no-rio-2908549#ixzz3bjQxDObj . Acesso em 
31/05/2015 
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Assim sendo, nesse exemplar de 23/10/2014, o 5º da 

pesquisa, desde 2010, que apresenta as características 

próprias de um corpus de divulgação, são encontrados 

termos da área de publicidade. O uso de vocábulos da 

língua inglesa na revista indica uma intencional utilização 

do estrangeirismo como busca de identidade cultural. Os 

Estados Unidos, metáfora de um excelente padrão de vida, 

estariam representados em seus vocábulos, como se estes 

fossem ícones daqueles. (INFANTE, 2001) 

A seleção de vocábulos e expressões restringiu-se aos 

casos com a grafia em inglês, não tendo sido incluídos 

nesta análise os termos já aportuguesados oficialmente ou 

em processo de fixação. As lexias estrangeiras foram 

apresentadas de acordo com a ordem em que aparecem na 

revista, por página. 
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-branding – 

p.14 (4vezes)  

-On line- p. 

12, 30 e 55 

(3 vezes) 

- Ranking – 

p. 9,12, 14, 

32, 57 e 74 

- Marketing – 

19 vezes 

- E-

commerce – 

p. 22, 50, 52 

e 55 

- Social 

commerce – 

p. 22 

- Beach wear 

– p. 25 

- Hotsite – p. 28 

- Bike, skate e 

slackline – p.28 

- Know-how – 

p.30 

- Mobile – p.30 

- Workshops – p. 

34 

- Smartphones – 

p. 35 

- notebooks-p. 37 

e 57 (2 vezes) 

- tablets – p. 37 e 

57 (6 vezes) 

- jingle – p. 39 

- Mix – p. 40 (2 

vezes), 51, 71, 72 

- shopping – p. 

40 (3 vezes) 

- market share – 

p. 43 

- Wi-fi – p. 43 (2 

vezes) 

- futebol society 

– p. 48 

- running – p. 48 

- e-mail – p. 51 

- posts – p. 51  

- design – p. 52 

- “forever 

young” – p. 54 

- frost free – p. 

56 

 

- Brastemp Side 

Inverse – p. 56 

- Ultra High 

Definition – p. 

58 

- Android wear – 

p. 58 

- waffles – p. 59 

- 

player – p. 2 

- Check-up – p. 

67 

- spots – p. 67 

- top 5 -= p. 69 

- check-in – p. 70 

- upgrade – p. 70 

- fast food- p. 71 

 

A seguir, apresentamos a título de exemplificação 

uma ficha lexicográfica na qual optamos por selecionar a 

lexia que é fundamental na caracterização do corpus, 

observando o valor do estrangeirismo em sua língua de 

origem. 

FICHA LEXICOGRÁFICA 

BRANDING – s.f. 

Língua de empréstimo: inglês 

Significado na língua de origem: 1. Ato de gravar ou marcar a fogo; 2. 

Gestão de marcas. Origina-se de brand, s. f.: marca. 

Ocorrência:  

E, no mundo contemporâneo, as marcas ocupam um espaço tão 

significativo que extrapolamos o uso do branding para além dos 

produtos e serviços que são disponibilizados para consumo. A gestão 
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das marcas, ou branding, também é feita para cidades. (MARCA DOS 

CARIOCAS, Ed. 23/10/2014, p. 14) 

 

Considerações Finais 

O desenvolvimento do trabalho nos forneceu o 

arcabouço teórico para afirmarmos que, como falantes de 

língua portuguesa e comprometidos com o ensino, não 

devemos combater a introdução de estrangeirismos em 

nosso vernáculo e nem concordar com projetos autoritários 

que proíbam o uso de empréstimos porque 

compreendemos a presença dos estrangeirismos como 

elementos enriquecedores emergentes do convívio cultural 

entre os povos. A língua é o resultado da interação das 

pessoas entre si na sociedade e entre sociedades de países 

diferentes. Dessa forma, devemos ser contra um projeto de 

lei que se baseia no danoso equívoco de que a língua 

padrão não se altera com o tempo, impondo uma 

homogeneidade cultural que nega as interações sociais 

(FARACO, 2001). 

A língua é um fenômeno social que está em constante 

mutação e acompanha a evolução dos tempos. Nada mais 

justo, portanto, que o enriquecimento do léxico ocorra 
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através da inserção de palavras, de origem estrangeira ou 

não. Assim, constatamos que os estrangeirismos muitas 

vezes denominam objetos e produtos que acompanham e 

se renovam com o avanço da modernidade (FIORIN, 2001).

  

Através do estudo, pôde-se concluir que língua 

portuguesa não está ameaçada de extinção, devido ao uso 

exagerado de anglicismos, pois a informação veiculada na 

língua inglesa assume destaque dominante em razão da 

cultura hegemônica dos Estados Unidos. Os anglicismos 

entram maciçamente na camada exterior da língua, o seu 

léxico, e se impõem ao longo do tempo como empréstimos 

em virtude das conquistas científicas e tecnológicas de 

modernização. Dos estrangeirismos presentes na língua 

portuguesa, os que permanecem são realmente úteis e 

necessários e adaptam-se ao nosso sistema linguístico, 

sendo aportuguesados. 

É provavelmente um equívoco considerar o emprego 

de palavras estrangeiras como desnacionalização, por um 

lado, e como empobrecimento, por outro.  
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O falante da língua é que vai ser o responsável por 

definir até quando um estrangeirismo irá vigorar. Assim, a 

importação de termos estrangeiros não coloca em risco a 

existência da língua portuguesa nem causa o seu 

empobrecimento, ao contrário, é um fenômeno natural. A 

força da língua portuguesa está na valorização da realidade 

linguística brasileira, cuja diversidade deve ser encarada de 

forma positiva e sem preconceitos. 

O estrangeirismo é parte dos próprios processos 

culturais e da convergência de interesses cerceada pela 

imposição da mídia. Para o consumidor, adotar a linguagem 

empregada na revista Marca dos Cariocas, é estar por 

dentro das melhores tendências em termos publicitários e 

da cultura que ela difunde. 

A revista Marca dos Cariocas utiliza vocábulos em 

inglês por necessidade, quando se evidencia a utilização de 

termos que não possuem equivalentes nacionais, mas 

principalmente por valorização de uma cultura que os seus 

editores e o seu público consideram mais sofisticada ou 

mais elegante. 
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Assim, compreender a adoção dos anglicismos como 

resultados da inserção de elementos culturais por meio do 

contexto linguístico é considerar que língua e sociedade se 

relacionam profundamente e que uma não pode existir 

sem a presença da outra. 
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A MUDANÇA ORTOGRÁFICA EM PERSPECTIVA 

Maíra Barbosa de Paiva Melo 
Flávio de Aguiar Barbosa 

INTRODUÇÃO 

Em abril de 2012 iniciei minhas atividades como 

bolsista no Centro Filológico Clóvis Monteiro (CEFIL), centro 

de estudos de filologia, área pertencente ao departamento 

LIPO da UERJ. Para essa bolsa, relativa ao serviço de 

consultoria linguístico-gramatical, respondi a inúmeras 

dúvidas relacionadas à norma-padrão da língua portuguesa. 

Com o tempo e o auxílio de uma tabela na qual eram 

registrados dados sobre as questões que chegavam ao 

CEFIL, pude perceber uma crescente demanda por parte 

dos consulentes sobre questões de ortografia, em especial 

relacionadas ao uso de hífen: das dezenove dúvidas 

catalogadas como ortográficas, catorze eram relacionadas 

ao uso de hífen e nove concernentes à nova ortografia.  

Acredito que o número de consultas que envolvem 

esse assunto tenha crescido dessa maneira basicamente 

por dois motivos: a implacável contagem regressiva que 

deixa a população lusófona, particularmente a brasileira, 
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cada vez mais próxima da obrigatoriedade do emprego das 

regras de um acordo ortográfico com o qual a maioria não 

tem intimidade; e a imprecisão que há em alguns trechos 

do acordo, que carece de determinações mais precisas que 

sanem objetivamente as dúvidas de quem a ele recorre. 

O acordo de 2009 trouxe uma importante 

modificação no que diz respeito ao uso de hífen em 

compostos: “Emprega-se o hífen nas palavras compostas 

por justaposição que não contêm formas de ligação” [grifo 

nosso] (ACADEMIA, 2009: XXVI). No entanto, o hífen 

consagrado pelo uso em locuções, que naturalmente não 

seriam hifenizadas, se manteve, mesmo nelas havendo 

formas de ligação (ex.: água-de-colônia). Essa contradição 

causa dúvidas constantes aos usuários da língua, que se 

deparam com uma indefinição do limite entre compostos e 

locuções. Além disso, algumas palavras foram incluídas no 

grupo das que “perderam, em certa medida, a noção de 

composição”, um conceito que é bastante impreciso e 

necessitaria de maiores esclarecimentos. Há, portanto, a 

demanda por orientações que auxiliem os usuários da 
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língua portuguesa, leigos ou não, no emprego do hífen em 

compostos. 

O projeto de pesquisa de mestrado resultante dessas 

questões visa a expor informações que orientem a 

diferenciação entre compostos e locuções, bem como 

quaisquer outras que auxiliem a compreensão (ou 

interpretação) das diretrizes da nova ortografia no que diz 

respeito ao uso de hífen em compostos. 

RETROSPECTIVA ORTOGRÁFICA 

Inicialmente, é importante fazer um histórico da 

relação entre ortografia e política na construção da língua 

portuguesa como instituição social e, ao fim, analisar o 

Novo Acordo nessa conjuntura. Segundo Helênio de 

Oliveira, “A ortografia, sendo um fator de unidade 

linguística, tem grande importância em política da língua” 

(2011: 5) . A essa afirmação acrescento que a recíproca é 

verdadeira, tendo política da língua grande importância na 

ortografia.  

A impossibilidade de uma ortografia ideal, na qual a 

cada fonema corresponderia unicamente uma letra ou sinal 

gráfico, gera a necessidade da utilização de certa 
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convencionalidade na escolha de formas e regras para o 

estabelecimento de uma grafia padrão. Cabe aos 

ortógrafos decidir, entre critérios fonéticos e/ou 

etimológicos, como será fixada uma forma escrita. 

A periodização da ortografia portuguesa 

Ao longo do tempo, houve uma variação na 

importância dada a critérios fonéticos e a critérios 

etimológicos na elaboração do sistema ortográfico da 

língua portuguesa. Levando isso em consideração, Ismael 

de Lima Coutinho (1976) propôs uma periodização da 

história da ortografia portuguesa que tem sido 

amplamente adotada por estudiosos da língua. Sua 

proposta divide a história em três períodos, nesta ordem: 

fonético (de 1196 até o final do século XV), 

pseudoetimológico (de 1489 ao começo do século XX) e 

histórico-científico (de 1904 em diante). 

Em seu artigo “Ortografia da língua portuguesa: 

algumas considerações”, Luís Fernando Dias Pita (2001) 

adota a divisão feita por Coutinho, mas critica-a por 

considerar “a princípio que ela se constrói a partir de 

formulações que tomam por base apenas a história interna 
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da língua, isolando as ortografias [...] dos panoramas de 

época nos quais vigoraram” (2001: 65). Em seu estudo, Pita 

resgata o aspecto histórico-social deixado de lado por 

Coutinho. 

No período fonético, que, segundo Coutinho, não 

apresentava sistematização ou coerência, contradições no 

emprego de sinais gráficos podiam ser observadas em um 

mesmo texto, o que Pita credita à divisão da sociedade em 

feudos, que privilegiava o isolamento, realçando as 

variações, e ao domínio da Igreja, que fazia com que falares 

romances fossem proscritos em prol do latim, escolhido 

como língua cristã oficial. No pseudoetimológico, conforme 

descrição de Coutinho, havia uma abundância de formas 

equivocadas, contrariando a etimologia e a evolução da 

língua, resultado, para Pita, da falta de experiência da 

burguesia, grande patrocinadora da produção cultural da 

época, “para definir, com exatidão, quais dos elementos 

greco-romanos seriam de fato úteis na linguagem 

cotidiana” (PITA, 2001: 67). O histórico-científico veio 

então, de acordo com Coutinho, sistematizar, atualizar e, 

consequentemente, simplificar a ortografia, o que, na 
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interpretação de Pita, atende à demanda da fortalecida 

burguesia, classe inicialmente composta por indivíduos que 

ascenderam socialmente e que, portanto, não faziam parte 

da elite cultural tradicional. 

A Reforma Ortográfica de 1911 e seus desdobramentos 

Com o fenômeno geopolítico da emancipação de 

territórios e a consequente  fragmentação de nações, surge 

a questão da língua nacional: a nova nação que passou por 

um processo de independência irá permanecer com o 

padrão de antes ou institucionalizará uma nova língua para 

afirmar a mudança? É possível observar que, no continente 

americano, formado  por antigas colônias que se tornaram 

independentes, houve a tendência de se permanecer 

adotando a língua do antigo colonizador. No caso do 

português brasileiro, foco deste estudo, constata-se, entre 

outros elementos de diferenciação linguística, a não 

unidade ortográfica em relação ao país colonizador, 

Portugal, o que tornou a língua portuguesa “a única das 

grandes línguas de divulgação internacional (segundo 

dados recentes, o português ocupa o sétimo lugar entre as 
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mais faladas do globo), a possuir dois sistemas ortográficos 

em vigor” (PITA,  2001: 64). 

O marco inicial do atual período ortográfico do 

português foi a publicação, em 1904, de “Ortografia 

nacional”, de Gonçalves Viana, obra fundamentada no 

método científico que veio sistematizar, atualizar e, 

consequentemente, simplificar a ortografia e que serviu de 

base para a Reforma Ortográfica de 1911, inspirada nas 

ortografias espanhola e italiana, que se estabeleceu menos 

de um ano após a proclamação da República em Portugal. 

De acordo com José Pereira da Silva em seu artigo 

intitulado “Um século de ortografia oficial da língua 

portuguesa”, a característica transitória do governo da 

época proporcionou que os trâmites fossem “bem mais 

simplificados do que seria em um regime republicano 

plenamente constituído, em que a burocracia é 

extremamente mais exigente e os processos muito mais 

lentos” (2011: 4). 

No mesmo artigo, Silva afirma que, diferente do que 

se propagava, não houve discriminação dos brasileiros no 
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fato de o Brasil não ter sido consultado na elaboração 

dessa reforma e justifica: 

A unificação da ortografia em Portugal se deu 
como medida político-administrativa interna, 
tanto que foi resolvida pelo Ministério do 
Interior, para que as publicações oficiais, 
tanto administrativas quanto as que se 
destinariam às atividades docentes nas 
escolas, não continuassem no mesmo caos 
anterior, em que cada cidadão poderia, em 
princípio, seguir a norma ortográfica que 
desejasse (2011: 7). 

Mesmo com muitas críticas, a proposta ortográfica 

portuguesa teve relevante aceitação no Brasil nos 

primeiros anos, de modo que em 1915, antes mesmo da 

adoção oficial da Reforma em Portugal, que só se deu em 

1920, a Academia Brasileira de Letras acatou as sugestões 

do parecer de Silva Ramos que visava a eliminar as 

divergências ortográficas entre Brasil e Portugal. Todavia, 

quatro anos depois essa resolução foi revogada. Sobre a 

reação dos dois países à reforma, declara Maurício Silva: 

Confrontando as posições assumidas pelas 
duas nações em torno dessa reforma, pode-se 
concluir – genericamente – por uma inversão 
de perspectivas que denota muito bem o 
espírito de oposição que, em muitos sentidos, 
revelam a divergência de fundo que deveria 
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existir  entre brasileiros e portugueses: com 
todas as ressalvas que uma afirmação como 
esta requer, pode-se dizer que, enquanto no 
Brasil sua aceitação tenha sido relativamente 
grande na prática e bastante limitada na 
teoria, em Portugal ocorreria o inverso, tendo 
a mesma boa aceitação na teoria e pouca na 
prática, pelo menos durante os primeiros 
anos posteriores à sua realização (1999: 5) 

Apesar dos fatores citados acima, é inegável que, 

mesmo sem intenção, a Reforma de 1911 contribuiu para o 

distanciamento ortográfico entre Brasil e Portugal, o que 

posteriormente levou à primeira tentativa de acordo entre 

as nações. 

O acordo ortográfico de 1931 e seus desdobramentos 

 A verdadeira inclusão do Brasil, representado pela 

Academia Brasileira de Letras, não só na adoção de uma 

ortografia comum com Portugal como também em sua 

elaboração ocorreu em 1931, com o Acordo Ortográfico 

Luso-Brasileiro. Sobre esse acordo, é importante ressaltar o 

seguinte trecho do artigo “Reforma ortográfica e 

nacionalismo linguístico no Brasil”, de Maurício Silva: 

Trata-se, contudo, de um acordo não 
totalmente isento de posicionamentos 
nacionalistas, já que se propunha a uma 
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espécie de unificação total dos dois registros 
gráficos, abolindo toda e qualquer 
divergência nesse campo, propósito 
evidentemente inviável e utópico, como aliás 
seria reconhecido mais de meio século 
depois. As bases para o acordo foram 
apresentadas pela Academia brasileira e 
aprovadas pela Academia portuguesa, 
embora, a princípio, a idéia fosse conciliar as 
duas propostas até então existentes: a 
brasileira (1907/1912) e a portuguesa (1911). 
Apesar das boas intenções de ambas as 
partes e da disposição à concórdia, este 
primeiro acordo ortográfico entre Portugal e 
Brasil não surtiria o efeito esperado, como 
comprovam as divergências consignadas 
posteriormente no Vocabulário Ortográfico 
da Língua Portuguesa (Portugal, 1940) e no 
Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa (Brasil, 1943), ambos 
apresentando soluções próprias ao falar 
brasileiro e português, numa clara afronta às 
resoluções acordadas pelas duas academias. 
(1999: 6). 

Silva destaca ainda a importância dada por 

instituições brasileiras à iniciativa, vista como “um 

verdadeiro incentivo à consolidação de nosso sentimento 

nacionalista” (1999: 5), mesmo com seu fracasso. Em 

contrapartida, é citada também a oposição feita por 

intelectuais da época, “impulsionados pelo mesmo espírito 
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nacionalista e  antilusitano  que vigorara durante a primeira 

década do século” (SILVA, 1999: 6). 

Após um período de concordância entre as duas 

nações, que incluiu a organização de um vocabulário 

comum, a Constituição promulgada no governo Vargas, 

marcado por intenso nacionalismo, determinou em 1934 a 

volta ao sistema anterior, o que gerou discordância de 

várias entidades civis, profissionais e culturais, que 

criticavam a “intromissão do governo nos rumos da 

ortografia da língua” (SILVA, 1999: 6). 

Após esse período, houve uma tentativa de retomada 

do acordo por meio de dispositivo governamental, o que, 

novamente, gerou uma reação contrária baseada 

no fato de o governo avocar para si o direito 
de estabelecer regras de acentuação gráfica 
(artigo único) e publicar um vocabulário 
ortográfico (artigo segundo) 
independentemente de um eventual estudo 
do caso pelas Academia Brasileira de Letras e 
Academia de Ciências de Lisboa, numa clara 
afronta aos dispositivos previstos nos 
decretos anteriores e no próprio acordo de 
1931, que versava no seu artigo terceiro 
sobre a necessidade de ambas as academias 
examinarem em comum acordo as dúvidas 
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que porventura surgissem futuramente 
(SILVA, 1999: 7). 

Após as divergências dos vocabulários das duas 

nações mencionadas anteriormente, um novo 

entendimento entre os dois países produziu em 1943 a 

Convenção Luso-Brasileira, da qual resultou a elaboração, 

pela Academia Brasileira de Letras, do Formulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa, que diminuía a 

discrepância da ortografia do Brasil em relação à de 

Portugal. 

O acordo de 1945 

Em 1945, na Conferência Interacadêmica de Lisboa 

para a Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa, foram 

estabelecidas as Conclusões Complementares do Acordo de 

1931, cujas modificações foram tantas que equivaleram a 

uma nova reforma, em que se propôs “uma unificação 

ortográfica absoluta que rondava os 100% do vocabulário 

geral da língua” (AZEREDO, 2008: 105-106). É possível 

afirmar que, “apesar de o acordo procurar fazer algumas 

tímidas concessões a características linguísticas do Brasil, 

reconhecendo a existência e o uso dos 

chamados brasileirismos” (SILVA, 1999: 9), houve um 
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favorecimento à norma portuguesa. Dois de seus princípios 

são apontados na Nota Explicativa do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa como tendo sido inaceitáveis para os 

brasileiros: 

a) Conservação das chamadas consoantes 
mudas ou não articuladas, o que correspondia 
a uma verdadeira restauração destas 
consoantes no Brasil, uma vez que elas 
tinham há muito sido abolidas; 

b) Resolução das divergências de acentuação 
das vogais tónicas e e o, seguidas das 
consoantes nasais m e n, das palavras 
proparoxítonas (ou esdrúxulas) no sentido da 
prática portuguesa, que consistia em as grafar 
com acento agudo e não circunflexo, 
conforme a prática brasileira (AZEREDO, 
2008: 106). 

Além desse problema, havia ainda um fator 

econômico-ideológico decisivo para a desaprovação 

brasileira da proposta, como demonstra Pita em seu artigo: 

Se as diferentes ortografias garantiram o 
desenvolvimento do mercado editorial 
brasileiro, a conjugação deste verdadeiro 
lobby à política nacionalista do Estado Novo 
garantiu a sua preservação e expansão, pois 
através da criação, em 1945, do Instituto 
Nacional do Livro formulou-se uma política de 
financiamento de edições, de concessão de 
bolsas de pesquisa para autores ditos 
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“acadêmicos”, chegando-se inclusive à 
compra de edições inteiras para distribuição 
em escolas. Não por acaso foi escolhido, para 
primeiro presidente do INL, o escritor Mário 
de Andrade, célebre por suas discordâncias 
em relação à ortografia oficial e favorável à 
criação de uma “Língua Brasileira” e primeiro 
a manifestar-se a favor do rompimento do 
acordo ortográfico de 1945. Tal política 
garantiu a expansão do mercado consumidor 
de livros, garantindo o aumento do nosso 
parque gráfico e editorial (2001: 70). 

Tendo em vista os fatores acima dispostos, não é de 

se estranhar que o projeto de 1945 não tenha obtido 

sucesso no Brasil, recusado pelo Congresso Nacional 

brasileiro, e tenha sido adotado somente em Portugal, o 

que resultou em uma nova e também frustrada tentativa 

de acordo em 1975. Destaque-se a hipótese para esse 

fracasso aventada por Regina Schio , em seu artigo 

“Algumas alterações ocorridas na ortografia portuguesa 

desde 1911 até o acordo de 2009”: 

Tanto o fato de Portugal ter sido uma 
democracia recém-criada e cheia de 
problemas internos, enquanto o Brasil, no 
tempo das negociações, ainda se encontrava 
em regime de ditadura militar, como também 
a existência, em ambos os países, de 
demasiados problemas de outra natureza 
podem ter sido decisivos para impedir 
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naquele momento um novo empenho oficial 
em questões ortográficas. Sejam quais 
tenham sido as razões, o resultado do projeto 
de 1975 foi nulo, ou seja, os resultados dos 
trabalhos apenas foram aproveitados para 
servir de base para projetos posteriores 
(2012, p. 33). 

É interessante mencionar ainda que, com o intuito de 

aproximar a norma ortográfica das duas nações, houve 

alterações em 1965 e 1971 na ortografia brasileira e em 

1973 na lusitana. 

1-O acordo de 1990 

Em 1986 começam a se apresentar as condições que 

propiciarão posteriormente o mais recente acordo. Nesse 

ano foi realizado, no Rio de Janeiro, o Encontro para a 

Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa, onde estavam 

representados, pela primeira vez, além de Portugal e Brasil, 

Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, 

cujos processos de independência tiveram início apenas no 

século XX. Na “Nota explicativa do Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa (1990)”, destaca-se que “com a 

emergência de cinco novos países lusófonos, os factores de 

desagregação da unidade essencial da língua portuguesa 

far-se-ão sentir com mais acuidade e também no domínio 

99



ortográfico” (AZEREDO, 2008: 104). Herculano de Carvalho 

menciona ainda a presença de observadores Galegos 

(1997: 41). Azeredo explica a ausência de dois países:  

O negociador da Guiné Bissau não pôde 
comparecer por motivos alheios ao evento, e 
Timor-Leste ainda não era uma república 
independente (o referendo pela 
independência do território, então sob 
domínio Indonésio, data de 1999, e seu 
primeiro presidente foi escolhido em eleições 
livres em 2001) (2008: 23). 

O resultado desse encontro foi uma proposta de 

“unificação ortográfica em cerca de 99,5% do vocabulário 

geral da língua” (AZEREDO, 2008: 105), número muito 

elevado para uma adoção pacífica. Soma-se a isso o 

rechaço por parte dos portugueses, para quem “pareceu 

ter havido, da parte dos organizadores, ‘cedência’ às 

posições brasileiras” (NEVES, 2010: 110). A consequência 

foi a reprovação geral do projeto. 

Com a inclusão da delegação da Guiné Bissau, foi 

firmado em Lisboa o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa em 1990, posteriormente havendo a adesão do 

Timor Leste. Menos radical que o anterior, unificando 98% 

da língua, “procura atender de forma mais satisfatória às 
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necessidades dos diferentes países que usam o português 

como língua de cultura”. Algumas duplas grafias, por 

exemplo, foram mantidas respeitando-se a fonética, que foi 

privilegiada em detrimento da etimologia. 

O Brasil nessa época, e até os dias atuais, não passa 

particularmente por um momento nacionalista, o que 

contribui para uma maior facilidade de aceitação do 

projeto. Somem-se a isso razões econômicas descritas por 

Pita: 

O atual desenvolvimento do nosso parque 
gráfico e editorial pode nos permitir a 
conquista de mercado externo e, então, a 
política de “reserva de mercado” praticada 
desde o início do século passa a constituir 
entrave na conquista do restante do mercado 
de língua portuguesa – que hoje em dia não 
se entende apenas como Portugal, mas 
também as nações africanas e asiáticas – ex-
colônias. 

Esta busca de transnacionalização do 
mercado editorial – e também de todas as 
áreas de conhecimento nas quais a palavra 
escrita tenha fundamental relevância, como 
imprensa, música, etc. – se coaduna com a 
tendência globalizante vivida no atual estágio 
de desenvolvimento do capitalismo. 
Contrastando com o que se fez na transição 
da Idade Média para a Moderna, agora cabe 
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anular as diferenças para demarcar território 
(2001: 70). 

Além disso, uma proposta simplificadora como essa 

facilita o aprendizado tanto da comunidade interna da 

língua portuguesa, podendo tornar-se uma importante 

ferramenta no combate ao analfabetismo, quanto da 

comunidade externa, o que ajudaria no objetivo de 

propagação da língua. 

Maria Helena de Moura Neves chama ainda atenção 

para outra vantagem do acordo: 

[...] o significado que essa fixação ortográfica 
explicitamente nomeada como “Acordo” terá, 
no sentido da garantia que dá de que 
documentos e registros possam ser 
oficialmente catalogados, na comunidade 
internacional, como material escrito “em 
língua portuguesa”, sem catalogação 
adicional referente a nenhuma nação 
particular cuja lei balize os registros gráficos 
adotados. (NEVES, 2010: 110-111) 

AS MUDANCAS ORTOGRÁFICAS DA BASE XV 

Nesta seção será feita uma comparação entre o texto 

da base XV do novo acordo ortográfico, que dispõe sobre o 

hífen em compostos, locuções e encadeamentos 

vocabulares, e o equivalente do anterior, que, vale lembrar, 
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não foi adotado no Brasil, apenas em Portugal. Em seguida, 

será analisada a nota explicativa do Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP). 

2-O texto do novo acordo e o do “acordo” 

anterior 

Em primeiro lugar, é importante analisar os exemplos 

utilizados no acordo atual. Os exemplos de exceções com 

formas de ligação em que se mantém o hífen, em sua 

maioria (excetuando-se “pé-de-meia”), foram reproduzidos 

dos exemplos de uso de hífen do acordo de 1945. À 

exceção de “ao deus-dará” e “à queima-roupa”, que 

figuravam como locuções cujos componentes têm hífen, 

estes exemplos estavam normalmente dispostos entre 

outras palavras compostas sem nenhuma ressalva no texto 

de 1945. Ressalte-se ainda que, ao exemplificar essas 

exceções, o termo “água-de-colónia” é grafado apenas em 

sua forma correspondente à variedade lusitana da língua 

portuguesa, não havendo menção, como há no resto do 

acordo, à forma correspondente à variedade brasileira, 

“água-de-colônia”. 

Em nenhum dos dois acordos é citada alguma 

expressão que anteriormente era grafada com hífen e 
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passou a ser escrita separadamente, como “pé de 

moleque”. Exemplos de expressões desse tipo não são 

dados em nenhuma parte do atual acordo.  

Apesar dos problemas gerados pela redação 

imprecisa e carente de exemplos, o Anexo II, Nota 

explicativa do Acordo de 1990, ignora qualquer problema: 

Sintetizando, pode dizer-se que, quanto ao 
emprego do hífen nos compostos, locuções e 
encadeamentos vocabulares, se mantém o 
que foi estatuído em 1945, apenas se 
reformulando as regras de modo mais claro, 
sucinto e simples. 

De facto, neste domínio não se verificam 
praticamente divergências nem nos 
dicionários nem na imprensa escrita. 
(ACADEMIA, p. XLII) 

A referência ao que “foi estatuído em 1945” não se 

revela eficaz para os usuários brasileiros da língua, tendo 

em vista que a ortografia proposta naquele ano foi adotada 

somente em Portugal, tendo sido mantido no Brasil o 

padrão de 1943. Além disso, não há, no texto de 1945, 

referência explícita à restrição do hífen a “palavras 

compostas por justaposição que não contêm formas de 

ligação”, muito menos à exceção feita às “que designam 

espécies botânicas e zoológicas” e às “consagradas pelo 
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uso”; estas constavam apenas como exemplos de palavras 

compostas hifenizadas na ortografia de 1945. Daí a 

pequena ressalva de que as regras foram reformuladas “de 

modo mais claro, sucinto e simples”. A impressão que dá 

àquele que consulta o texto dos dois acordos, no entanto, é 

a de que se tentou adaptar o texto do acordo anterior às 

mudanças do novo acordo, gerando para este uma redação 

pouco esclarecedora. 

 

3-A nota explicativa do VOLP 

A ABL é a instituição que representou o Brasil no 

atual Acordo e a responsável pela publicação e elaboração 

do VOLP, a obra máxima de referência ortográfica do país 

elaborada a partir dos princípios do texto normativo 

estabelecido em 1990. Esse foi, portanto, o motivo da 

escolha do VOLP como uma das bases para este trabalho. 

Em meio às questões suscitadas pelo texto do novo 

acordo, a Comissão de Lexicografia e Lexicologia se reuniu 

para deliberar sobre como proceder na elaboração do VOLP 

respeitando o Acordo de 1990 e seu Anexo II. Os 

procedimentos metodológicos adotados por essa comissão 
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foram publicados em Nota Explicativa do VOLP. Nessa nota 

ainda não é explicitada a mudança de grafia de lexias como 

“pé de moleque”, que aparece na nota editorial da 

publicação: 

2) Não se emprega o hífen nos compostos por 
justaposição com termo de ligação, como pé 
de moleque, folha de flandres, tomara que 
caia, quarto e sala, exceto nos compostos que 
designam espécies botânicas e zoológicas, 
como ipê-do-cerrado, bem-te-vi, porco-da-
índia, etc. (ACADEMIA, p. LV). 

 

Esse item pode ser considerado incompleto, pois 

menciona como exceções de compostos com termo de 

ligação em que o hífen é usado apenas aqueles que 

designam espécies botânicas e zoológicas, silenciando 

sobre exceções já consagradas pelo uso como “água-de-

colônia”.  

A VISÃO DE BENVENISTE 

Como se trata de uma mudança recente (apesar de 

ser de 1990, o AOLP só começou a ser adotado em 2009), 

ainda há poucos textos sobre o assunto. Ao fazer um 

levantamento da bibliografia, um dos poucos artigos 
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encontrados especificamente sobre o tema foi “Acordo 

ortográfico e a questão do hífen nos compostos”, de 

Vicente Martins. Tendo esse estudo em vista, dei início à 

abordagem da questão das unidades lexicais complexas, a 

partir do conceito de sinapsia, proposto por Émile 

Benveniste e empregado por Martins em suas análises. 

Antes de abordar as sinapsias é importante esclarecer 

uma distinção feita por Benveniste em Problemas de 

linguística geral II. Para ele, na composição “dois termos 

identificáveis pelo locutor se juntam em uma unidade nova 

de significado único e constante” (1989, p. 174), o que a 

torna diferente dos conglomerados, “unidades novas 

formadas de sintagmas complexos que comportam mais de 

dois elementos” (1989: 174)5. 

Dentre os conglomerados, destacam-se  as sinapsias, 

termo utilizado por Benveniste para lexias que se 

distinguem pelas seguintes características: 

• A natureza sintática (não morfológica) 

do vínculo entre os membros; 

                                                           
5 Tradução nossa. 
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• O emprego de conectores para este 

efeito; 

• A ordem determinado + determinante 

dos membros; 

• Sua forma léxica plena, e a escolha livre 

de todo substantivo ou adjetivo; 

• A ausência de artigo antes do 

determinante; 

• A possibilidade de expansão para um ou 

outro membro; 

• O caráter único e constante do 

significado. 

De acordo com Benveniste, portanto, termos como 

“pé de moleque” não são compostos, mas um tipo de 

conglomerado chamado sinapsia, estando o autor em 

consonância com o que foi estatuído pela nova ortografia, 

que afirma apenas que “emprega-se o hífen nas palavras 

compostas por justaposição que não contêm formas de 

ligação”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de muitas idas e vindas e de muitos 

adiamentos, parece que, finalmente, se consolidará um 

projeto de unificação ortográfica. Em uso no Brasil desde 

2009, o acordo tem adoção obrigatória prevista para 1º de 

janeiro de 2016. As críticas continuam, mas é possível 

concluir que o novo acordo se enquadra muito bem no 

panorama atual e significará um importante passo do 

mundo lusófono em direção ao progresso. 

É possível afirmar também que, apesar de algumas 

questões ainda causarem muita confusão entre os usuários 

da língua portuguesa, as relacionadas a compostos por 

justaposição que contêm formas de ligação podem ser 

dirimidas com uma simples leitura da base XV do novo 

Acordo: se esses designam espécies botânicas e zoológicas 

ou são citados textualmente no acordo como exceções, 

ficou determinado que devem ser escritos com hífen; em 

todos os outros casos, sem hífen. Sendo assim, esse acordo 

representou um avanço para a ortografia ao facilitar a 

determinação da grafia dessas lexias. 
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Este é um primeiro passo de um projeto de pesquisa 

maior visando à elaboração de uma dissertação de 

mestrado, na qual outros casos, como o de compostos em 

que se perdeu a noção de composição, serão analisados 

com o objetivo de explicitar princípios para a aplicação do 

hífen conforme as disposições da base XV do atual acordo. 
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ENSINA-ME A ESCREVER: UM ESTUDO DESCRITIVO 
DOS MANUAIS DE REDAÇÃO 

Luiz Antônio Cavalcanti Monteiro 

Jornalismo: gêneros e textos 

Os textos jornalísticos têm sido objeto de estudos 

sistemáticos nas últimas décadas, tanto pela vertente da 

comunicação social – priorizando-se elementos como as 

técnicas redacionais em geral (pirâmide invertida¹e lead²) 

precisão, clareza e impacto das novas mídias – quanto pela 

ótica linguística, que direciona sua abordagem aos aspectos 

de semântica, peculiaridades discursivas e lexicológicas, 

como a neologia (inclusive com seus mecanismos 

morfológicos).  

A linguagem das mídias também é amplamente 

estudada em seus aspectos sintáticos, sobretudo como 

exemplo de estruturas da língua padrão para os  ensinos 

médio e fundamental. Perini (2009, p. 25) explica sua opção 

pelos corpora de textos midiáticos (além dos técnicos) 

como base para sua Gramática Descritiva do Português: 

Existe uma linguagem padrão utilizada em 
textos jornalísticos e técnicos (...), que 
apresenta uma grande uniformidade 
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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. 

Ainda segundo Mário Perini, uma das vantagens 

desses textos é a uniformidade de estrutura, que favorece 

a descrição de suas características linguísticas com maior 

coerência, pois há menos influência das inovações pessoais 

frequentemente encontradas em textos literários.  

Concordamos com Perini ao notar a existência de um 

modelo de texto que permeia os enunciados midiáticos em 

diversas plataformas, do impresso tradicional aos textos de 

mídias sociais, com sua síntese extrema (às vezes se 

aproximando perigosamente da vagueza) para adequar-se 

a determinações da tecnologia, como a limitação de 

caracteres. 

O jornalismo é, por excelência, uma plataforma de 

gêneros e por isso não tem um único padrão textual para 

todos os seus enunciados. Em um jornal dominical 

impresso, por exemplo, convivem cerca de 20 gêneros 
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discursivos. A partir de estudos de Seixas (2009, pp. 292 e 

297), relaciono alguns³: 

1. Reportagem 

2. Artigos 

3. Editoriais 

4. Crônicas 

5. Críticas 

6. Quadrinhos 

7. Charges 

8. Resenhas 

9. Notícia 

10. Cartuns 

11. Coluna de notas 

12. Classificados 

13. Fotos-legenda 

14. Cartas dos leitores 

15. Suplementos especializados e genéricos 

16. Entrevistas 

17. Anúncios 
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18. Serviços culturais (de cinema, tevê, teatro etc.) 

19. Chamadas e títulos 

20. Informe editorial 

 Um mesmo gênero pode apresentar nova dinâmica 

enunciativa dependendo da plataforma em que for 

veiculado. Uma reportagem – apenas para exemplificar 

com um gênero clássico do jornalismo – adota padrões 

textuais próprios para mídias audiovisuais (tendência à 

oralidade, frases diretas e curtas) ou impressas. E até 

mesmo dentro de uma mesma plataforma a organização 

textual pode variar. Veja-se o exemplo das notícias de 

jornal e as encontradas nas revistas semanais: enquanto 

aquelas são mais factuais e informativas, estas são mais 

analíticas, descritivas e até mais carregadas de elementos 

axiológicos. 

Bakhtin (2011, p. 262) define os gêneros como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” e esclarece que “o 

conteúdo temático, o estilo, 

e a construção composicional estão indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado e determinados pela 

especificidade de um campo da comunicação”. Para 
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aprofundar a reflexão sobre como os gêneros moldam os 

enunciados, recorro a Marcuschi (2010, p. 85):  

(...) O gênero é uma escolha que leva consigo 
uma série de consequências formais e 
funcionais (...).Muitas decisões de 
textualização (configuração, estrutura, 
ordenamento)devem-se à escolha do gênero. 
Desta forma, o gênero inscreve também 
formas textuais que se manifestam no 
artefato linguístico. 

Outro elemento central na caracterização dos 

gêneros é a sua função social. Ainda segundo Marcuschi 

(apud BARBOSA, 2009, p. 66), dominar um gênero não é 

dominar uma forma linguística, e sim realizar 

linguisticamente objetivos em situações sociais 

particulares. A definição é ampliada com Bronckart (apud 

BARBOSA, 2009,p. 66): 

A apropriação dos gêneros é um mecanismo 
fundamental de socialização, de inserção prática 

nas atividades comunicativas humanas. Com 
essas definições de gênero, temos 
embasamento bastante para podermos situar 
os manuais de redação como um gênero em 
si, abrigado na categoria das obras de 
referência, como dicionários e enciclopédias 
temáticas. Algumas características dos 
manuais nos ajudam a fazer esta conclusão: 
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• São obras de consulta para uma tarefa 

específica (no caso, produzir enunciados 

escritos de cunho jornalístico); 

• São organizados por áreas temáticas e 

subdivididos em verbetes distribuídos 

por ordem alfabética; 

• Têm conteúdo que aborda áreas 

extratextuais, como religião, geopolítica, 

economia e até mapas, evidenciando 

seu caráter generalista de auxílio ao ato 

de escrever; 

• Cumprem uma  função social de auxílio 

ao ato de escrever, não apenas para um 

determinado modo de produção 

discursiva, que são os enunciados 

jornalísticos, mas também para os 

falantes em geral. 

Fiz questão de anotar essas considerações sobre 

gêneros para acentuar a importância de enxergarmos o 

jornalismo com a sua multiplicidade de textos advindos da 
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multigenerecidade. Além disso, é tarefa central identificar 

os manuais como gêneros próprios, descrevendo as 

características que o fazem ocupar um espaço singular 

entre as obras de referência: não são gramáticas, embora 

exibam conteúdo linguístico com claro perfil de 

normatividade das escolhas sintáticas e estilísticas.  

Há registros evidentes que nos mostram se tratarem 

de obras de consulta pontual, principalmente quando as 

questões descambam para assuntos de língua portuguesa: 

Este capítulo não é uma gramática; nem 
mesmo em versão de bolso (...) 

Manual de Redação e estilo de O Globo 
(1992, p. 58) 

Ele tem cunho eminentemente jornalístico. 
Por isso mesmo os grandes 
capítulos da gramática foram reproduzidos 
com essa preocupação 

Manual de Redação e Estilo do Estado de S. 
Paulo (1990, p. 11) 

Alguns manuais, como o da Folha de S. Paulo, trazem 

mapas, mas não são atlas ou outra obra de informações 

demográficas; exibem anexos jurídicos, médicos, 

legislativos e religiosos, embora não sejam referências de 

direito, ciências médicas, política ou teologia. 
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Concluindo as reflexões sobre a importância dos 

textos midiáticos, penso que devemos reconhecer que há 

realmente um texto padrão na imprensa que não só atraiu 

a atenção dos pesquisadores de sintaxe, como acabou 

adotado pelo falante médio como um modelo a ser 

seguido, sobretudo quando há a necessidade de se 

estabelecerem enunciados escritos. 

Por que estudar os manuais de redação? 

Entendo que o modelo de texto que reflete a língua 

padrão esteja plenamente abrigado nos manuais de 

redação da imprensa brasileira, tema central de minha  

dissertação de Mestrado. Para além da formação de 

jornalista lidando há 20 anos com questões textuais de 

toda ordem, há fatores concretos e importantes que me 

levaram a escolher esse corpus para um estudo acadêmico.  

Um dos mais importantes é a constatação de um 

curioso fenômeno: os manuais de redação extrapolaram os 

limites do ambiente jornalístico e passaram a ser usados 

como referência de primeira consulta, superando 

dicionários e gramáticas para dúvidas corriqueiras do ato 

de escrever, entre profissionais do mercado de 
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comunicação e de qualquer falante que precise escrever 

um memorando, um e-mail, quiçá alçar voos textuais mais 

ambiciosos.  

Os próprios manuais, em suas apresentações, já 

reconhecem essa possibilidade: 

Temos razões especiais para confiar na 
utilidade deste trabalho, tanto para os 
jornalistas do GLOBO como para quem mais 
se lance à aventura de escrever. Manual de 
Redação e Estilo de O Globo (1992, p. 7) 

Embora destinado a jornalistas, o livro pode 
também constituir eficiente auxiliar de todos 
aqueles que precisem escrever com 
regularidade, estejam se preparando para 
exames de redação ou queiram conhecer as 
principais particularidades da língua 
portuguesa. 

Manual de Redação e Estilo do Estado de S. Paulo (1990, 

p. 11) 

Até a Folha de S. Paulo, que intitulou seu manual como 

“Manual da Redação” – com o sintagma nominal 

delimitando que se trata de normas voltadas para os 

jornalistas do Grupo Folha, ou seja, não é obra que trate 

“de” estilo e redação para o público em geral – admite 

(2010, p. 7 “Esta edição procurou também atender ao 
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interesse dos leitores que utilizam o manual como fonte de 

consulta”. 

Um pouco de história 

Pretensiosos para alguns, úteis e tremendo quebra-

galhos para outros, quase todos os grandes órgãos de mídia 

possuem o seu, e muito redator que nem atua no 

jornalismo também os tem na gaveta, esses são os manuais 

de redação e estilo. Segundo Ramón Salaverría (1997, p. 

66), professor de Comunicação da Universidade de 

Navarra, essas obras são herdeiras de tratados de 

argumentação, poética e retórica que surgiram em países 

de língua latina e anglo-saxões4. Conhecido por suas 

pesquisas sobre o texto jornalístico, Salaverría (apud 

Caprino, 2002, p. 100) já computou mais de dois mil 

manuais do tipo em periódicos no mundo todo. 

O primeiro manual de redação  (apud  COSTA, 2011, 

p. 14) relata:  

Foi o DC que (...) expulsou da redação alguns 
ranços em voga desde o século XIX que 
obrigavam os redatores a escrever como se 
usassem fraque e cartola. Tinham, por 
exemplo,  de acrescentar um “excelentíssimo 
senhor”, nos títulos e no corpo das matérias, 
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toda vez que se referiam a um presidente ou 
a um ministro. No DC, Juscelino Kubitschek 
virou JK, assim como Jânio Quadros virou JQ e 
João Goulart virou Jango – inovações que na 
época soaram como verdadeiro escândalo.  

Quem viveu a época conta que foi mesmo uma 

ruptura, um frescor de estilo moderno no empolado 

jornalismo de então. O texto ficou mais direto, menos  

sisudo, aproximando o fato do leitor sem rodeios, como já 

era comum no jornalismo americano desde o fim do Século 

XIX. Sem renegarem a criatividade, as mudanças 

implantadas por Pompeu de Souza buscavam elementos 

textuais como objetividade, concisão e impacto. Além 

disso, padronizou a confecção de títulos, a pontuação, 

implantou o copidesque, com etapas de revisão rigorosas e 

estabeleceu um vocabulário formal para as matérias. 

Deve-se reconhecer que essas informações 

padronizadas, além de servirem ao jornalista que enfrenta 

prazos apertados no corre-corre das redações, são vistas 

como valiosas dicas não apenas de estilo, mas também de 

modelos testados e consagrados. É uma rede de segurança 

que revela uma imagem de autoridade do fazer textual que 
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o jornalismo ainda preserva perante determinada parcela 

da sociedade5.  

Assim, atendem demandas específicas em áreas 

ligadas à comunicação social – assessorias de imprensa, 

departamentos de marketing e RH de corporações que 

produzem muito material escrito, entre outros exemplos. 

Com o tempo, os manuais acabaram indo além do estilo, 

entrando em searas sintáticas e abrangendo informações 

políticas, religiosas, econômicas e geográficas. Verdadeiros 

almanaques tira-dúvidas.  

Voltando às razões do tema para a dissertação, 

destaco ainda a oportunidade de se realizarem estudos 

teóricos com base na semiolinguística, sem perder o foco 

dos elementos estilísticos, descrevendo o conteúdo dessas 

obras e cotejando-o com elementos centrais do texto 

jornalístico (por exemplo, títulos, escolhas expressivas e 

léxico). No Brasil, já existem estudos importantes sob a 

ótica da comunicação social, como o livro Normas de 

Redação de Cinco Jornais Brasileiros (Edusp, 1972), de José 

Marques de Melo, além de trabalhos acadêmicos com 

olhos voltados para a área de Comunicação Social. 
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As obras que delimitei como corpora são de O Globo, 

Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, os principais jornais 

do país e que alcançam seis milhões de leitores por 

semana, considerando-se as médias de circulação diária da 

Associação Nacional de Jornais para o ano de 2011. Embora 

a escolha tenha recaído sobre os manuais de redação da 

mídia impressa, vale esclarecer que há exemplos de 

publicações semelhantes para empresas de rádio, TV e 

internet 

Sobre o fato de os manuais terem estendido sua 

“autoridade” referencial para outras esferas de produção, 

compartilho uma experiência própria que o evidencia:. Em 

2012, fui contatado por uma editora para fazer teste de 

revisor. O teste veio acompanhado de outro documento, 

um guia editorial de padronização ortográfica e gramatical, 

cujo conteúdo de pronto me pareceu bastante familiar. 

Todas as orientações eram do Manual de Redação do 

Estado de S. Paulo. Achei estranho como uma editora com 

um catálogo de obras literárias e pedagógicas pudesse 

lançar mão de uma referência de conteúdo jornalístico para 

embasar seu processo de edição e revisão. 
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Trata-se de um bom exemplo de como os manuais já 

não são balizadores apenas para as empresas jornalísticas. 

No entanto, percebo um ponto de contato entre essas 

corporações e as editoras de livros que pode nos indicar 

uma justificativa: o processo de produção, que, para 

atender padrões de eficiência e produtividade, precisa de 

modelos pré-testados para não desperdiçar tempo e 

recursos (humanos, tecnológicos, financeiros, tudo dentro 

da lógica “tempo é dinheiro”). Enfim, trata-se de uma 

referência de almanaque para atender necessidades 

puramente fabris e mercadológicas e, em último grau, 

econômicas. 

Dessa forma, os manuais se constituem como 

referência para o news making, o modo de produção 

jornalístico,  mas vão além dela. Estão inseridos na 

natureza informativa da mídia ao balizar procedimentos, 

orientar escolhas e realizar pré-seleções lexicais e 

sintáticas, praticamente modelando enunciados ao gosto 

da “voz corporativa”. O impacto nas esferas social, política 

e econômica é evidente.  
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Em resumo, a penetração na sociedade dos 

enunciados jornalísticos, com toda a sua carga semântico-

discursiva, é algo que não podemos desconsiderar, 

sobretudo porque eles disparam uma teia de interesses 

bastante complexa, que vai além do conhecimento 

linguístico, e passa sobretudo pelas instâncias econômica e 

política, embora, segundo relaciona Charaudeau, inclua 

também tecnologia, marketing e áreas do conhecimento de 

ciências humanas (além dos já citados estudos linguísticos), 

como sociologia, antropologia e história. 

Uma análise semiolinguística 

Charaudeau (2013, p. 16) identifica que as empresas 

de mídia se apossam da noção de comunicação e 

informação para instalá-las dentro das lógicas econômica (a 

constituição empresarial), tecnológica (para servir à sua 

própria difusão) e simbólica (atender a um caráter 

democrático): 

(...) trata-se da maneira pela qual os 
indivíduos regulam as trocas sociais, 
constroem as representações dos valores (...), 
criando e manipulando signos e produzindo 
sentido. 
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Acrescento que, dentro da lógica simbólica, 

comunicar e informar ajudam a estabelecer um diálogo 

social, ainda que não totalmente perene e igualitário, na 

medida em que a democracia (considerando-se a imprensa 

uma instituição mais dinâmica em regimes democráticos) 

não é igualmente estabelecida em todas as sociedades.  

De qualquer forma, não se pode desconsiderar que a 

lógica simbólica estabelece o campo onde este diálogo 

acontece. É o espaço onde o contrato de comunicação é 

efetivamente levado a cabo. Sobre o contrato de 

comunicação, vale esclarecer (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2012, p. 130):  

O termo contrato de comunicação (...) é 
empregado para designar o que faz com que 
um ato de comunicação seja reconhecido 
como válido do ponto de vista do sentido. É a 
condição para os parceiros de um ato de 
linguagem se compreenderem minimamente 
e poderem interagir,co-construindo o sentido, 
que é a meta essencial de qualquer ato de 
comunicação.  

Os manuais de redação preenchem uma outra 

necessidade do processo enunciativo, esta mais sutil, que é 

se desenvolver por modelo social e hierarquicamente 
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aceito. Assim, se os gêneros jornalísticos cumprem a função 

de definir a forma, os manuais auxiliam enunciadores a dar-

lhe conteúdo, com modelagens pré-testadas de toda 

ordem – argumentação, ênfase, clareza organização – para 

o texto midiático, uma síntese dos sistemas de valores que 

comandam as escolhas e combinações de signos nas 

circunstâncias de comunicação jornalística. 

Para deixar mais clara a  posição que essas obras de 

referência ocupam no jornalismo, recorro novamente a 

Charaudeau (2013, p. 23), com sua análise sobre os três 

lugares da máquina de produção midiática: 

1. Produção: é o lugar das condições de produção, 
dividido entre as práticas de organização 
socioprofissionais e as práticas de realização do 
produto; 

2. Produto: lugar de construção do produto, que abriga 
a organização estrutural e onde a relação 
enunciador-destinatário se evidencia e ganha os 
contornos semântico-discursivos que a moldará; 

3. Recepção: lugar das condições de interpretação, onde 
se encontra o destinatário, o alvo que a mídia 
entende capaz de interpretar e se mobilizar a partir 
dos enunciados. 
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Segundo Charaudeau, os estudos sobre textos 

midiáticos devem considerar o equilíbrio entre estes três 

lugares, como num jogo de espelhos, em que um lugar 

reflete o outro e a si mesmo. Ao relacionar esses modelos 

pré-escolhidos e testados, de eficácia aparentemente 

comprovada, os manuais de redação acabam sendo uma 

peça importante da mídia na busca por manter a 

produtividade e a uniformidade informativa dos 

enunciados, supostamente alcançando este equilíbrio de 

que fala o autor.. 

Os manuais de redação, portanto, têm lugar no 

processo produtivo do jornalismo e sua influência se 

desdobra, consequentemente, para o produto e a 

recepção, pois oferece recursos que, ao menos em tese, 

contribuem para aproximar o efeito visado pelo enunciador 

do efeito produzido, que, espera-se, será aceito pelo 

destinatário, o público consumidor da notícia. 

Charaudeau (2013, p. 19) também chama a atenção 

para a contradição que a mídia vive ao ter que atingir um 

público que precisa acolher a informação, mas, para isso, 

precisa não apenas demandá-la, mas , sobretudo, não a ter. 
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Ora, o grau mediano de informatividade do público é um 

desafio para o comércio de informação, e o linguista 

francês identifica:  

As mídias acham-se, pois, na contingência de 
dirigir-se a um grande número de pessoas,ao 
maior número (...). Como fazê-lo a não ser 
despertando o interesse e tocando a 
afetividade do destinatário da informação? 

Existe um “ethos jornalístico”? 

No processo interacional da comunicação, a troca e a 

coenunciação são diretamente afetadas pela imagem que 

os atores projetam de si e percebem do outro. Amossy 

(2008, p. 11), citando Pêcheux, denomina esse fenômeno 

de “construção especular”, e esclarece:  

(...) o emissor A faz uma imagem de si mesmo 
e de seu interlocutor B; reciprocamente, o 
receptor B faz uma imagem de si mesmo e do 
locutor A 

Amossy amplia a visão com estudos da linguista 

francesa Catherine Orecchioni, para quem outra variável 

deve entrar nessa equação: a imagem que cada ator desse 

jogo imagina que o outro faz dele. Essa encenação típica 

das interações nos remete indubitavelmente à noção de 

ethos. Amossy (2008, p. 10) relembra definições clássicas 
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desse conceito: “a construção de uma imagem de si 

destinada a garantir o sucesso oratório”; ou a definição 

mais aristotélica de Roland Barthes: “... traços de caráter 

que o orador deve mostrar ao auditório para causar boa 

impressão”.  

É possível fazermos uma analogia com a 

comunicação que o jornalismo estabelece com seu público 

para refletir sobre a existência de um ethos jornalístico. Na 

relação com os leitores e com os diversos atores sociais 

(quero incluir aqui os que não são consumidores ativos de 

enunciados midiáticos, embora também sejam afetados 

por eles), os jornalistas acabam também projetando sua 

imagem aos que são impactados por seu trabalho. 

 A tendência perceptível é de que o público médio 

veja o jornalista como possuidor de determinados atributos 

que o diferem do público em geral e lhe conferem um certo 

status de poder. Entre estes atributos, consigo identificar o 

domínio (em certa medida, acrescento) da informação e da 

habilidade linguística para transformá-la em notícia. Não 

foram poucas as vezes em que presenciei diálogos sobre 

determinado texto que precisava de correções – 
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ortográficas, sintáticas,–, e alguém acabava sugerindo: “Vê 

como está escrito no Globo”. 

Essa “confiança”,  entendo, se dá 

fundamentalmente porque o leitor médio reconhece no 

jornalism6 uma série de atributos que conferem uma 

imagem aos profissionais de imprensa. É claro que essa 

imagem é afetada pela posição político-ideológica que 

esses atores ocupam. Assim, é mais provável que os 

leitores de Veja se identifiquem com seus articulistas e 

repórteres, e assim também com os leitores da Carta 

Capital (apenas para citar dois atores midiáticos tão 

marcadamente opostos no espectro político). E ela também 

não é generalizada para o jornalismo. 

As atuações individuais no palco da mídia (TV, 

Internet, jornais, revistas etc.) também geram percepções 

diferentes no público, o que impacta diretamente na 

construção  desse ethos, que alguns jornalistas possam ter 

como base para sua credibilidade. Apenas como exemplo, é 

natural supor que um âncora de um telejornal detenha 

junto a certa parcela do público uma imagem de mais 

seriedade e retidão (o “caráter”, de Barthes, que Amossy 
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retoma e citamos acima) do que um profissional que se 

ocupe de notícias de celebridades num site de variedades. 

Ambos são jornalistas, mas não ocupam o mesmo espaço 

no jogo linguístico-discursivo da mídia. 

 Posso entender que esse ethos pode flutuar em 

função do contrato de comunicação que esses públicos 

mantêm com os veículos que leem, o vínculo que rege as 

expectativas, interesses e comprometimentos entre o 

enunciador e seu destinatário. Retomo a noção de contrato 

de comunicação, mas desta vez com a reflexão de Helênio 

de Oliveira (2011, p. 201), que nos ajuda a entender com 

mais clareza como se dá essa relação de confiança e 

expectativa leitor-veículo:  

(...) faz parte do contrato de comunicação do 
jornalismo (...) o compromisso, ao mesmo 
tempo, composições ideológicas (cada órgão 
de imprensa tem a sua) e com a faceta 
empresarial de tais organizações. É válido 
entender que o público que consome notícias 
de celebridades alimente uma relação deste 
contrato diferente do outro perfil de leitores-
consumidores das notícias políticas. Assim, os 
jornalistas do nosso exemplo acima projetam 
um ethos específico, sobretudo porque seus 
públicos o veem de forma diversa ao nutrirem 
necessidades diversas sobre as informações. 
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A identificação jornalista-leitor, ou enunciador-

destinatário, nos remete para além da ideia de contrato de 

comunicação e termina em uma inevitável reflexão sobre o 

que Charaudeau (2012, p. 31) chama de “interpretação do 

ato de linguagem”, por sua vez subjacente à ideia macro de 

“condições de produção”: dentro das circunstâncias que 

balizam a produção de discursos, instalam-se os saberes 

supostos a respeito do mundo, tanto do lado do 

enunciador, quanto – e principalmente, acrescento – do 

lado do intérprete: 

(...) o sujeito interpretante está sempre criando hipóteses sobre 
             o saber do enunciador (...). De forma análoga, vimos que, 
            para o sujeito enunciador, falar ou escrever é uma atividade 
           que envolve criação de hipóteses sobre o saber do sujeito                         

           interpretante. 

A noção de ethos (Amossy, 2008; p. 15), portanto, está 

ligada ao locutor na medida em que a imagem dele impacta 

a aceitabilidade de seus enunciados. E quanto mais clara e 

positivamente percebidos pelo interlocutor, mais chances 

teriam esses enunciados de agir sobre o interlocutor, 

convencendo ou persuadindo. Entendo claramente que se 

instala aqui não apenas uma partilha de saberes, mas 

paralelamente, dentro desse jogo enunciativo, uma 
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expectativa de saber, que trafega em mão-dupla: o leitor a 

preserva em relação ao jornalista, e vice-versa.  

Encerro compartilhando com o leitor a compreensão 

de que o ethos jornalístico está diretamente ligado a essa 

expectativa de saber, seja este totalmente compartilhado 

ou não, pois é alimentado por ele, mas também o alimenta. 

Nossas experiências de vida, como sujeitos pertencentes a 

esse jogo interacional da linguagem, já nos mostraram que 

tendemos a dar crédito a quem já construiu junto a nós o 

seu pedestal de saber. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAISA centralidade que os 

enunciados midiáticos ocupam desde o início do Século XX 

nas sociedades democráticas – e ainda mais agora nesta 

época pós-moderna e tecnológica que habitamos – já não 

deve ser objeto de dúvida, mas de pesquisas exaustivas, 

sobretudo porque o jornalismo é uma plataforma de 

discursos e gêneros que atraem interesses de toda ordem e 

mexem com uma estrutura ampla de conhecimentos. 

Os estudos dos manuais de redação atingem uma 

ponta dessa rede de conhecimentos, justamente o lado 
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fabril do jornalismo, onde produção e produto são 

conjugados para fazer soar o simbólico das relações de 

comunicação. Ademais, é sempre importante falarmos de 

redação e estilo, posto que a comunicação escrita está 

presente de forma intensa e perene na vida de todos nós, 

até mesmo daqueles que não têm o hábito de escrever 

sequer um bilhete para o porteiro. 

Estudar os manuais de redação nos ajuda a penetrar 

em diversos universos: o do estilo, da expressividade, do 

discurso, da sintaxe, o do desafio do enunciador diante da 

folha em branco (o que suscita reflexões sobre a educação 

textual), e todos estes são apenas componentes do 

universo maior, o da língua e do texto. Este artigo procurou 

caminhar, embora rápida e ansiosamente, por esses 

universos, mostrando o resultado das primeiras pesquisas 

da dissertação. 

Vimos que não podemos analisar essas obras fora da 

seara da produção de enunciados e do modo de fazer 

jornalismo, com a correria e as urgências que lhe são 

características. Trata-se de um corpus rico, que desafia o 

pesquisador, mas é com desafios que chegamos longe. 
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ESTRATÉGIAS ESTILÍSTICO-ARGUMENTATIVAS: AS 
MARCAS DE ORALIDADE NAS CARTAS DOS LEITORES 

Aytel Marcelo Teixeira da Fonseca 
Maria Teresa Gonçalves Pereira 

1. PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

Desde a década de 80, diversos autores, como Pécora 

(2002), Val (1999) e Geraldi (1997), denunciam que a 

produção textual na escola, focada primordialmente na 

modalidade escrita (afugenta-se a oralidade), mostra-se, 

quase sempre, falsa, porque os textos resultantes das 

tarefas não possuem interlocutores autênticos (escreve-se 

para ninguém ou apenas para o professor). Assim, não 

articulam sentidos, sendo, por vezes, vazios de conteúdo, 

destituídos de valor interacional, já que não se consideram 

elementos contextuais determinantes na constituição dos 

enunciados, o que faz tais textos materializarem-se 

somente no modelo homogêneo, “engessado”, conhecido 

como “redação escolar”. 

Quanto às condições de produção do texto 

argumentativo, o mais prestigiado nas escolas por 

exigência dos concursos e dos vestibulares, costumam-se 

139



indicar “macetes”, baseados em “dogmatismos 

linguísticos”, que visam a impor normas do tipo “não use a 

primeira pessoa do singular”, “nunca termine seu texto 

com perguntas”, “não dialogue com o leitor”, anulando-se 

o direito de o sujeito-aluno efetuar escolhas estratégicas de 

recursos linguísticos para concretizar seus projetos de 

dizer. Tais imposições associam-se a procedimentos 

persuasivos “tradicionais” e desprivilegiam outros que 

figuram com êxito em diversos gêneros da esfera 

argumentativa. 

Dentre os recursos rechaçados nas atividades de 

produção escrita, destacam-se as marcas de oralidade, 

consideradas “erros”, indícios da imaturidade linguística 

dos estudantes e que, por isso, devem ser banidas dos 

textos – tese corroborada por diversas pesquisas 

acadêmicas, como a de Galembeck (2009: p. 250), para 

quem essas marcas “revelam a dificuldade de o 

adolescente estruturar o texto de acordo com os padrões 

da escrita”. 

Os traços da fala têm sua pertinência reconhecida 

somente em gêneros literários romanescos, pelo fato de 
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contribuírem para a representação de diálogos orais dos 

personagens e dos narradores de modo aproximado à 

conversação espontânea, garantindo maior 

verossimilhança aos enredos, como apontam Dino Preti 

(2004) e Urbano (2000). 

Em direção contrária, o trabalho que agora se 

apresenta busca evidenciar o valor que as marcas de 

oralidade assumem nos textos argumentativos (não 

literários, portanto), deixando-os mais expressivos e 

persuasivos, por (re)criarem estrategicamente na escrita 

uma “ambiência” típica da fala, por meio da qual o autor 

pode manifestar indignação, felicidade, perplexidade, 

admiração etc., e envolver e atrair os leitores. 

No conjunto das composições do âmbito 

argumentativo, selecionou-se a carta do leitor tendo-se por 

motivação a hipótese de que em tal gênero discursivo 

empregam-se, com frequência, marcas de oralidade como 

recurso estilístico-argumentativo. Pretende-se ilustrar tal 

hipótese através do estudo de duas cartas publicadas no 

jornal O Globo. 
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A escolha do gênero carta do leitor pauta-se nas suas 

repercussões pedagógicas: (a)constitui-se gênero de fácil 

acesso, presente cotidianamente nos jornais de grande 

circulação do país; (b) suscita a atuação dos estudantes na 

vida em sociedade, inscrevendo-os em debates públicos 

sobre temas sociais polêmicos e instigando-os à atuação 

cidadã; (c)e possibilita-lhes a garantia do exercício de sua 

autoria, já que podem ter seus textos publicados nestes 

veículos, ultrapassando as barreiras da escola. 

2. O RECURSO LINGUÍSTICO: AS MARCAS DE ORALIDADE 

As duas modalidades da língua – a fala e a escrita –, 

ainda que não sejam mais consideradas antagônicas, como 

defende Marcuschi (2008), apresentam, indiscutivelmente, 

contextos de produção distintos. Uma primeira diferença 

refere-se ao grau de participação do interlocutor na 

constituição do texto. 

Sabemos, de fato, que qualquer uso da linguagem 

pressupõe um interlocutor, mesmo em um monólogo, cujo 

produtor elege a si mesmo como “ouvinte”. De fato, 

ninguém fala ou escreve se não tiver como contraponto um 

destinatário. A presença do “outro”, longe de ser neutra, 
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interfere diretamente na composição do enunciado: quais 

palavras escolher, qual registro adotar etc. (BRITO, 2006). 

A participação do interlocutor ocorre, entretanto, 

com intensidade distinta, a depender da modalidade de 

uso. Na escrita, o destinatário é “virtual”. Imagina-se, por 

exemplo, um leitor específico quando se escreve uma carta 

pessoal, um leitor genérico quando se escreve uma notícia 

etc. Em todos os casos, o produtor constrói seu texto sem a 

presença física do interlocutor. Existe um lapso entre a 

elaboração e a recepção de um enunciado. 

Já em uma conversa face a face, há uma interação 

concreta entre os participantes, uma vez que eles 

compartilham o mesmo espaço. Por isso, alguns autores, 

como Koch (2007a, 2007b), admitem que a força dialógica 

da linguagem atinge seu ápice apenas nos textos da 

realidade oral, em que há, na maioria das vezes, um intensa 

troca de turno. 

Em decorrência de tal configuração, os textos falados 

são marcados por vazios sintáticos e semânticos, 

“preenchidos” in actu pelo interlocutor, os quais, na 

escrita, tendem a ser substituídos por outras estratégias 
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linguísticas, sob risco de se comprometer a construção de 

sentidos. 

Neste exemplo (CASTILHO, 2000: p. 17), depara-se 

com um tipo de lacuna semântica: 

L1 – mas como tá demorado hoje... hein? 

L2 – só::... e quando chega... ainda vem todo 
sujo... fedorento... 

L1 – isso sem falar no preço... que sobe todo 
mês... sem nenhuma vantagem pra gente... 

Não se explicita o tópico da conversa (o serviço de 

ônibus da cidade), o que seria desnecessário e redundante, 

tendo em vista que L1 e L2 encontram-se no ponto de 

parada da condução. Tal procedimento, de forma alguma, 

cria ruídos na comunicação. 

Já nas sentenças “Bom... primeiramente a partir de... 

localização da casa” e “Eu lembro que... vocês não se 

esqueçam de cumprir as ordens” (URBANO, 2000: p. 19), 

nota-se uma incompletude na construção das orações 

(lacuna sintática), certamente porque o locutor sentiu-se 

obrigado a “sacrificar” a sintaxe devido a alguma 

necessidade interacional, pragmática.  
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Por vezes, fatores psicológicos (esquecimento, 

ansiedade etc.), mudanças no ambiente físico em que 

ocorre a interação (a chegada de alguém, por exemplo) 

exigem um novo rumo para a construção do texto, ou ainda 

determinado sinal emitido pelo ouvinte – de entendimento 

ou de dúvida – leva o falante a abandonar a frase em que 

se detinha. 

A “desestruturação” aparente do texto falado – 

assinalada pelos frequentes anacolutos, falsos começos e 

truncamentos sintáticos – não o torna “caótico”, pois não 

impede a compreensão mútua dos indivíduos. 

Em vez de problema a ser sanado, a incompletude 

característica da oralidade transforma falantes e ouvintes 

em coautores, ambos empenhados na produção do texto. 

Nas palavras de Koch (2007a: p. 75): “eles não só 

colaboram  um com o outro, como ‘co-negociam’, 

‘coargumentam’, a tal ponto que não teria sentido analisar 

separadamente as produções individuais”. 

Uma segunda diferença entre as duas modalidades 

refere-se à maior ou menor possibilidade de planejar o 

enunciado. Como sabemos, nas práticas comunicativas, é 
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comum haver dois momentos distintos mas articulados: a 

etapa do planejamento(fase pré-verbal) e a etapa da 

execução(fase verbal), também chamada de textualização 

ou de operação (ANTUNES, 2003, CASTILHO, 2000). 

O planejamento pode ser de natureza temática– 

escolha do assunto ou do tópico do texto, bem como do 

propósito comunicativo e da ordenação das ideias – e de 

natureza linguística– seleção lexical e sintático-semântica, 

em que se definem as palavras e as estruturas das orações, 

buscando melhor adequação aos elementos situacionais. 

Já a textualização compreende a concretização do 

que foi planejado, ou enquadrando-se plenamente às 

escolhas prévias ou ajustando-as às imposições contextuais 

não antevistas. Durante o processo da execução, em que se 

tomam variadas decisões, o produtor tende a permanecer 

em estado de reflexão, para atribuir ao texto o máximo de 

coerência e de relevância. 

Enquanto na escrita 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, sem as marcas de refazimento 
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(planejamento e execução não concomitantes); na fala, 

devido à inexistência de lapso considerável entre projeção 

e textualização (planejamento e execução quase 

simultâneos), torna-se praticamente inviável esboçar quais 

palavras e quais estruturas sintáticas irão compor o 

enunciado, embora seja possível esquematizar a escolha do 

tema inicial da conversação, mesmo que depois se tracem 

outros rumos.  

Assim, afirma-se, de modo consensual, que a fala é 

relativamente planejada quanto ao tema, mas não 

planejada quanto aos aspectos verbais (CASTILHO, 2000, 

RODRIGUES, 2003). As decisões linguísticas são tomadas 

“em cena”, passo a passo, à medida que a conversação 

transcorre. O texto falado emerge, portanto, no próprio 

momento da interação, exibindo traços de revisão, 

vestígios dos inúmeros processos de reconstrução. Ele é o 

seu próprio rascunho. As atividades de refazimento ou de 

reformulação envolvem, pelo menos, seis processos que, 

em alguns casos, não são exclusivos da oralidade: correção, 

hesitação, repetição, paráfrase, adjunção (acréscimo) e 

digressão. 
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Todos esses aspectos das condições de produção da 

fala, pertencentes ao plano do discurso, do conteúdo ou 

ainda da enunciação (presença física do interlocutor, que 

possibilita as lacunas sintático-semânticas, e a quase 

simultaneidade do planejamento e da execução, 

envolvendo os processos de reformulação), determinam, 

no plano da forma, da expressão ou do enunciado, a 

existência de peculiaridades linguísticas, as quais, 

incorporadas à escrita, instauram uma “ambiência” oral. 

Assim, definem-se marcas de oralidade como um 

conjunto de recursos linguísticos gráficos empregados, 

quase sempre de modo intencional e criativo, para atribuir 

à escrita características típicas da conversação face a face, 

em que o caráter interativo e dialógico da linguagem 

manifesta-se mais intensamente. Por isso, pode-se afirmar 

que os traços da fala remontam, na escrita, a concepção 

discursiva oral. 

O uso das marcas de oralidade comprova a inter-

relação da fala e da escrita nos gêneros discursivos 

híbridos, invalidando o antagonismo entre as duas modalidades 

e a predominância de gêneros prototípicos, “puros” 
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(MARCUSCHI, 2008); e a condição estratégia da escrita – e 

consequentemente da leitura –, já que o autor pode 

recorrer a tais marcas para garantir maior grau de 

interação com seu(s) leitor(es), tornando o texto mais 

expressivo e argumentativo. 

A definição de marcas de oralidade como estratégia 

ou recurso linguístico assumida no presente trabalho 

diferencia-se bastante de outra que as classifica como um 

problema textual (“eiva”) a ser eliminado durante a 

aquisição da escrita, como se observa nas palavras de Koch 

e Elias (2010: p. 18): 

Ora, a criança, quando chega à escola, já 
domina a língua falada. Ao entrar em contato 
com a escrita, precisa adequar-se às 
exigências desta, o que não é tarefa fácil. É  
por essa razão que seus textos se apresentam 
eivados de marcas da oralidade, que, aos 
poucos, deverão ser eliminadas. 

Tal ponto de vista, ainda que guarde certa relevância 

quando limitado a um primeiro estágio de aquisição do 

código escrito, sustenta uma acepção pejorativa do 

vocábulo marca, entendido também como “labéu, estigma, 

mácula”, o que impossibilita uma abordagem discursiva do 
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fenômeno, como será feito abaixo a partir do estudo de 

duas cartas dos leitores. 

3. USOS ESTILÍSTICO-ARGUMENTATIVOS DAS MARCAS DE 
ORALIDADE 

Nas duas cartas a seguir, constata-se que as marcas 

de oralidade podem ser consideradas um exemplo muito 

produtivo de recurso estilístico-argumentativo, definido 

nesse trabalho como estratégias linguísticas verbais ou não 

verbais lançadas pelo enunciador, com vista a potencializar 

o aspecto expressivo e persuasivo do seu texto, o que 

contribui para a concretização bem-sucedida dos seus 

propósitos comunicativos.  

Nesse caso, resgata-se a essência etimológica do 

vocábulo argumento, do latim argumentum, cujo tema 

argu tem como primeiro sentido “fazer brilhar”, “iluminar”, 

tal como figura em argênteo (da cor da prata), argúcia 

(perspicácia de raciocínio) e arguto (sagaz). Assim, 

argumento é tudo aquilo capaz de fazer “brilhar”, “cintilar” 

uma ideia (FIORIN e SAVIOLI, 2002). 

Além das marcas de oralidade, há diversos outros 

recursos estilístico-argumentativos a serem agenciados 
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pelo escritor: seleção lexical, emprego das figuras de 

linguagem, colocação dos termos na oração, uso dos sinais 

de pontuação, presença de modalizadores, recorrência de 

tempos e modos verbais, pressuposições, operadores 

argumentativos, intertextualidade etc. 

3.1. Carta 01  

Ora, de onde vinha o poder do filho da 
ministra Erenice para facilitar coisas para 
empresas no governo? Se não tivesse, ele não 
teria como facilitar nem estacionar na 
garagem do Palácio do Planalto. Não é 
possível acreditar que a ministra não tenha 
participação em mais um escândalo desse 
governo. Mas, ministra, não se preocupe, o 
eleitor não sabe nem o que é sigilo, haja vista 
as palavras do presidente, imagine saber o 
que é tráfico de influência ou lobista. Dona 
Dilma, foi a senhora quem indicou a atual 
ministra-chefe da Casa Civil. Meu Deus, dá 
vontade de desistir. (C. M.) 

O Globo. Rio de Janeiro: 16 de 
setembro de 2010, p.08. 

 

Discute-se, no texto, o escândalo envolvendo a então 

ministra da Casa Civil Erenice Guerra, que substituiu, em 

março de 2010, Dilma Rousseff, quando esta deixou a pasta 

para se lançar candidata à Presidência. Erenice, braço 
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direito de Dilma durante anos, acabou perdendo o cargo ao 

ser acusada de facilitar negociações de empresas privadas 

interessadas em firmar contratos com estatais. Parte do 

esquema ficava a encargo de seu filho, Israel Guerra, que, 

por meio de seu escritório de assessoria e consultoria, 

intermediava o processo, cobrando uma “comissão” de 6% 

sobre os valores dos contratos acordados. 

O enunciador, para expressar sua indignação frente a 

“mais um escândalo desse governo” e sustentar a ideia de 

que tanto Erenice quanto Dilma têm grande 

responsabilidade sobre o ocorrido, redige uma carta 

simulando um evento notoriamente oral, recorrendo a 

determinadas estratégias linguísticas. 

Marcador conversacional 

O texto inicia-se com o marcador “ora”, introdutor de 

turno, como se o autor respondesse a um interlocutor 

participante de uma conversa em processo, contestando 

uma informação anterior. No enunciado pressuposto e 

refutado, defende-se, provavelmente, a inocência de 

Erenice Guerra e de seu filho, o que justifica a formulação 

de afirmações muito categóricas, como “Não é possível 
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acreditar que a ministra não tenha participação em mais 

um escândalo desse governo”. Tal recurso reconstrói 

também, na oração em que aparece, uma entonação de 

impaciência  e de descrédito. 

Elipses e lacunas semânticas 

Pelo fato de a carta, supostamente, se incluir em um 

debate já instaurado, omitem-se elementos sintáticos 

(complementos verbais), como em “Se não tivesse [poder], 

ele não teria como facilitar [coisas para empresas] ...”, e, 

sobretudo, conteúdos semânticos: Quem é o filho de 

Erenice? Que “poder” ele tem no governo? Quais “coisas” 

são facilitadas? Para quais empresas? O que disse o 

presidente Lula? etc. 

As lacunas comprovam que o autor apela para o 

saber compartilhado por leitores inteirados na discussão do 

caso Erenice, abordado também em outros gêneros da 

esfera jornalística, como notícias, reportagens e telejornais.  

Essa estratégia remonta, portanto, uma conversação 

natural, em que os indivíduos, por estarem em copresença, 

vão dando continuidade à sua fala, sempre interagindo com 

os conhecimentos dominados pelos interlocutores ou 
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recuperáveis com base em elementos da cena enunciativa 

concreta em que se encontram.   

 

 Vocativos 

O autor, além de destinar sua “fala” a um público-

leitor relativamente amplo, direciona seus turnos, em 

algumas passagens, à Erenice e à candidata à Presidência, 

através dos vocativos “ministra” e “dona Dilma” 

(tratamento informal).  

Consegue-se, assim, um efeito de “realidade”, 

evocando no leitor a sensação de presenciar uma 

“conversa” entre variados interlocutores, comandada, no 

entanto, pelo próprio enunciador que, buscando “passar a 

história a limpo”, aponta diretamente para alguns deles, 

dando-lhes conselhos irônicos (“Mas, ministra, não se 

preocupe, o eleitor não sabe nem o que é sigilo...”) ou 

acusando-os de modo mais incisivo (“Dona Dilma, foi a 

senhora quem indicou a atual ministra-chefe da Casa 

Civil”). 

Frase feita 
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Como forma de manifestar um forte estado 

emocional de desesperança, de esmorecimento diante da 

recorrência de escândalos do governo, o autor encerra seu 

texto com a expressão popular cristalizada “Meu Deus”, 

comum em situações-limite. 

No decorrer da carta, constata-se que o enunciador, 

assimetricamente, é o dono dos turnos de fala e que se 

utiliza disso para depreciar a imagem dos eleitores comuns 

(aqueles que não sabem o que é sigilo, nem tráfico de 

influências), dos quais, contudo, se afasta, construindo para 

si a imagem de um cidadão crítico, engajado, conhecedor 

dos meandros da vida política brasileira, e tão influente a 

ponto de interpelar, em tom inquiridor, autoridades do 

governo, incluindo a atual “chefe” Dilma Rousseff. 

3.2.Carta 02 

Já que o novo secretário de Educação gosta 
tanto de números, metas e de “relativizar” as 
coisas, vai aqui uma questão para ele: a 
minha hora-aula como professor do município 
do Rio é de R$25 (média de vários outros 
municípios), enquanto a minha hora-aula 
como professor do estado não chega a R$15. 
Como o follow up não deu certo, não seria 
correto, antes de cobrar a “taxa de retorno”, 
equiparar o benchmark das outras 
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prefeituras, secretário? Ah, já ia esquecendo: 
sou professor de inglês, mas se puder se 
comunicar na língua nativa da próxima vez,  
agradecemos. (A. A.)  

O Globo. Rio de Janeiro: 08 de outubro 
de 2010, p.08. 

 

A carta censura o discurso de posse do secretário 

estadual de Educação Wilson Risolia, para quem a 

educação se assemelha ao funcionamento de empresas. 

Com tal mentalidade, Risolia anunciou um sistema de 

gratificação para os professores, pautado na meritocracia, 

além de empregar termos do jargão econômico 

internacional mais significativa paga aos docentes de várias 

redes municipais para realizarem o mesmo trabalho – 

estratégia comparativa semelhante à empregada pelo 

secretário (benchmark). 

Verifica-se, no texto, a recriação da concepção 

discursiva oral a partir dos seguintes recursos:  

Marcas linguísticas de um discurso em andamento 

O texto apresenta-se como uma resposta ao discurso 

do novo secretário de Educação, o que é reforçado pelo 

vocativo em “... não seria correto (...) equiparar o 
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benchmark das outras prefeituras, secretário? ”. Como, 

todavia, não se explicitam os detalhes da fala de Risolia, 

criam-se lacunas semânticas, salientadas pelos seguintes 

indícios, que comprovam se tratar de um discurso em 

andamento, dependente de uma fala anterior, mas 

implícita: 

 

- as aspas em “‘relativizar’ as coisas”, que indicam 

que o termo foi empregado pelo outro, configurando-se 

um discurso citado, além de manifestar uma entonação 

irônica, que corrobora o descrédito do autor em relação à 

eficácia das medidas anunciadas; 

- e a menção aos estrangeirismos follow up e 

benchmark, que têm apenas o sentido recuperado na 

íntegra, quando considerados no contexto em que foram 

usados inicialmente (no discurso pressuposto e refutado). 

Marca linguística de acréscimo 

A presença da expressão “Ah, já ia me esquecendo: 

sou professor de inglês...” simula uma característica da fala, 

que consiste em planejar localmente o que se vai enunciar, 
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à medida que o texto se processa. Trata-se, na verdade, de 

um tipo de atividade de reformulação, conhecida como 

adjunção, por meio da qual o falante acrescenta, como 

uma espécie de adendo, uma informação relevante, mas 

ignorada inicialmente.  

Pelo fato de esse conteúdo figurar a posteriori, se lhe 

atribui maior destaque, evidenciando, no caso específico, a 

inadequação do emprego de estrangeirismos limitados à 

rotina empresarial em um pronunciamento dirigido a um 

público mais amplo e leigo na área. 

 Devido à presença da marca de 

reformulação, a carta permite ao leitor imagina-se diante 

de uma cena enunciativa concreta (efeito de 

presentificação), em que o falante, após suspender o turno 

de fala, volta-se para o seu “ouvinte” (no caso, o Risolia), 

retomando seu discurso – atitude que, na “realidade da 

fala”, poderia ser acompanhada pelo gesto de se levantar o 

dedo em direção ao interlocutor, de modo a se concluir a 

crítica ainda mais categoricamente. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo anterior sinaliza a produtividade de um 

trabalho com a escrita em sala de aula em que as marca de 

oralidade oportunizem aos estudantes assumirem-se 

sujeitos “estrategistas da linguagem”, que manipulam 

recursos verbais, visando a concretizar propósitos 

comunicativos em produções escritas dotadas de 

expressividade e de efeitos de sentido diversos 

(proximidade com os interlocutores, presentificação de 

cenas, maior informalidade etc.). 

As cartas dos leitores na sala de aula, além de inserir 

os alunos em debates de cunho social, podem favorecer 

uma tomada de posicionamento crítico, contribuindo para 

os processos de autoria, já que os textos, quando 

publicados em jornais ou disseminados no ambiente 

escolar, não servem somente para notas e conceitos, mas 

para cumprir funções na vida cidadã, circulando fora da 

escola e, por isso mesmo, dotados de projetos de dizer 

concretos e autênticos. 

Esperamos, então, que as considerações teóricas 

tecidas nesse artigo e os exemplos de aplicação sirvam de 

base para professores delinearem práticas educativas em 
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prol do desenvolvimento da competência comunicativa dos 

estudantes. 
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RETOMADAS ANAFÓRICAS NO TEXTO 
ARGUMENTATIVO DO ALUNO DE PERIFERIA: RUMO 

A UM PROJETO DE DIZER 

Silvia Adélia Henrique Guimarães 

INTRODUÇÃO 

O tema exclusão social tem sido abordado por vários 

campos do saber, desde os mais convencionais, como a 

Sociologia e a Filosofia, até os mais recentes, como a 

Linguística Aplicada (CASSAB, 2001; PAPA, 2008; SOBREIRA, 

2010). Contudo, neste contexto de mundo globalizado, de 

disparates não apenas financeiros, mas também 

socioculturais, entendo que a descrição de textos do aluno 

de periferia – sem negar-lhe a competência linguístico-

discursiva – pode apresentar-se como um caminho eficaz 

de reflexão sobre a) sua prática social escolar e, 

consequentemente, b) a possibilidade de inserção desses 

alunos às demais formas de saber – contexto motivador do 

presente.  

Trata-se de um trabalho piloto, com vistas ao 

desenvolvimento do meu projeto de doutoramento, 

apoiado no seguinte tripé: 1) aplicar as teorias da 
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Linguística Textual (ANTUNES, 2005; FÁVERO & KOCH, 

2012) para debater a prática discursiva de grupos de alunos 

da periferia, a fim de ver se as reflexões propostas 

coadunam-se com a discursividade escrita dos adolescentes 

da faixa etária proposta, independentemente da classe 

social a que eles pertençam; 2) observar se o sistema de 

análise escolhido, as retomadas anafóricas, é eficiente para 

estudar esses textos, ou se eu poderia encontrar algum 

outro caminho analítico para estudá-los; 3) aplicar a essas 

análises textos teóricos atuais e atualizados, que 

possibilitem reflexão sobre a prática docente voltada para 

o ensino da escrita. 

Minha proposta específica para o presente trabalho 

foi estudar a construção das cadeias referenciais de textos 

oriundos de uma periferia6específica e analisar como as 

anáforas contribuem para o fio argumentativo desses 

produtores. Essa escolha dos mecanismos de coesão como 

procedimento metodológico deu-se por dois aspectos: a) 
                                                           
6 O conceito de periferia assumido é o de grupos sociais que vivem um 
afastamento dos grandes centros urbanos. Esse afastamento não está 
apenas relacionado a bens materiais, mas também se refere a bens 
simbólicos. Pelo teor simbólico agregado à periferia, entende-se que 
existam diferentes periferias, que abarcam culturas e, 
consequentemente, inserções e afastamentos diferenciados.  
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são pouco abordados na sala de aula em nível discursivo; b) 

podem dar aos alunos oportunidade real de inserção social. 

Por estas razões, considerei coerente ajustar o trabalho ao 

Paradigma Qualitativo, que observa e analisa os dados de 

forma crítica e contextualizada (ALVEZ-MAZZOTTI, 1999). 

Para a realização desta pesquisa-piloto, selecionei dez 

produções textuais de alunos do 9º ano de uma escola da 

Zona Norte, no subúrbio do Rio de Janeiro. Em seguida, 

pautada na Linguística Textual, procedi à análise da 

materialidade linguística, mapeando o encadeamento 

referencial do corpus. Neste artigo, deter-me-ei nas 

discussões das escolhas lexicais como retomada anafórica, 

comentando apenas superficialmente as demais 

estratégias. Os resultados da análise apontam para uma 

deficiência no uso dos procedimentos anafóricos, 

principalmente nos aspectos tangentes à lexicalização; mas, 

por outro lado, revelam que os sujeitos desta pesquisa se 

valeram de suas habilidades discursivas de forma criativa, 

para compensar a “defasagem” lexical pontuada.  

Apesar das limitações deste trabalho, como a 

composição restrita do corpus e a participação de 
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representantes de apenas uma periferia, estes resultados 

levaram a algumas reflexões sobre as construções 

discursivas de egressos do ensino básico, bem como 

sinalizaram as consequências de um trabalho estritamente 

gramatical nesta fase de ensino. 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Nesta seção, apresento os principais conceitos que 

embasam a perspectiva teórica a que me filio. Por uma 

opção organizacional, estarão divididos em subseções, que 

se iniciam a seguir. 

1-1. Da construção do objeto de discurso ao 
encadeamento referencial 

O conceito de Referenciação aqui assumido 

apresenta-se na perspectiva sociointeracional: os sujeitos 

discursivos são vistos como sociocognitivos, posto que é 

nas práticas socioculturais que significam e ressignificam o 

mundo (DUBOIS, 2003). Nesse processo de Referenciação – 

de construção e de reconstrução do objeto de discurso – 

podem ser formadas cadeias anafóricas (ou referenciais). 

Essas cadeias se constroem a partir de entidades 

designadas, sendo “objetos do discurso que vão sendo 
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construídos à medida que o discurso se desenvolve” (KOCH, 

1999, p. 5).  

Nessa perspectiva, a retomada/reconstrução do 

objeto de  discurso por meio de anáforas não se limita a um 

aspecto gramatical estanque do contexto (KOCH, 1999; 

CAVALCANTI, 2010), portanto, a superfície textual não é 

autossuficiente, mas interdependente, com “uma clara 

função mediadora, que sobressai, assim, como pista, que 

orienta, que indica a trilha do sentido e das intenções 

pretendidos” (ANTUNES, 2005, p.164).  

As estratégias coesivas são classificadas pela 

Linguística Textual a partir de três formas de relações 

textuais: da reiteração, da associação e da conexão. A 

reiteração, nosso foco de análise neste trabalho, tem como 

objetivo retomar ou antecipar segmentos do texto. Pode 

ocorrer através: a) da repetição, quando o referente é 

retomado através de paráfrase, paralelismo e da repetição 

per se (tanto em nível lexical quanto gramatical); e b) da 

substituição, seja gramatical (retomada por pronomes e 

advérbios), lexical (sinônimos, hiperônimos e 
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caracterizadores situacionais) ou ainda pela retomada por 

elipse (ANTUNES, 2005; FÁVERO & KOCH, 2012). 

Além desses mecanismos coesivos, encontramos no 

corpus desta pesquisa as anáforas rotuladoras. Essa 

estratégia não apenas desempenha a função de retomar 

um objeto de discurso, condensando-o, mas também ajuda 

a desenvolver o texto, cumprindo a dupla função 

referenciadora e predicativa (CAVALCANTI, 2010; KOCH, 

2002). Em termos teóricos, as anáforas rotuladoras são 

constituídas de uma forma nominal definida – ou 

nominalização (KOCH, 2002, p.87), que por sua forma de 

constituição, estão geralmente carregadas de valor 

avaliativo, o que contribui para a argumentação 

pretendida. 

1.2-A  argumentatividade nos textos escolares 

Partilho a ideia de que a argumentação perpassa toda 

a comunicação humana. O caráter dialógico e  interacional 

da linguagem, que possibilita o encontro de pontos de 

vistas distintos, possibilita também a tentativa de agir 

sobre o outro através da linguagem. Sendo assim, nesses 

embates discursivos ou ideológicos, “procura-se sempre 
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atuar sobre o outro, provocar determinadas reações, fazer 

crer. ” (CAVALCANTI, 2010, p. 141). Por esse entendimento 

conceitual, a argumentatividade não deveria estar alocada 

em determinado ano escolar ou inserida em conteúdos 

determinados da Língua Portuguesa.  

Esta orientação teórica leva a uma tese de Gustavo 

Bernardo (2007): a de que a argumentação deve perpassar 

todo o processo escolar. Conduzido por essa perspectiva, o 

pesquisador apresenta uma proposta aplicada que entendo 

ser inovadora para a prática escolar: trata-se da educação 

pautada no argumento. Segundo ele, “escrever para 

aprender significa descobrir relações entre ideias, 

selecionar e ordenar ideias e dados, ou ainda dar forma a 

experiências pelas quais passamos a fim de que possamos 

compreendê-las com mais clareza” (p. 60) – cerne da 

argumentação.  

A proposta de Bernardo (2007) embasa-se na 

premissa de que pensar e escrever são atividades 

integradas e a escrita é forma de desenvolvimento do 

pensamento. Portanto, atividades escolares que peçam 

respostas e justificativas; e a inserção das diferentes 
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disciplinas escolares na perspectiva argumentativa são 

exemplos de como a argumentatividade pode ser 

desenvolvida como competência escolar. Dessa forma, o 

egresso do ensino fundamental estaria mais bem 

preparado do que aquele que simplesmente aprende uma 

formatação de redação escolar com fins a argumentar 

sobre um tema – argumentação reduzida a uma forma. 

Para ensinar o aluno a relacionar escrita à 

reflexão/crítica, o professor deve estar despido de 

preconceitos. Um deles é o julgamento de que o aluno já 

deveria dominar certos conhecimentos. Julgar assim é 

deixar o aluno, muitas vezes, à mercê de tentativas e erros; 

é deixá-lo perder oportunidades de desenvolvimento da 

escrita. Por isso,  

(...) precisamos os professores ser 
extremamente cautelosos, pois podemos 
estar partindo do pressuposto de que a 
aquisição da escrita é ‘espontânea’. É o caso 
de quem lê uma crônica, lá na aula de 
literatura, e tem de escrever uma dissertação, 
fazendo uma apreciação da crônica que leu. 
Nesse sentido, expor os alunos a um tipo de 
texto que não servirá nem de trampolim para 
aquele que eles terão de produzir é um risco a 
ser evitado. Além disso, não é porque o 
professor dá um exemplo, ao vivo e a cores, 
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de uma leitura crítica de uma crônica durante 
a aula (oralmente e através de um discurso 
que poderíamos rotular de pedagógico), que 
seu aluno automaticamente será capaz de 
fazer o mesmo e, ainda por cima, por escrito 
(BERNARDO, 2007 p. 74)  

Encontrar situações discursivas em que o aluno tenha 

dificuldades de explicitar as hipóteses que o levaram a 

determinada conclusão ou tese é bastante comum na 

comunidade escolar. É ainda mais corriqueiro encontrar, 

nas práticas pedagógicas, o modelo de ensino que trabalha 

a simples descrição de fenômenos, mantendo esse modelo 

da escrita pela escrita. Nosso trabalho seria mais produtivo 

se ensinássemos o aluno a explicitar as bases e as hipóteses 

que orientaram sua escrita/tese. Nesse sentido, a resposta 

adequada para o aluno que reproduz o atual modelo de 

escrita irrefletida “Não é ‘diga mais’, mas sim: ‘diga o 

princípio’” (2007, p. 91). 

Cavalcanti (2010) é outra pesquisadora que defende a 

escrita contextualizada. Apesar de não elaborar um modelo 

de ensino, como Bernardo (2007), ela denuncia o fato de a 

escola não desenvolver “habilidades que levem à formação 

da competência textual dos alunos”, quais sejam: i) 

selecionar argumentos e contra-argumentos; ii) antecipar 
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possíveis objeções e refutá-las; iii) agenciar recursos 

adequados para conferir ao texto determinada orientação 

argumentativa(2010, p. 142). 

Sendo um lugar privilegiado para o desenvolvimento 

das habilidades interacionais, a escola pretende contribuir 

para o desenvolvimento dos tipos textuais lá estudados 

(“dissertativo”, “descritivo” e “narrativo”). Contudo, o faz 

de modo equivocado, tanto com relação aos propósitos 

comunicativos, quanto às terminologias utilizadas – 

fazendo confundirem-se o conceito de gênero e o de 

sequências textuais. 

Essas reflexões contribuem para entendermos que o 

fazer docente deveria estar para além da sala de aula; 

contribui ensinar aos alunos que cada texto que circula, 

circula em outros meios e não apenas na sala de aula; 

contribuem para a superação de textos que servem 

estritamente para a “função-aluno” e a “função-professor” 

(CAVALCANTI, 2010, p. 141); contribuem, ainda, para uma 

aplicação conceitual ao corpus desta pesquisa, que seguiu o 

modelo metodológico apresentado na seção subsequente. 
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2. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O corpus desta pesquisa foi composto por dez 

produções argumentativas de alunos de nono ano de uma 

escola de periferia, localizada na Pavuna  (Zona Norte do 

Rio de Janeiro). A geração dos dados foi motivada por uma 

atividade avaliativa proposta pela professora de Língua 

Portuguesa da turma. Após a entrega dos trabalhos, a 

professora em questão cedeu-me trinta e duas (32) 

produções de uma das turmas, escolhida aleatoriamente. 

Dos temas que permeavam as produções (“Drogas na 

adolescência”, “Tecnologias Modernas” e “DST”), selecionei 

o tema “Drogas na adolescência”, que totalizaram as dez 

(10) produções que compõem este corpus. Essas produções 

foram identificadas com os códigos de (RED_01) a 

(RED_10), para que os sujeitos de pesquisa tivessem suas 

identidades preservadas.  

No segundo momento da pesquisa, mapeei os 

procedimentos linguísticos constituintes de cada 

encadeamento referencial. Pelo propósito comunicativo 

deste trabalho, selecionei o objeto de discurso “droga/s” e 

analisei os recursos utilizados para as retomadas anafóricas 

nos textos. Como estratégia de estudo, considerei todos os 
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mecanismos de retomada utilizados, a fim de conhecer 

como se dava linguisticamente o encadeamento referencial 

nesses textos e o nível de proficiência desses alunos em 

relação à textualização. Além disso, optei por avaliar não 

apenas o número, mas também o percentual das 

ocorrências de estratégias anafóricas, visto que havia 

redações mais extensas – o que, naturalmente, aumentaria 

o número de ocorrências coesivas.  

Em suma, este encaminhamento metodológico 

possibilitou a análise dos resultados, que serão discutidos 

na seção subsequente. 

3. RESULTADO DAS ANÁLISES: UMA BREVE DISCUSSÃO. 

A professora da turma geradora deste corpus ensinou 

texto argumentativo aos seus alunos a partir do 

entendimento da redação escolar dissertativo-

argumentativa como gênero. Todos os alunos da turma em 

questão escreveram em atividade extraclasse, podendo: 1) 

escolher um dos três temas propostos (“Drogas na 

adolescência”, “Tecnologias Modernas” e “DST”); e 2) 

refletir sobre o tema, lançando mão de seus próprios 

rascunhos. Na aula seguinte, as redações foram recolhidas, 
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fotocopiadas e entregues a esta pesquisadora, 

possibilitando a análise aqui discutida. 

 O quadro 3.1 abaixo remonta o mapeamento 

realizado para esta pesquisa. Friso, entretanto, que apesar 

de ter mapeado todos os recursos de retomada, neste 

trabalho, concentrei-me na discussão dos aspectos lexicais 

encontrados no corpus, apresentando apenas os 

procedimentos relacionados à lexicalização. 
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8) 
4 3   2  9 9% 

(RED_0

9) 
5 3 1    9 9% 

(RED_1

0) 
4  6    10 10% 
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% 
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% 
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% 
 

Quadro 3.1. Mapeamento dos recursos linguísticos presentes no corpus  
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 Tendo em vista esta introdução e a apresentação do 

quadro 3.1., que mostra o panorama das estratégias 

utilizadas pelos produtores textuais em seu 

posicionamento sobre o tema droga, passo a detalhar 

algumas interpretações possíveis. 

3.1. A construção das expressões nominais nas produções 

A partir do panorama das anáforas, visualizado no 

quadro 3.1. do início desta seção, percebemos o alto índice 

de utilização de expressões nominais, principalmente as 

definidas. Conforme citei no referencial teórico, as 

expressões nominais definidas são o recurso mais eficaz 

para a retomada com fins argumentativos. Isto porque a 

associação de termos definidores a um novo léxico serve 

simultaneamente para retomar o objeto de discurso e 

reconstruí-lo, agregando-lhe novo valor semântico.7 

Apesar desse valor discursivo possibilitado pelas 

expressões nominais, apenas quatro das trinta e sete 

ocorrências de expressões nominais observadas neste 

                                                           
7Conforme o exemplo adaptado: “Droga, fuja desse mal”, em que 
“desse mal” retoma “droga”, agregando-lhe um valor de coisa negativa, 
contribuindo, portanto, para o projeto de dizer de um produtor. 
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corpus apresentavam um novo léxico que recategorizasse o 

objeto de discurso. Os demais foram repetições do léxico 

droga/s. Isso sinaliza, portanto, que as expressões nominais 

apenas repetiam o projeto de dizer já ensejado na 

produção, deixando de ampliar o fio condutor 

argumentativo do aluno. 

Percebemos essa falta de 

ampliação/aprofundamento do projeto de dizer do aluno, 

mesmo quanto o objeto de discurso era recategorizado, 

como em (RED_05): “Droga uma doença que é muito difícil 

achar a cura, uma doença que vai te consumindo por 

dentro e por fora uma doença que destrói famílias e 

parentes. Doença que poucos consegue a cura”. O produtor 

desse texto assumiu, em seu projeto de dizer, a linha 

argumentativa de que o uso das drogas é uma doença, 

contudo, continuou utilizando-a sem operar outras 

estratégias de retomada. 

O que há de novidade nas expressões nominais 

encontradas no corpus está na forma como os produtores 

utilizaram os artigos (definidos e indefinidos) para 

distinguir o que era retomada e o que era inserção de novo 
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objeto de discurso. Para exemplificar esse achado, 

tomemos o excerto a seguir, que compõe o último 

parágrafo da produção (RED_01): “O uso de drogas em uso 

medicinais em caso de uso necessário da droga”. Até este 

momento discursivo da produção, todas as aparições do 

léxico “droga” compunham uma expressão nominal 

definida (“as drogas”; “a droga”...). Apesar de o produtor 

discursivo não usar a estratégia de variação lexical para 

introduzir um novo objeto de discurso, ele valeu-se do 

artigo – neste caso específico, valeu-se de sua ausência – 

como indicador de construção de um novo objeto de 

discurso (drogas lícitas). Na segunda parte do excerto, o 

produtor usa novamente o artigo definido para sinalizar 

que já iniciou esta nova construção, e agora apenas a 

retoma (drogas necessárias). 

Mesmo a produção que evidenciou mais 

inadequações gramaticais e discursivas revelou o uso 

adequado dos artigos definidos. Trata-se da (RED_10): 

“Porque levam os adultos e jovens e também os 

adolescentes ao fumo do cigarro o pior pode o fumo da 

droga”. Este produtor apresenta “cigarro” e “droga” com 
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sentidos semânticos distintos. Contudo, ao longo de seu 

texto, usa os artigos como delimitadores de cada um 

desses campos que ele entende como diferentes. 

Apesar de pouco aparente neste corpus, o artigo 

indefinido contribuiu para a progressão textual dos textos. 

O autor de (RED_02), por exemplo, usa marcadores 

definidos apenas para formar expressões nominais 

referentes às drogas em seu campo semântico 

hiperonímico. Contudo, quando pretende recorrer a uma 

substituição lexical, iniciando um encadeamento para o 

objeto de discurso “droga específica” hiponímica, ele o 

introduz com artigo indefinido, formando expressões 

nominais como “uma mistura” e “uma reação química”.  

Essas escolhas sugerem que apesar de o aluno não 

dominar as variações lexicais para o campo semântico 

drogas específicas, e de não ampliar o valor argumentativo 

do seu projeto de dizer, recategorizando o objeto de 

discurso “drogas, ”ele consegue, através dos mecanismos 

gramaticais internalizados, “driblar” essa insuficiência 

lexical. Para isso, usa os artigos definidos / indefinidos com 

fins discursivos. 
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Por outro lado, entendo que esse resultado poderia 

ter sido outro. Os dados desta pesquisa possibilitam a 

interpretação de que estes alunos não foram apresentados 

à força argumentativa desses mecanismos gramaticais, 

caso fossem utilizados em nível discursivo. Tendo em vista 

a presença constante da argumentatividade nos 

processamentos discursivos reais, os alunos provavelmente 

lidam diariamente com a argumentatividade e com a 

exposição de opiniões. Contudo, como já referendado no 

aporte teórico, entendo que cabe à escola efetivar o 

encontro do aluno com a língua-como-ferramenta-efetiva-

de-interação, principalmente ao tratar a modalidade 

escrita. Sendo assim, os alunos poderão fazer escolhas 

lexicogramaticais, e não simplesmente “preencher lacunas” 

com pronomes ou elipses, sem a possibilidade de 

direcionar seu projeto de dizer crítica e conscientemente. E 

isso, como também foi antecipado no aporte teórico, não 

se possibilita em um determinado ano escolar apenas, em 

nível conteudista. 

179



3.2. O eixo referencial nas produções 

Apesar de o objetivo central deste trabalho residir na 

análise do encadeamento referencial – retomadas de um 

objeto de discurso –, não pude deixar de observar que a 

lexia “droga/s” abriu mais de uma cadeia referencial. O uso 

da mesma lexia “droga/s” abrindo um eixo referencial 

distinto mostra, a meu ver, a criatividade discursiva desse 

produtor que, apesar de não ter revelado textualmente um 

leque de conhecimentos em nível lexical (hiperonímia, 

hiponímia e sinonímia, por exemplo), consegue marcar, em 

sua textualização, os diversos sentidos que parece aferir ao 

termo “droga/s”. 

Os recortes discursivos a seguir exemplificam este 

achado: 

(RED_01): “Acredito que a droga (eixo referencial 1) não deveria 
ser usada por jovens e nem adultos, o uso de drogas (eixo 2) em 
uso medicinais em casos de uso necessário da droga (retomada 
eixo 2), casos como câncer para amenizar as dores como 
anestezias”. 

 

(RED_10): “Hoje em dia muitos jovens e menores de idade estão 
sendo vítimas da droga (eixo referencial 1), muita gente que fuma 
cigarro (eixo referencial 2, e não hipônimo) também estão usando 
droga (retomada do eixo referencial 1), a droga (retomada do 
eixo referencial 1) e um tipo de cigarro ruim (retomada do eixo 
referencial 1) que faz mal a saúde das pessoas” 
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Por entender que 1) em algumas situações a palavra 

“droga” não retomava o objeto de discurso construído, 

antes, apresentava um novo objeto de discurso; e que2) 

algumas palavras pertencentes ao campo semântico 

“drogas” (como “cigarro”, um hipônimo em potencial) não 

foram utilizados para retomar o objeto de- discurso 

construído, estas construções foram desconsideradas como 

parte do corpus. Contudo, o uso de “droga/s” em outro 

tópico discursivo revelou-se importante para as discussões 

aqui delineadas. Isso porque essas repetições, inclusive 

aplicadas a outros objetos de discurso sugerem que a 

dificuldade dos produtores ultrapassa a reconstrução do 

objeto de discurso, mas alcança outros campos semânticos.  

3.3. Do contexto dos sujeitos de pesquisa à lexicalização 
no corpus 

Ao observar os trabalhos como um todo, percebi que 

os alunos da turma geradora deste corpus puderam eleger 

um dos temas sugeridos, todos eles envolvendo a realidade 

social desse grupo. Nessa análise contextual, o primeiro 

dado que chamou a atenção relaciona-se à escolha 

temática dos alunos. Estes são pertencentes a (ou 

convivem com) comunidades marginalizadas, atreladas ao 
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tráfico de drogas e à violência. Nessas comunidades, 

percebe-se um índice considerável de gravidez na 

adolescência e um discurso compartilhado entre os alunos, 

sobre relações sexuais, que seriam praticadas desde muito 

cedo.  

Essas informações socioculturais levaram-me a 

algumas expectativas em relação aos textos que eu 

receberia. A primeira delas estava relacionada aos temas 

que seriam escolhidos pela professora. Os temas 

propostos, que estavam relacionados ao cotidiano 

comunitário desses alunos foram: “Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) ”, “Tecnologias Modernas” e “Drogas”. 

Contudo, contrariando as expectativas, o tema menos 

escolhido pelos alunos foi “DST”, o que sugere não ser ele 

tão familiar aos alunos, ou, minimamente, não os deixou 

discursivamente confortáveis na elaboração de um texto.  

Outra observação relacionada ao contexto destes 

alunos relaciona-se à forma como desenvolveram o objeto 

de discurso nos dois temas mais selecionados (Tecnologias; 

e Drogas). Nas produções cujo tema tratava as tecnologias, 

os produtores usaram a estratégia de retomada por 
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hiponímia: para tecnologias modernas, selecionaram 

termos como “celular”, “televisão”, “videogames” 

“Android” “tablet”, “notebook” “computador”, 

“aplicativos”, “WhatsApp”, “Facebook”, “TV” ... Fizeram 

isso tanto para o desenvolvimento de seus argumentos 

quanto para mudança de tópicos. Já para o tema “drogas”, 

o recurso mais utilizado foi a repetição do termo genérico 

“droga/s”. 

Uma conclusão temática a que posso chegar é que 

quanto mais o aluno conhece o assunto/tema em nível 

social/contextual, mais elaborado fica seu texto quanto à 

utilização de recursos anafóricos. Isso contribui, 

minimamente, para a utilização mais frequente de 

retomadas por substituição e expressões nominais. Essa 

amostragem sugere que a utilização dos mecanismos 

anafóricos mais complexos e em nível discursivo se 

relaciona também ao nível de conhecimento 

sociodiscursivo do produtor. 

Por outro lado, apesar de os alunos não terem 

utilizado substituições lexicais, repito que cada produtor 

conseguiu “driblar” essa dificuldade com substituições em 
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nível gramatical – artigos, pronomes, elipse... Apenas um 

dos dez textos apresentou falha nessa construção inicial do 

objeto de discurso. Trata-se de (RED_06), que inicia uma 

produção textual, retomando um objeto de discurso 

apresentado no título da produção: “Geralmente quem as 

consome são jovens”. Essa escolha sugere que o autor 

deste texto não compreende ainda o papel formal do título 

em um texto, assumindo-o como parte do integrante dos 

segmentos textuais. Além disso, no segundo parágrafo de 

(RED_06), não há uma retomada textual do objeto de 

discurso, surgindo por duas vezes de forma elíptica: “se 

deixando levar (pelas drogas), querendo sempre mais 

(drogas) ”. 

Os exemplos encontrados apenas em uma das 

produções em análises sugerem que a grande maioria dos 

produtores, apesar de apresentar dificuldades em nível de 

retomada lexical, consegue apresentar seu objeto de 

discurso e reconstrui-lo ao longo de sua produção de forma 

a manter o encadeamento referencial. 
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4. CONCLUSÕES “SEMINAIS” 

A concepção de língua a que me filio baseia-se na 

sociocognição. Portanto, as construções discursivas 

pautam-se nas competências cognitivas dos sujeitos, mas 

também nas inserções socioculturais, mediadas na e pela 

linguagem. Tendo esse conceito como norte, busquei 

estudar como alguns alunos de uma periferia do Rio de 

Janeiro, afastados dos grandes centros e das culturas 

privilegiadas, revelam-se discursivamente através do texto 

argumentativo.  

As análises apresentadas neste trabalho, ainda que 

rápidas, puderam revelar como está sendo trabalhada com 

esses alunos a modalidade escrita. Na triangulação entre os 

conhecimentos socioculturais previamente apresentados 

por eles, e a apresentação escrita no corpus, percebi que, 

apesar de os produtores apresentarem conhecimento 

social sobre o tema, não conseguiram construir 

amplamente seu projeto de dizer na modalidade escrita. 

Esta interpretação possibilitou-se pelo mapeamento 

dos recursos anafóricos encontrados no corpus. 

Primeiramente, porque encontrei um índice considerável 
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de retomadas por pronomes pessoais e de elipse 

(totalizando 28% dos recursos), ambos amplamente 

utilizados na modalidade oral, portanto, já internalizada 

por esses sujeitos ao ingressarem na escola. Além disso, o 

alto índice de substituição lexical e de nominalização 

(aproximadamente 64% dos recursos anafóricos) 

concentrou-se na repetição da lexia “droga/s”, o que 

sugere que os sujeitos desta pesquisa não tiveram 

desenvolvida uma consciência discursiva sobre - visto que 

são duas estratégias discursivas riquíssimas para a 

recategorização do objeto de discurso e, com isso, 

contribuem para o fio argumentativo do projeto de dizer 

desse produtor. 

Essas análises sinalizam que escrever se ensina – não 

apenas em nível gramatical, mas também e principalmente 

discursivo, em trabalho integral e inclusivo; caso contrário, 

a escola continuará a reproduzir os modelos de poder 

vigentes em nossa sociedade: o de exclusão – neste caso, a 

exclusão de um discurso que leve a um projeto de dizer 

eficiente para uma interação comunicativa realmente 

produtiva.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA DE CORDEL 
NO LIVRO DIDÁTICO DE ENSINO FUNDAMENTAL II 

Morgana Ribeiro dos Santos 

1 – APRESENTAÇÃO 

Este artigo se refere à pesquisa de Doutorado em 

Língua Portuguesa em desenvolvimento na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro cujo projeto recebeu o título 

Perspectivas da literatura de cordel no Ensino Fundamental: 

poesia popular nordestina nos livros didáticos. O estudo, 

iniciado no primeiro semestre de 2014, tem como objetivo 

geral investigar, através de pesquisa bibliográfica, do 

estudo de poemas da literatura de cordel e da análise de 

livros didáticos, como os poemas populares nordestinos 

têm sido considerados nas aulas de língua portuguesa nos 

anos finais do Ensino Fundamental.  

Neste artigo, apresentam-se leituras a respeito da 

literatura de cordel, sua história, características, valor 

cultural e documental, assim como reflexões decorrentes 

da observação de duas coleções de livros didáticos: 

Português: linguagens, de Cereja e Magalhães (2012) e 

Projeto Teláris: Português, de Borgatto, Bertin e Marchezi 
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(2012). A ausência ou a presença da literatura de cordel nos 

livros observados e as propostas de trabalho com os 

poemas dos folhetos nordestinos nesses manuais 

possibilitam profícuas discussões a respeito do gênero em 

foco e de sua valorização ou desvalorização nos livros 

didáticos dedicados ao ensino de língua portuguesa. 

Pretende-se, com este trabalho, enriquecer os 

debates a respeito das adequações e inadequações do livro 

didático e contribuir para um tratamento digno da 

literatura de cordel no espaço escolar, considerando-se 

suas virtudes históricas e linguísticas e as orientações legais 

que condenam as discriminações de natureza social, 

regional, étnico-racial, linguística, de gênero, de orientação 

sexual, de idade e defendem a pluralidade cultural e o 

respeito às diferenças. 

2 – A LITERATURA DE CORDEL 

A literatura de cordel é uma modalidade de poesia 

popular que floresceu no Nordeste do Brasil, a partir do 

diálogo com a cultura europeia, enraizada nas tradições 

orais e configurada como gênero da literatura escrita no 

final do Século XIX. Haurélio (2010) ressalta que a literatura 
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de cordel “reaproveita temas da tradição oral, com raízes 

no trovadorismo medieval lusitano, continuadora das 

canções de gesta” ao mesmo tempo em que serve como 

“espelho social de seu tempo” (2010: 16). O cordelista, 

também conhecido como poeta de gabinete ou poeta de 

bancada, denominações que ressaltam a atividade da 

escrita, segundo o estudioso, “é parente do menestrel 

errante da Idade Média, que, por sua vez, descende do 

rapsodo grego” (2010: 16). 

Aderaldo Luciano, cordelista e pesquisador, na 

apresentação do livro Breve História da Literatura de Cordel 

(Haurélio, 2010), explica que a produção dos folhetos e sua 

comercialização tiveram início no Recife (PE), por iniciativa 

de quatro poetas paraibanos: Silvino Pirauá de Lima, 

Francisco das Chagas Batista, João Martins de Athayde e 

Leandro Gomes de Barros, o Pai do Cordel Brasileiro (2010: 

7). 

O poeta e presidente da Academia Brasileira de 

Literatura de Cordel, Gonçalo Ferreira da Silva (2011), 

ressalta que a literatura de cordel, originária das tradições 

europeias, emergiu no Nordeste porque “a primeira capital 
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da nação foi Salvador, ponto de convergência natural de 

todas as culturas, ali permanecendo até 1763, quando foi 

transferida para o Rio de Janeiro” (2011: 18). 

Haurélio (2010) adverte, a fim de delimitar a 

literatura de cordel, que não se pode confundir literatura 

de cordel com o hiperônimo poesia popular nordestina. O 

autor explica que a poesia popular é um tronco do qual a 

literatura de cordel é uma ramificação, assim como o 

repente, a poesia matuta e a embolada. Nas palavras do 

estudioso: 

O Cordel é um dos galhos da árvore da 
poesia popular, como o repente 
também o é. Entretanto, Cordel e 
repente não são a mesma coisa, pois, à 
medida que a árvore cresce, os galhos 
se distanciam, conquanto estejam 
unidos pela origem comum. O tronco 
desta árvore é a poesia popular. A 
embolada e a poesia matuta, dentre 
outras manifestações, são também 
galhos ou ramos importantes. Todavia, 
a confusão do Cordel com a dita poesia 
matuta, divulgada por Catulo da Paixão 
Cearense, apesar de comum, precisa, 
como todos os equívocos, ser 
combatida. A linguagem 
propositadamente estropiada dos 
versos matutos vende uma falsa ideia 
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de espontaneidade que nada tem a ver 
com a Literatura de Cordel praticada 
por poetas do porte de José Pacheco, 
Delarme Monteiro, Caetano Cosme da 

Silva ou Manoel Monteiro. (HAURÉLIO, 
2010: 18) 

Haurélio, em nota de rodapé, ressalta ainda que 

“repentista não é cordelista, e cordelista não é repentista. 

Repentista pode ser cordelista e vice-versa (mas não é 

regra) ” (2010: 23). A respeito da diferença entre cordel e 

repente, o autor salienta que “o Cordel não é a versão 

escrita do repente, assim como o repente não é o Cordel 

cantado. São manifestações irmãs que (...), à medida que o 

tempo passa, têm acentuadas as suas diferenças” (2010: 

23). 

A respeito do termo cordel como denominação para 

os livretos nordestinos, o verbete literatura de cordel, do 

Dicionário do Folclore Brasileiro (2002), de Luís da Câmara 

Cascudo, esclarece o nome cordel foi aplicado aos folhetos 

populares pelo fato de terem sido dispostos para o público 

consumidor pendurados em cordões ou barbantes, nas 

feiras e demais pontos de venda e divulgação: 

Denominação dada em Portugal e difundida 
no Brasil, referente aos folhetos impressos, 
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compostos em todo o Nordeste e depois 
divulgados pelo Brasil. Na obra Cinco Livros do 
Povo: Introdução ao estudo da novelística no 
Brasil, Luís da Câmara Cascudo comenta: “No 
Brasil diz-se sempre folhetos referindo-se a 
estas brochurinhas em versos. Em Portugal 
dizem ‘literatura de cordel’ porque os 
livrinhos eram expostos à venda cavalgando 
sobre um barbante, como ainda acontece em 
certos pontos do Brasil”. Segundo Veríssimo 
de Melo, “as raízes da nossa literatura de 
cordel, narrativa em versos e registro de fatos 
memoráveis, em folhetos, estão fincadas, sem 
nenhuma dúvida, em velha tradição 
portuguesa e ibérica. (CASCUDO, 2002: 332) 

Segundo o verbete, a literatura de cordel ou 

manifestações semelhantes receberam também os nomes 

folhas soltas ou folhas volantes em Portugal, pliegos sueltos 

na Espanha e littérature de colportages ou literatura 

ambulante na França, desde o Século XVII. Afirma-se que “a 

literatura de cordel desses países emigrou para o Brasil, 

ingressando no patrimônio de cultura oral” e, 

posteriormente, difundindo-se por meio de “cantorias em 

grupo e de forma escrita” (2002: 332).  

A literatura de cordel se caracteriza por uma relação 

dinâmica com a oralidade da qual emergiu, visto que pode 

ser apreciado solitariamente, em silêncio, ou 
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coletivamente, lido em voz alta, recitado, cantado, como 

ocorre com os poemas, de modo geral. Há profícuas 

discussões a respeito da relação do cordel com a oralidade. 

Evaristo (2011) ressalta o cordel como “um gênero 

intermediário entre a oralidade e as escrita”, que, 

consequentemente, “mantém algumas pistas da oralidade 

ao ser transposto para o texto escrito e impresso” (2011: 

120). 

Ribamar Lopes, no prefácio de Acorda cordel na sala 

de aula (2010), organizado por Arievaldo Viana, destaca a 

leitura dos folhetos para grupos de pessoas não 

alfabetizadas como prática comum e salienta a importância 

do cordel para despertar o interesse pela leitura entre os 

homens do campo. Segundo Lopes: 

A curiosidade pelo conteúdo dos simpáticos 
livrinhos, despertada tanto pela natureza de 
suas histórias quanto por sua identificação 
com elementos da nossa cultura popular, 
levava as pessoas a aguardarem com 
ansiedade o momento em que alguém lhes 
viesse ler os raros folhetos trazidos do 
mercado ou das feiras por algum parente ou 
conhecido. E foi essa curiosidade pelas 
histórias versadas no folheto popular que 
começou a despertar, principalmente na 
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nossa zona rural, o interesse das pessoas pelo 
aprendizado informal da leitura. (Apud 
VIANA, 2010: 7) 

Marinho e Pinheiro (2012) registram a oralização e o 

consumo coletivo dos folhetos e ressaltam a literatura de 

cordel como significativa via de acesso ao mundo da 

escrita: 

O folheto vai para as ruas e praças e é 
vendido por homens que ora declamam os 
versos, ora cantam em toadas semelhantes às 
tocadas pelos repentistas. São nordestinos 
pobres e semialfabetizados que entram no 
mundo da escrita, das tipografias, da 
transmissão escrita e não apenas oral. A 
poesia popular, antes restrita ao universo 
familiar e a grupos sociais colocados à 
margem da sociedade (moradores pobres de 
vilas e fazendas, ex-escravos, pequenos 
comerciantes etc.), ultrapassa fronteiras, 
ocupa espaços outrora reservados aos 
escritores e homens de letras do país. 
(MARINHO e PINHEIRO, 2012: 18) 

Matos (2010) exalta a palavra falada como “a 

verdadeira palavra” (2010: 16) e situa a literatura de cordel 

entre a oralidade e a escrita. Nas palavras da autora: 

Sábio, o poeta popular percebe o fascínio da 
palavra oralizada, porque é ela o principal 
meio de comunicação de histórias, narrativas, 
fatos, casos etc., ou seja, é ela, em verdade, a 
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grande mediadora entre o homem (que 
conta/canta) e sua experiência. É por isso que 
a literatura de cordel ou de folhetos é ainda 
um gênero narrativo muito cultivado pelos 
poetas populares do Brasil, notadamente no 
nordeste, onde a voz e canto do povo ainda 
se fazem ouvir. Esta  forma poética, que se 
situa entre a oralidade e a escritura, insere-se 
no que Paul Zumthor denomina oralidade 
mista, isto é, oralidade marcada pela 
coexistência com uma cultura escrita. 
(MATOS, 2010: 16) 

A estudiosa enfatiza a atuação performática dos 

poetas de cordel nas apresentações orais dos poemas, 

“entrelaçando a linguagem verbal com a linguagem gestual, 

simbiose de palavra e gesto” (2010: 18). Segundo Matos: 

No espaço cambiante da oralidade/escritura, 
distingue-se um movimento textual 
transgressor, uma vez que o texto escrito 
transgride o espaço da escritura, ultrapassa-o, 
sai dos limites do papel, move-se e aspira a se 
fazer voz. Ponto de intersecção entre a 
oralidade e a escritura, a literatura de 
folhetos permite que a cena oral não se 
restrinja à voz, mas muito mais que isso, se 
insinue como corpo e gesto. Daí o aspecto 
performático do poeta de cordel que, com 
voz e gestos, faz a coreografia de suas 
narrativas. (MATOS, 2010: 16) 

Haurélio (2010), a respeito da associação da literatura 

de cordel com a oralidade, destaca os questionamentos do 
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poeta cordelista e pesquisador Aderaldo Luciano: “toda a 

literatura universal não é herança da oralidade? A escrita 

não é fruto secundário da linguagem? Por que, então, 

observar-se isso como característica da Literatura de 

Cordel? ” (2010: 17).  

Neste artigo, elege-se como objeto de estudo a 

literatura de cordel escrita e impressa em folhetos ou 

reproduzida em livros didáticos, considerando a 

possibilidade de atividades proveitosas em sala de aula 

realizadas a partir da oralização e do consumo coletivo 

desses poemas.  

A partir da década de 1940, com o deslocamento dos 

nordestinos para os centros urbanos, em busca de trabalho 

e melhores condições de vida, as tradições nordestinas – 

inclusive a literatura de cordel – disseminaram-se por 

outras regiões do Brasil, principalmente, Sudeste. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, podem ser apontados como centros 

de preservação e divulgação dos folhetos de cordel, na 

atualidade, o Centro Luiz Gonzaga de Tradições 

Nordestinas, também conhecido como Feira de São 

Cristóvão ou Feira dos Paraíbas, no bairro São Cristóvão, e 
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a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, localizada em 

Santa Teresa. A Fundação Casa de Rui Barbosa, dedicada à 

pesquisa e à preservação da memória nacional, no bairro 

Botafogo, também conta com um acervo considerável de 

obras da literatura de cordel. 

O panorama atual da literatura de cordel se 

caracteriza por movimentos de revitalização; iniciativas 

voltadas para leitura, discussão e produção desses poemas 

na escola; divulgação pela internet; poetas com maior grau 

de instrução; participação de mulheres como cordelistas e 

pesquisadoras. 

Considerando-se o valor histórico, cultural e 

linguístico da literatura de cordel, defende-se, neste artigo, 

que os poemas populares dos folhetos nordestinos sejam 

estudados, discutidos e produzidos na escola, espaço 

privilegiado de construção de saberes e da educação 

empenhada no reconhecimento da pluralidade cultural que 

caracteriza a identidade brasileira. 

Essa orientação é evidente no terceiro e no quarto 

objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 

disciplina Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 
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destacam a importância de conhecer a cultura brasileira e 

valorizar a pluralidade do nosso patrimônio sociocultural 

nas aulas de língua materna: 

Conhecer características fundamentais do 
Brasil nas dimensões sociais, materiais e 
culturais como meio para construir 
progressivamente a noção de identidade 
nacional e pessoal e o sentimento de 
pertinência ao país; 

Conhecer e valorizar a pluralidade do 
patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças 
culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 
de etnia ou outras características individuais e 
sociais. (1998: 7) 

Nessa perspectiva, os professores Ana Cristina 

Marinho e Hélder Pinheiro, no capítulo “Literatura de 

cordel para crianças e jovens leitores”, da obra O cordel no 

cotidiano escolar (2012) destacam os poemas de cordel 

como textos atrativos para crianças, pela semelhança entre 

os folhetos populares e a literatura infanto-juvenil. 

Há, em muitos cordéis, traços como o 
predomínio da fantasia, inventividade ante 
situações inesperadas/complexas, 
musicalidade expressiva, caráter fabular, 
marcas comuns à literatura para crianças. O 
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humor é presença marcante tanto na poesia 
para crianças quanto no cordel. Também um 
filão do cordel que o aproxima à literatura 
para crianças é a recriação de contos de fadas 
tradicionais. 

Pensando na literatura adequada às crianças, 
a presença de animais é marca determinante. 
Neste âmbito, o cordel tem muito material a 
oferecer, porém, pouco conhecido de pais, 
professores e educadores em geral. 
(MARINHO e PINHEIRO, 2012: 49-50) 

A literatura de cordel constitui farto material para a 

aprendizagem da língua, em virtude das temáticas que 

resgatam nossas memórias e do emprego elaborado de 

recursos linguísticos. Os poemas de cordel podem ser 

muito interessantes para crianças e adolescentes, tanto 

pela expressividade quanto pela beleza das narrativas que 

revelam e aguçam a fantasia, com histórias de animais 

fabulosos, amores impossíveis, seres fantásticos, disputas, 

heroísmo, esperteza, humor. 

3 – O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL – SEGUNDO SEGMENTO 

Neste artigo considera-se o livro didático uma 

ferramenta importante para o trabalho do professor e para 

o estudo e pesquisa dos educandos. Rojo e Batista (2003) 
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ressaltam que “muitas vezes, o livro didático é o único 

material de leitura disponível nas casas destes alunos de 

Ensino Fundamental e, por isso mesmo, são fundamentais 

para seu processo de letramento” (2003: 16). 

Avaliando os livros didáticos de língua portuguesa 

para o 3º. e 4º. ciclos oferecidos por autores e editores ao 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2002, os 

estudiosos constataram que textos de qualidade foram 

selecionados para integrar os livros, adequados ao alunado 

e diversificados quanto à esfera de circulação e ao gênero 

textual (2003: 15). Todavia os autores observam uma 

carência de textos representativos das variedades 

linguísticas regionais e de textos provenientes das tradições 

orais, privilegiando-se textos que circulam nos centros 

urbanos e sulistas. Nas palavras de Rojo e Batista: 

A diversidade de contextos (regionais e 
culturais) de origem dos textos e a 
diversidade e as variedades linguísticas não se 
encontram tão bem representadas nos textos 
selecionados, sendo mínima a incidência de 
textos oriundos da tradição oral (25%). Ou 
seja, há uma decidida preferência por textos 
representativos da variedade padrão, norma 
culta, língua escrita, que circulam em 
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contextos urbanos e sulistas. (ROJO e 
BATISTA, 2003: 16) 

O Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático 2014, referente aos livros que serão 

utilizados nos anos finais do Ensino Fundamental entre 

2014 e 2016, estabelece que serão excluídas as coleções de 

livros que desobedecerem à Constituição da República 

Federativa do Brasil, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental ou à observância de princípios éticos 

necessários à construção da cidadania e ao convívio social 

republicano. A respeito dos princípios éticos, o Guia afirma 

que serão excluídos os livros didáticos que, dentre outras 

inadequações, “veicularem estereótipos e preconceitos de 

condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de 

orientação sexual, de idade ou de linguagem, assim como 

qualquer outra forma de discriminação ou de violação de 

direitos” (2013: 9). 

O Guia prevê para o ensino de língua materna no 

segundo segmento do Ensino Fundamental o 

desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita 
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e o investimento na formação do aluno leitor, com 

apreciação de diversos gêneros textuais, possibilitando a 

fruição estética da literatura, em especial, das 

manifestações literárias brasileiras, respeitando-se a 

variação linguística e a diversidade dialetal, abolidos os 

preconceitos. 

Neste artigo, apresentam-se breves avaliações das 

coleções de livros didáticos Português: linguagens, de 

Cereja e Magalhães (2012) e Projeto Teláris: Português, de 

Borgatto, Bertin e Marchezi (2012). Observa-se a presença 

ou a ausência da literatura de cordel nesses livros e como 

são abordados os poemas populares dos folhetos 

nordestinos.  

A coleção Português: linguagens, de Cereja e 

Magalhães (2012), se destaca pela variedade de gêneros 

textuais, que, articulados às passagens expositivas, 

instruções e indicações de livros, filmes, músicas e páginas 

virtuais, são destinados ao trabalho com a leitura, a 

produção textual e o estudo da gramática. No entanto, 

constata-se que nos livros de Cereja e Magalhães, entre os 

muitos gêneros textuais contemplados, não se encontra 

204



disponível para estudo nenhum poema da literatura de 

cordel em quaisquer dos livros da coleção. 

Predominam nos livros de Cereja e Magalhães 

histórias em quadrinhos (tiras), poemas, anúncios 

publicitários e cartuns. A presença de muitos textos ou 

trechos de textos informativos evidencia a perspectiva de 

articular o conhecimento da língua ao conhecimento do 

mundo. Além disso, outras linguagens, como pintura, 

desenho, fotografia, cinema, são exploradas a fim de 

desenvolver a leitura, a produção textual, o raciocínio.  

Não obstante a ausência de poemas de cordel na 

coleção, no livro referente ao 6º. ano do Ensino 

Fundamental, na página 50, há uma atividade sobre 

fonologia que é baseada em uma capa de folheto de cordel. 

O título do folheto Vitalino: O Nordeste feito de barro é 

aproveitado para a questão proposta, abaixo transcrita, 

juntamente com o gabarito oferecido no livro do professor: 

1. Observe o folheto ao lado, produzido 
pela Prefeitura Municipal de Caruaru, 
cidade que é símbolo do artesanato 
nordestino. 

a) Entre as palavras empregadas no 
folheto, há uma em que duas letras 
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representam um único som. Qual é 
essa palavra? (Resposta: barro.) 

b) Quais são as letras e qual é o som que 
elas representam? (Resposta: As letras 
rr, que representam o fonema /R/ 
(rê).) 

c) Qual é ou quais são as maiores 
palavras do folheto? Quantas letras e 
sons elas apresentam? (Resposta: 
Vitalino e Nordeste; ambas 
apresentam oito letras e oito sons.) 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2012: 50) 

Além dessa atividade e dessa breve referência a um 

folheto, do qual só se aproveita a capa, não há, como já foi 

dito, nenhuma proposta de estudo da língua a partir de 

poemas de cordel. 

Na coleção de Borgatto, Bertin e Marchezi, assim 

como na de Cereja e Magalhães, os gêneros textuais são 

variados, os livros são bem ilustrados, há bastantes textos 

informativos, inclusive dados biográficos sobre os autores 

dos textos apresentados na coleção. Também há indicações 

de livros, CDs, filmes e páginas virtuais, a fim de enriquecer 

as leituras dos alunos. Nos livros do Projeto Teláris, 

predominam as tiras, os poemas e as letras de música, 

havendo, entre estas, músicas regionais nordestinas, como 
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O casamento da rosa, de Luiz Gonzaga – livro do 6º. ano, p. 

29 –, Sabiá, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas – livro do 6º. ano, 

p. 82 –, Festa da Natureza, de Patativa do Assaré e Gereba, 

gravada por Fagner – livro do 7º. ano, p. 59 –, Açum-preto, 

de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira – livro do 7º. ano, p. 

89 –, Tenho sede, de Dominguinhos – livro do 8º. ano, p. 

138. 

No livro do 6º. ano, o segundo capítulo da primeira 

unidade, intitulado “Conto popular em verso e conto 

popular em prosa”, apresenta algumas referências à 

literatura de cordel. No início do capítulo, as autoras 

definem os textos de cordel como narrativas em versos 

dotadas de “frases curtas, ritmo, combinações de sons e 

muita expressividade”. Segundo as autoras, essas 

características aproximam essas narrativas da poesia (2012: 

44). 

Em seguida, há duas estrofes de um poema de cordel 

do cearense Expedito Sebastião da Silva introduzindo as 

proezas do famoso personagem da literatura popular Pedro 

Malasartes. Há um quadro explicativo sobre o lendário 

personagem e, para o trabalho de leitura, interpretação e 
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estudo sobre variedades linguísticas, apresenta-se, nas 

páginas 45 e 46, um texto em versos de Pedro Bandeira, 

escritor dedicado, sobretudo, a obras infanto-juvenis. No 

texto de Bandeira, é contada uma proeza de Pedro 

Malasartes. Após questões de interpretação (p. 47), 

mencionam-se as variedades linguísticas regional, de 

grupos sociais, de idade, de gênero e apresentam-se breves 

definições de variedade formal: “chamada variedade-

padrão, utilizada de acordo com as regras da gramática 

normativa” e informal: “utilizada em roda de amigos, entre 

familiares e em situações em que a linguagem não precisa 

seguir regras rígidas da linguagem considerada padrão” 

(2012: 47-48). 

Com base no texto de Bandeira, faz-se um estudo da 

variedade informal, com ênfase no uso de diminutivos 

(“comprinha”, “panelinha”, “quentinha”, “caldinho”, 

“joguinho”), no uso de palavras e expressões próprias da 

linguagem popular (“safado”, “debochado”, “meu 

compadre”) e de reduções de palavras (“pra”) (2012: 48-

49). 
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Na seção “Prática de oralidade”, as autoras ressaltam 

“o ritmo próximo da música e apoiado em rimas das 

narrativas populares em versos” e afirmam que “no Brasil, 

é possível encontrar esse ritmo em um importante gênero 

discursivo da cultura nordestina: as narrativas em versos da 

literatura de cordel”. Em um quadro de destaque, 

literatura de cordel define-se como “narrativas populares 

típicas do Nordeste, geralmente impressas em papel-jornal, 

reunidas em pequenos cadernos e colocadas à venda 

penduradas em barbante (cordel) nas feiras e nos 

mercados” (2012: 50). 

Propõe-se a leitura em voz alta de quatro estrofes de 

Pedro Bandeira, dando atenção ao ritmo e às rimas e a 

mesma tarefa é proposta em relação a três estrofes do 

texto Zé Matraca, o valentão de Palmares, do cordelista 

João José da Silva (2012: 50-51). No mesmo capítulo, são 

apresentados para o ensino de língua materna contos 

oriundos de tradições populares, poemas (contos 

populares em versos, segundo as autoras), anúncios 

publicitários e textos de placas de aviso. Interessa a este 

trabalho destacar ainda a segunda seção de “Prática de 
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oralidade”, na qual se propõe um debate sobre o 

comportamento trapaceiro exemplificado pelo personagem 

Pedro Malasartes (2012: 55) e a seção “Outras linguagens”, 

onde se abordam as xilogravuras de cordel. Apresenta-se a 

capa do folheto Zé Matraca, o valentão de Palmares, 

seguida de perguntas sobre a compreensão dos signos 

verbais e da ilustração e acompanhada de explicações 

sobre a produção das capas (“feitas de papel barato”, “por 

gravadores populares”) e das ilustrações (“simples e de 

fácil reprodução”, xilogravuras: “gravadas em madeira”) 

(2012: 56). Na página 58, há fotografias do cordelista e 

xilogravador J. Borges produzindo suas ilustrações, assim 

como a imagem de uma ilustração pronta: A moça que 

virou cobra. 

Na página de indicações de livros, filmes, CDs e sites 

(2012: 67), sugerem-se leituras de narrativas populares em 

verso e em prosa, um filme que destaca um personagem 

caracterizado por contar histórias fantasiosas, um CD com 

músicas de base narrativa e o acesso ao site da ABLC – 

Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Nas páginas 68 

e 69, propõe-se a produção textual de um conto da 
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tradição oral, ficando estabelecido que o aluno escolhe se o 

texto será redigido em prosa ou em verso. 

No livro do 7º. ano, no primeiro capítulo da primeira 

unidade, intitulado “Poema”, há uma breve referência à 

poesia de cordel na página 36, ressaltando-se a influência 

dos cantares portugueses na poesia popular nordestina dos 

folhetos. A poesia de cordel é definida em vocabulário 

destacado à esquerda como: 

Literatura popular, escrita em versos, que 
narra histórias de heróis, de animais 
misteriosos, de valentias de personagens 
reais, fatos acontecidos... É publicada em 
folhetos impressos, que ficam expostos 
pendurados em cordéis. Daí seu nome. 
(BORGATTO, BERTIN e MARCHEZI, 2012: 36) 

No mesmo capítulo, na seção “Outro texto do mesmo 

gênero”, ou seja, representando o gênero poema, há 

disponível para leitura um poema do cordelista e cantador 

Patativa do Assaré: A realidade da vida. O poema ocupa 

quatro páginas do livro e é seguido de uma breve biografia 

de Patativa. (2012: 45-48). Encontram-se ainda neste livro 

estrofes do poema Aos poetas clássicos, de Patativa, em 

um suplemento denominado “Projeto de Leitura”, que vem 

ao final do livro (2012: 306-307). 
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No livro do 9º. ano, na página 225, há um trecho de 

um poema de Patativa do Assaré Vaca Estrela e Boi Fubá 

para exemplificar a concordância (verbal e nominal) 

diferenciada que caracteriza a linguagem regional. 

Não obstante a confusão que se constitui ao 

classificarem-se os textos de cordel como conto popular em 

verso, no livro do sexto ano, e poema, no livro do sétimo 

ano, e o fato de os poemas de cordel não serem mais bem 

explorados no que diz respeito aos recursos linguísticos, a 

coleção de Borgatto, Bertin e Marchezi representa um 

avanço. As autoras contribuem para a valorização da 

literatura de cordel e dos poetas cordelistas nas várias 

referências que fazem aos poemas populares dos folhetos 

nordestinos e a alguns de seus artistas, acompanhadas de 

ilustrações e explicações. 

A partir da apreciação das duas coleções de livros 

didáticos, percebe-se que os primeiros passos já têm sido 

dados em relação ao reconhecimento do valor histórico e 

linguístico da literatura de cordel. Este artigo, articulado a 

uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está engajado na 
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perspectiva de um tratamento digno ao gênero poema de 

cordel no livro didático, considerado, neste trabalho, uma 

importante ferramenta pedagógica, e, consequentemente, 

na escola. A análise dos livros aqui apresentada aponta 

para a necessidade de adequações, mas também, em uma 

perspectiva otimista, para a hipótese de que essas 

adequações estão a caminho. 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os poemas dos folhetos nordestinos se destacam por 

sua riqueza histórica e linguística, revelam o imaginário 

ancestral do povo brasileiro, expressam a voz dos 

oprimidos, incorporam a criatividade na palavra elaborada 

dos poetas populares. Desprestigiada e relegada à condição 

de uma manifestação linguística menor, pela relação com a 

cultura nordestina, com os saberes do homem pobre e 

pouco instruído do campo, a literatura de cordel reivindica 

seu espaço na sala de aula, seguindo as orientações 

vigentes na atualidade para uma educação comprometida 

com o enfrentamento dos preconceitos e com a valorização 

da identidade plural do Brasil e de seu patrimônio cultural. 
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O livro didático, valioso instrumento para o processo 

de ensino e aprendizagem, apresenta adequações e 

inadequações em relação às demandas que se impõem. No 

caso dos manuais de língua portuguesa para o Ensino 

Fundamental II, percebem-se algumas importantes 

inovações, por exemplo, a variedade de gêneros textuais, a 

articulação da linguagem verbal com outras linguagens, as 

indicações de aproveitamento de outras mídias a fim de 

enriquecer o aprendizado: músicas, filmes, páginas virtuais. 

No que diz respeito à ausência ou presença da 

literatura de cordel nos livros didáticos, das duas coleções 

observadas para a composição deste trabalho, na primeira, 

de Cereja e Magalhães, constata-se ausência, havendo 

apenas uma tímida proposta de estudo de fonologia a 

partir da capa de um folheto de cordel. A coleção de 

Borgatto, Bertin e Marchezi apresenta poemas de cordel 

para leitura e exemplificação de fatos da língua, assim 

como faz referência a alguns poetas cordelistas, 

necessitando, todavia, de adequações, como definir o que 

se considera literatura de cordel na coleção, apresentar 

textos de cordelistas variados, trabalhar os recursos 
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linguísticos dos poemas de cordel e sua compreensão de 

modo mais consistente e menos superficial. 

Este trabalho defende a literatura de cordel como 

objeto de discussão nas aulas de língua portuguesa, sua 

presença nos livros didáticos, a exploração dos seus 

recursos linguísticos para a compreensão dos fenômenos 

da língua e para a ampliação das habilidades de leitura e 

escrita dos educandos. Além disso, o reconhecimento da 

literatura de cordel contribui para a afirmação da 

identidade rica e plural do povo brasileiro e para o 

fortalecimento de suas tradições. 
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AVALIAR TEXTOS: UMA PRÁTICA RESPONSIVA, 
FORMATIVA E CONSTITUINTE 

Heloana Cardoso Retondar 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo demonstrar que a 

prática de avaliar textos produzidos pelos alunos é uma 

atividade responsiva (BAKHTIN, 2010), ou seja, cada marca 

simbólica, semiótica ou textual que o professor faz na 

produção escrita se apresenta como um elo na cadeia 

discursiva.  

Essas marcações refletem crenças, concepções e 

representações do professor. Uma vez recebida pelo aluno, 

será interpretada, interiorizada e a partir delas surgirão 

atos imediatos ou tardios. Construirão diferentes 

representações sobre o professor, sobre a escola, sobre sua 

escrita e também sobre si; os métodos adotados pelo 

professor são, portanto, formativos da identidade do aluno 

como autor e constituinte da sua própria identidade. 

A partir da concepção de avaliação como uma prática 

formativa (LUCKESI, 2011), pensamos algumas posturas dos 

alunos em relação à escrita como objeto de reflexão: Por 
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que alguns alunos resistem à escrita? Por que afirmam não 

gostar de escrever? Em que se ancoram as crenças dessa 

aversão? Em que medida o professor pode contribuir para 

a mudança ou a permanência dessa realidade? As respostas 

a essas perguntas serão discutidas ao longo deste artigo. 

 As considerações expostas a seguir são parte da 

dissertação de mestrado intitulada “Avaliação de textos 

produzidos na aula de Língua Portuguesa: abordagens 

teóricas, questões didático-metodológicas e suas 

repercussões", apresentada à Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, sob orientação da Professora Doutora Tania 

Maria de Lima Nunes Camara. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de análise 

interpretativista e indiciária. Os sujeitos foram sete 

professores do segundo segmento do Ensino Fundamental 

(EF) das redes pública e particular do RJ. O Corpus constitui-

se de 35 redações corrigidas pelos informantes e entrevista 

semiestruturada.  
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1. AVALIAÇÃO DA ESCRITA NO SEGUNDO SEGMENTO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL (EF) 

Atualmente, há vasta referência bibliográfica para 

alunos do Ensino Médio, cujas exigências se afastam 

daquelas do fundamental, além disso, há também muitos 

estudos sobre a aquisição da escrita, responsabilidade do 

primeiro segmento. Empiricamente, crianças menores 

gostam de escrever histórias, mas alguma coisa acontece 

num dado momento da fase escolar que as fazem 

desgostar deste ato, entre outras hipóteses sobre essa 

realidade, discutiremos como a maneira de avaliar textos 

no segundo segmento pode afastar os alunos da escrita. 

 Parece haver uma lacuna nas pesquisas sobre o 

ensino da escrita do sexto ao nono anos, que poderia 

refletir certo desinteresse científico nesta etapa de ensino. 

Além disso, até mesmo pais encaram-na como uma etapa 

“morna”, “neutra”, não raro ouvem-se comentários como: 

no Ensino Médio transfiro meu filho para uma escola 

melhor!  

No entanto, trata-se de um segmento decisivo, pois 

junto ao conteúdo tem-se o sujeito em formação que 

requer um ensino menos intuitivo e mais elaborado para as 
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necessidades dessa etapa da vida, justamente por ser um 

momento propício para a (re)construção de 

representações. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1988) indicam: 

Pensar sobre o ensino de Língua Portuguesa 
no terceiro e no quarto ciclo requer a 
compreensão da adolescência como o 
período da vida explicitamente marcado por 
transformações que ocorrem em várias 
dimensões: sociocultural, afetivo-emocional, 
cognitiva e corporal. Requer esforço de 
articulação dos aspectos envolvidos nesse 
processo, considerando as características do 
objeto de conhecimento em questão ─as 
práticas sociais da linguagem ─,em situações 
didáticas que possam contribuir para a 
formação do sujeito.  

 

Organizar o aprendizado de Língua 
Portuguesa nesses ciclos requer que se 
reconheçam e se considerem as 
características próprias do aluno adolescente, 
a especificidade do espaço escolar, no que se 
refere à possibilidade de constituição de 
sentidos e referências nele colocada, e a 
natureza e peculiaridades da linguagem e de 
suas práticas (Grifo nosso, p.45). 

Afirmar a importância de pensar a avaliação das 

produções escritas do terceiro e do quarto ciclo do ensino 

fundamental a partir das necessidades do aluno pode 
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parecer lugar comum, no entanto, conforme Bronckart 

(2007), cada novo texto empírico contribui para a 

transformação histórica das representações sociais e são as 

avaliações que permitem a apropriação e interiorização das 

propriedades sociossemióticas. Principalmente quando 

essas avaliações ocorrem na adolescência. Pode-se dizer, 

portanto, que os alunos, vão-se (re)construindo em cada 

texto avaliado.  

Assim, torna-se imprescindível refletir sobre as 

práticas avaliativas desse momento de ensino: como nossas 

marcas ao corrigir interferem nessa (re)construção? De que 

maneira as práticas didático-avaliativas podem contribuir 

para a formação dos sujeitos? 

2. SOCIOINTERACIONISMO E A AVALIAÇÃO DE TEXTOS 

O sociointeracionismo, abordagem teórica na qual se 

inscreve este estudo, defende o desenvolvimento 

intersubjetivo possibilitado pela linguagem. Seu 

pressuposto fundamental reside na crença das condutas 

humanas como resultado de um processo histórico de 

socialização (BAKHTIN, 2009; 2010). Entende ainda que 

atividade de linguagem mobiliza diversos sistemas de 
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conhecimentos por parte dos interactantes, quer em 

termos de produção, quer em termos de recepção, e 

envolve aspectos de natureza “linguística, cognitiva, 

pragmática, sócio-histórica e cultural” (KOCH, 2009, p.31). 

 O processo ensino-aprendizagem da escrita 

pressupõe o papel social do avaliador, do par mais 

competente diante do menos competente. São inerentes a 

esse ato a necessidade de interferir, de dialogar, de 

orientar, uma vez que avaliar é, de fato, um componente 

do ato pedagógico que deve subsidiar as decisões sobre 

atos pedagógicos na perspectiva da eficiência dos 

resultados(LUCKESI, 2011).  

Os PCN de Língua Portuguesa sugerem que a 

avaliação precisa ser compreendida na perspectiva 

formativa, pois ela não é apenas um ato de medir 

resultados, mas constitui um  

conjunto de ações organizadas com a 
finalidade de obter informações sobre o que 
o aluno aprendeu, de que forma e em quais 
condições. Para tanto, é preciso elaborar um 
conjunto de procedimentos investigativos que 
possibilitem o ajuste e a orientação da 
intervenção pedagógica para tornar possível o 
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ensino e a aprendizagem de melhor 
qualidade. 

 

[A avaliação] Deve funcionar, por um lado, 
como instrumento que possibilite ao 
professor analisar criticamente sua prática 
educativa; e, por outro, como instrumento 
que apresente ao aluno a possibilidade de 
saber sobre seus avanços, dificuldades e 
possibilidades. (p.93). 

Com essa postura, os PCN indicam a abrangência do 

ato avaliativo. Ele funciona, ao mesmo tempo, para o 

professor e para o aluno, para este, é o meio de saber das 

conquistas, das dificuldades, dos avanços, das 

possibilidades, para aquele, é um mecanismo de 

autoavaliação, um aliado no planejado, uma maneira de 

ajudar o outro a se (re)construir. Ao escrever, o sujeito se 

inscreve na justa medida das representações que construiu 

junto aos demais pares, a cada novo texto, a cada nova 

avaliação destes textos se (re)constrói. 

Cavallari (2011) aponta como legítimo o lugar 

avaliador do professor, uma vez que ele é imaginado como 

o sabedor e esse imaginário constitui e legitima seu poder e 

seu discurso avaliador. Esse mesmo imaginário define o 

lugar a ser ocupado pelo aluno, que é constituído pela 
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oposição. A oposição legitima o poder do professor e lhe 

permite colocar-se na posição de constante avaliador do 

aluno. Como então fazer um uso adequado desse poder 

legitimado?  

A partir da análise das falas dos professores-

informantes, foi possível perceber a relação que existe 

entre o papel social do avaliador e a maneira como o 

professor encara o ato de avaliar; se sua atitude avaliativa é 

mais tradicional (medir o conhecimento) ou mais formativa 

(LUCKESI, 2011) dependendo dos métodos escolhidos e 

como tais escolhas influenciam na relação do sujeito com o 

professor, com a escrita, consigo mesmo. Lembrando que 

escolhas didáticas aproximam ou afastam o profissional de 

suas concepções teóricas. 

3. PROFESSOR-AVALIADOR 

Todos os professores entrevistados se assumiram 

sociointeracionistas, entretanto, na análise das entrevistas, 

sempre que a palavra “leitor” se apagava, a tarefa de 

corrigir aparecia como “chata”, “maçante”, “cansativa”, 

“autoritária”, “solitária” (conteúdo recortado das 

entrevistas).  
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Separamos dois exemplos para discutir como as 

metodologias na hora de avaliar refletem concepções 

teóricas contrárias àquelas assumidas pelos sujeitos. Um 

dos informantes afirma que separa as redações dos alunos 

que escrevem melhor para corrigir primeiro, isso para 

tornar a tarefa mais motivadora. Outro professor informa 

que não gosta de ver quem escreveu os textos para não 

permitir que as suas impressões sobre o aluno interfiram 

em sua correção.  

Em que se ancoram essas atitudes? Ao que parece, 

nenhum dos dois demonstram querer se envolver com 

texto, mas apenas com a tarefa de medir o conhecimento. 

Se o foco são os bons textos (exemplo 1) e a subjetividade 

não importa (exemplo 2), que material escrito é aquele 

senão fruto de uma concepção de língua como abstração, 

como um conjunto de regras que garantem o bem 

escrever? Escrever bem seria igual a dominar as regras da 

escrita. 

A partir desse recorte, retomemos a três perguntas 

do início do texto: Por que alguns alunos resistem à escrita? 
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Por que afirmam não gostar de escrever? Em que se 

ancoram as crenças dessa aversão?  

Para Bernardo (2000), as pessoas escrevem porque 

têm uma “angústia de riscar um destino diferente, 

interferir na história, se colocar no campo do jogo” (p.29). 

Como, então, retirar a subjetividade da escrita? A posição 

de aluno, nesse caso, é extremamente delicada, pois, como 

ele não pode se recusar a fazer a atividade (embora às 

vezes recuse!), ele produz textos que gritam no silêncio das 

palavras truncadas. 

Entender a escrita como autoafirmação ajuda a 

pensar que o bom texto não é escrito apenas com 

conhecimento cognitivo, linguístico, textual e 

enciclopédico. A redação truncada pode ser um forte 

indício de baixa estima do sujeito, certamente é uma 

atitude responsiva (BAKHTIN, 2010) que faz emergir 

representações daquele autor sobre si, sobre a escrita, 

sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre o que 

acredita representar para o professor. 

 Como, então, tratar os problemas linguísticos-

textuais apenas como incapacidade? Como desconsiderar o 
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autor? Emerge a concepção de linguagem que não 

encontra o sentido na interação leitor-texto-autor, mas 

aquela que deixa apenas nas mãos do leitor a 

responsabilidade ampla de construção do sentido. Nesse 

jogo injusto, o professor, que não seria um leitor, mas um 

avaliador, par mais competente, que está ali justamente 

para auxiliar no desenvolvimento da capacidade do sujeito, 

tão somente marca os erros, assinala aquilo que não deve 

ser feito. Na posse dessa avaliação, o aluno pode entender 

que não sabe escrever, que escrever é difícil, que é melhor 

escrever menos para errar menos.  

Ao assumirmos as marcações feitas no momento da 

avaliação como uma atitude responsiva, estaremos seguros 

de que cada uma dessas marcas são mensagens simbólicas, 

daí a responsabilidade do ato: mais do que medir 

conhecimento, o poder legitimado do professor diz para o 

aluno quem ele é quando escreve. Reflitamos, então, sobre 

o que nossas marcas estão dizendo para nossos alunos. 

Escrever com clareza representa também uma 

escolha de ideias, de palavras, de estruturas, de 

organização física da subjetividade. Significa, conforme 
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Bernardo (2000), se expor às reações alheias. Quando um 

aluno facilita a leitura do outro, facilita também o acesso às 

suas ideias e a si mesmo, sujeito dessas ideias. Que tipo de 

diálogo estamos construindo com nossas marcações? Será 

que os alunos estão seguros de se expor para nós como par 

mais competente? 

 Alguns dos informantes da pesquisa disseram que 

alunos de uma nova turma se surpreenderam quando 

perceberam que estavam sendo lidos, e não apenas 

corrigidos. Se o professor apenas mede o conhecimento 

(corrige), não há porque facilitar a esse professor o acesso 

às ideias, afinal, ele não está preocupado com o que é dito, 

mas apenas em riscar o que o sujeito errou ao dizer. E 

muitas vezes esse corrigir não ultrapassa nem os limites 

dos problemas morfossintáticos e ortográficos. 

Enxergar o texto escrito pelo sujeito apenas como 

produto a ser avaliado é desconsiderar as demais 

dimensões da escrita, além de construir nos alunos 

representações, tais como “eu não sei escrever”, “eu 

escrevo mal”, que repercutem nas atitudes (“eu não quero 

escrever”,) e espelham crenças (“eu não gosto de 
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escrever”). E o sujeito histórico, cognitivo e social vai-se 

construindo por meio de mais essa prática de linguagem, 

por meio desse diálogo pífio, porém significativo, que o 

professor estabelece com o aluno nos rabiscos, nas 

correções, nas marcas, nas críticas, no silêncio, pois até 

quando não diz nada, esse retorno vazio constitui o sujeito-

autor. 

Em que medida, então, o professor pode contribuir 

para a mudança dessa realidade? Um dos caminhos é o 

elogio. Pensar o que há na produção escrita para ser 

elogiado? Ensinar também pelo acerto, e não apenas pelo 

erro, é um caminho responsivo e eficaz, além de equilibrar 

representações boas e ruins sobre a escrita. 

4. PROFESSOR-LEITOR-AVALIADOR 

Em oposição ao papel estritamente avaliador do 

professor, no sentido tradicional da avaliação, apareceram 

também falas que podem ser reconstruídas na perspectiva 

do professor-leitor-avaliador, aquele que, além de avaliar, 

se coloca diante do texto para elogiar suas qualidades, para 

apreciá-lo, para se deleitar, para se divertir carinhosamente 

com as pequenas ingenuidades que possam surgir. O erro é 
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visto não apenas como um problema, mas como indício do 

processo de aprendizagem.  

A seguir, transcrevemos e comentamos parte do 

conteúdo de algumas respostas a uma das perguntas que 

compôs a entrevista semiestruturada: 

O que mais emociona você no texto do aluno? 

P4: Não sei dizer se é a tentativa ou se é a 

inocência. 

Observando os bilhetes que esse professor escreve 

nos textos dos seus alunos e também seu relato, é possível 

perceber atitudes de leitor. Quando faz um 

questionamento nos textos narrativos, ele está procurando 

a verossimilhança que Aristóteles discute, desde a 

antiguidade clássica, como componente do texto, aquela 

coerência externa que todo leitor procura. Esse 

posicionamento ajuda P4 a elaborar perguntas mais 

objetivas em relação àquilo que faltou no texto. Comenta: 

P4: Os alunos do sexto ano fazem muita 

questão de ter sua história lida, fazem muita 

questão de despertar o interesse no leitor.  
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Afirma que se emociona quando o aluno não 

entendeu e escreveu uma coisa “meio boba”. Cita o 

exemplo de um aluno que escreveu sobre um menino de 

rua que perdeu os pais em um atropelamento e que 

sobreviveu sozinho com garra, conseguindo um trabalho, 

uma casa! Quando estava lendo aquele texto o professor 

pensou: 

P4: Mas como ele conseguiu tudo isso se estava 

sozinho? Se ele perdeu os pais, ele teria de ser 

ajudado por algum órgão do governo, um 

juizado de menores etc. 

 Na correção, pede que o aluno explique o porquê de 

esse menino ter ficado largado, e o aluno respondeu:  

P4: Ué, professor, eu não sabia que isso era 

necessário! 

O informante afirma que gosta dessas inocências, tais 

como: 

P4: Ah! Eu não sabia!  

Gostar de ouvir o aluno dizer que não sabia é uma 

fala que indicia o modo como esse professor lê o texto, e, 
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por consequência, como concebe o processo ensino-

aprendizagem na sala de aula. O informante conta ainda 

que se emociona com as histórias de amor das meninas, 

porque percebe que ali naquele texto, está o sonho delas. 

Diz que se emociona também com “o conteúdo”, ver o 

quanto o aluno tem para falar, o esforço que faz para 

concluir a tarefa. Enquanto esse professor relatava, seus 

olhos se encheram de lágrimas. Consideramos essa atitude 

singular porque deixou claro que não estávamos diante de 

alguém que apenas fazia uma medição da competência de 

escrita do aluno. É, sem dúvida, também leitor que 

reconhece, na teia da escritura, o “desfazer” do sujeito e, 

ao mesmo tempo, o seu “reconstruir”.  

É justamente a atitude de leitor desse professor, 

somada a seus conhecimentos sobre textos, que lhe 

indicam caminhos para fazer perguntas de maneira objetiva 

e clara. Perguntas que um leitor realmente faria a um 

escritor, caso faltasse  aquela informação. Por isso, o papel 

social do professor quando corrige um texto não pode ser 

apenas o de medidor, ainda que essa medida seja inerente 

ao processo. 
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Em relação ao ensino da escrita, portanto, não basta 

aderir às atividades de reescrita; é preciso pensar o que se 

pretende com ela e, principalmente, que mensagens são 

passadas juntamente com as escolhas do professor. Um 

componente que parece motivador para a atividade de 

reescrita é a afetividade nos comentários. Ela remete 

novamente ao papel social do leitor.  

Outros professores que também tiveram recorrência 

na sua fala do verbo “ler” no lugar de “corrigir” afirmam 

que os alunos costumam perguntar na aula seguinte à 

produção se o texto já foi lido e qual a opinião sobre o que 

escreverem. Um dos depoimentos ressalta que os alunos 

não perguntam se a “redação” já foi corrigida e isso se deve 

ao fato de sempre estar comentando trechos das 

“redações” com a turma, dizendo o que gostou. Relatou 

ainda que os alunos ficam maravilhados com sua atitude 

leitora. Ele diz que sabe olhar para o aluno e falar: 

P3: Olha, sua redação falou sobre isso, isso e 

isso, e eles [os alunos] ficam felizes porque eles 

percebem que eu li. Eles já fizeram comentários 

desse tipo: nossa! professor, você lê mesmo, 
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não é? Como se fosse algo surpreendente o 

professor ler! 

É singular também a atitude dos alunos diante da 

postura do professor. Permeando a frase “nossa! 

professora, você lê mesmo, não é? ” há fortes indícios da 

imagem que a grande maioria dos professores constrói 

para o aluno sobre aquilo que faz com o texto escrito (= 

não lê, apenas corrige).Segundo Cavallari (2011) , falas 

como essa podem dizer muito acerca das práticas 

avaliativas, pois, informalmente apontam o modo como o 

aluno se se projeta identitariamente. Se ele não acredita 

que é lido, então como acredita ser representado: como 

alguém que produz linguagem, ou como alguém que 

executa uma tarefa escolar? E ainda, de acordo com as 

respostas que o aluno dá para si mesmo, o que ele acredita 

que deve se tornar?  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar a avaliação numa perspectiva formativa e 

constituinte muda a relação com o ato de avaliar. O 

professor pode, através de suas opções metodológicas, 

dizer muito ao aluno. Com atitudes estritamente 
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avaliativas, também afirma quem o aluno deve ser: o 

produtor de material para ser avaliado. Produto esse que 

não abre espaço para a subjetividade, para a criatividade, 

para o gosto por fazer melhor a cada dia.  

Poder-se-ia mesmo levantar aqui a hipótese de que, 

como o aluno carrega essa complexa e comprometedora 

representação tanto da escrita, quanto do processo ensino-

aprendizagem, é perfeitamente compreensível a resistência 

que alguns têm à escrita, já que aquilo que ele fez se torna 

objeto de aferição de nota e jamais de leitura, de 

apreciação, de um retorno positivo que seja.  

É importante refletir sobre as marcas semióticas e 

simbólicas que os professores deixamos sobre o texto do 

aluno, ou “inferíveis” a partir de nossas escolhas. O aluno 

interpreta tais marcas, afere um significado a este universo 

significante e constrói representações sobre si, sobre o 

professor, sobre a escrita, sobre o processo de 

aprendizagem. 

Se a avaliação não é compreendida por ele como um 

componente do processo de aprendizagem da escrita, já 

que seu texto vem repleto de correção porque está cheio 
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de erros, reforça-se a distância entre o que ele acredita ser 

escrever bem e o lugar onde está neste processo. Essa 

distância reafirma para o aluno aquilo que ele não é, em 

vez de construir sua identidade como escritor. Ele acredita 

estar sendo representado como alguém que não sabe, e 

sua ignorância é reafirmada cada vez que tenta escrever e 

recebe novas críticas. As marcas feitas pelo professor 

dialogam com o aluno, geram atitudes responsivas 

negativas no sujeito e reafirmam sua incapacidade. 

Ao assumir o papel social de leitor-avaliador, o 

professor reflete a abordagem sociointeracionista porque: 

(i) permite se colocar como um leitor real, que faz 

perguntas pertinentes e interfere de maneira mais pontual; 

(ii) admite apreciação das qualidades dos textos; (iv) 

reflete, através das mensagens semióticas e simbólicas, 

boas representações para o aluno sobre a escrita, 

demonstrando que ele é lido, que o texto dele interessa, e 

que, enfim, existe uma relação afetiva entre o ato de 

avaliar e o de ler, o que deixa a tarefa de produzir menos 

escolarizada, no sentido tradicional do termo. 
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Avaliar os textos é uma atividade responsiva. O 

diálogo por escrito, seja pelas marcas, pelos vistos, pelos 

textos que escrevemos no texto do aluno deve espelhar a 

concepção teórica abordada, pois será inscrita na história 

desse sujeito, é um documento “oficial”, “expresso”. 
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REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DE TEXTOS 
TÉCNICOS EO ENSINO DE GRAMÁTICA NO CURSO DE 

LETRAS 

Lília Alves Britto 

1- Introdução 
Há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas, que 
já têm a forma do nosso corpo, e 
esquecer os nossos caminhos, 
que nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo da 
travessia: e, se não ousarmos 
fazê-la, teremos ficado, para 
sempre, à margem de nós 
mesmos. (Fernando Pessoa) 

Traçar atividades de produção textual em que se 

criem reais condições para a composição escrita, não 

constitui uma tarefa fácil e o grau de dificuldade aumenta 

quando os alunos se deparam com textos técnicos, na 

medida em que estes não são ensinados de forma 

sistemática e em contextos reais de produção. Diante disso, 

este artigo tem como objetivos propor uma descrição das 

reais dificuldades na produção de textos técnicos no Ensino 

Superior e elencar os conhecimentos gramaticais 

adequados ao contrato de comunicação, visando à criação 

de propostas de correção de deficiências, muitas vezes 
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oriundas da Educação Básica, para, na vida profissional, 

capacitar os discentes a produzirem textos de qualidade, 

claros e objetivos. 

Este trabalho escolheu como corpus para análise os 

gêneros resenha crítica e resumo, recolhidos após um 

acompanhamento das aulas de Técnicas de Produção 

Textual, em períodos iniciais do curso de Letras da UERJ. A 

escolha por esses gêneros deve-se, a princípio, a dois 

motivos: o primeiro diz respeito à pouca atenção dada às 

técnicas de produção dos mesmos nos ensinos 

fundamental e médio; o segundo justifica-se pela 

necessidade de propostas de trabalho voltadas para a 

produção de textos técnicos e científicos. Sabe-se da 

existência de publicações muito didáticas sobre o tema8, 

que, no entanto, ainda não foram suficientes para que 

houvesse uma reelaboração nas propostas de ensino 

desses gêneros. 

Cabe destacar que os erros encontrados nas 

produções não se restringem aos de não cumprimento do 

                                                           
8 Há as seguintes publicações: “A redação de trabalhos acadêmicos: 

Teoria e Prática”; “Resumo” e “Resenha” (cf. referência completa nas 

referências bibliográficas). 
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contrato de comunicação dos gêneros propostos; eles são 

também de conteúdo gramatical ,  nos quais se percebe 

deficiência no ensino da norma gramatical padrão na 

maioria das vezes, sem funcionalidade no texto. A escola 

tenta ensinar a língua materna a fim de que o aluno passe 

em concursos, quando,  na verdade, deveria ensinar para a 

vida. 

2- A Escrita como Processo 

Para uma efetiva compreensão do ensino da 

produção escrita, cabe apresentar as concepções de escrita 

postuladas por Koch & Elias, na obra intitulada Ler e 

Escrever: estratégias de produção textual, na qual as 

autoras discutem a escrita com base em três perspectivas, 

cujas funções mudam conforme o foco. Este, por sua vez, 

pode se  concentrar 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 
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escrita, ainda que não tenhamos consciência 
disso. ( KOCH; ELIAS, 2011, 32). 

 

A primeira perspectiva (escrita com o foco na língua), 

parte do pressuposto de que escreve bem aquele que 

conhece as regras gramaticais e tem um bom e amplo 

vocabulário. A língua é vista de maneira estática e a 

produção escrita como um produto; nessa perspectiva, a 

escrita é concebida como um processo artístico e é tida 

como “dom de seres iluminados”. 

De acordo com Koch & Elias, “subjacente a essa visão 

de escrita, encontra-se uma concepção de linguagem como 

um sistema pronto, acabado, devendo o escritor se 

apropriar desse sistema e de suas regras” . (KOCH; ELIAS, 

2011, p. 33). 

No livro Redação Inquieta, de Gustavo Bernardo, 

tem-se claro que leitura e escrita não dependem de 

técnicas. , O autor  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, 
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ou em baterias de exercícios transformacionais. ” (2010, p. 

20). 

Deve-se, no entanto,  salientar que 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 envolve 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 
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ativação de conhecimentos e a mobilização de várias 

estratégias” (Koch & Elias, 2011, p. 34). 

Essa visão enfatiza a dinamicidade da língua; por nela, 

toma-se a consciência de que a ler e a 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  tal pensamento: 

Se levarmos em conta nossas experiências, a 
ideia de escrita como trabalho mostra-se 
muito mais adequada. O ‘enfrentamento’ da 
folha em branco, da tela do computador, é 
apenas parte de um processo que se inicia 
bem antes, com pesquisas e leituras, e passa 
por outros momentos que vão desde a 
revisão até a reescrita e edição do texto (...). 
Trata-se assim, de um conjunto de práticas, 
um processo bastante complexo, que em 
nada lembra um momento único, do qual 
resultaria o texto pronto e acabado. 
(CAVALCANTI, 2010, p. 89). 

O ensino da produção escrita concretiza-se a partir do 

momento em que se consideram os elementos autor e 

leitor imersos em um contexto social, histórico e cultural, 

onde ambos são seres ativos que constroem e 

(re)constroem opiniões a todo momento. 
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3-  Produção Textual e Ensino de Gramática 

Esta seção dá destaque à funcionalidade dos 

conhecimentos de gramática ao se produzir um texto e visa 

a contribuir para a reflexão acerca das aulas de Língua 

Portuguesa, não somente no Ensino Superior mas também 

em todos os níveis da Educação Básica.  

No decorrer da análise dos corpora desta pesquisa, 

foram verificados alguns desvios, por parte dos alunos, 

quanto ao cumprimento de certas regras gramaticais que 

implicaram a ausência de enunciados coesos e coerentes.  

Constantemente se ouve- falar que se aprende a 

escrever escrevendo e a ler lendo, contudo é preciso ater-

se ao fato de que a ler e a escrever também se ensina, 

portanto não se pode negligenciar a necessidade de um 

ensino sistemático de leitura e produção textual. É certo 

que muitas das regras gramaticais são aprendidas pela 

visualização de seu emprego, por meio das várias leituras 

que são feitas ao longo da vida do educando, e que essas 

regras são reproduzidas, intuitivamente, sem saber o 

porquê de seu uso. 
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De acordo com Perini (2014, p.49),,  

a imagem da língua representada nas 
gramáticas escolares é incorreta, mal dirigida 
em seus objetivos e deficiente em seus 
fundamentos teóricos. Se a gramática é uma 
disciplina científica, é essencial que se 
promova uma reformulação de seu conteúdo, 
levando em conta os resultados da ciência da 
linguagem. 

Luiz Carlos Travaglia (2004, p.17) constata a 

necessidade de uma gramática preocupada com os 

contextos situacionais, adequada a cada situação de 

interação comunicativa. Esta visão de gramática apresenta 

várias dimensões como: 

a) ser adequado quanto à possibilidade de 
produzir os efeitos de sentido desejados de 
modo a atingir os objetivos pretendidos; b) 
ser adequado quanto ao atendimento de 
normas sociais de uso da língua em termos de 
variedades da língua a serem usadas; c) ser 
adequado quanto ao direcionamento 
argumentativo; d) ser adequado quanto ao 
atendimento de exigências de naturezas 
diversas, tais como estética, polidez etc.  

O autor é a favor da tese de que a gramática precisa 

ser entendida como “o conjunto de conhecimentos 

linguísticos que um usuário da língua tem internalizados 

246



para uso efetivo em situações concretas de interação 

comunicativa.” (TRAVAGLIA, 2004, p. 17). 

O professor Helênio Fonseca de Oliveira (2000,p.82), 

em seu artigo intitulado “Como e quando interferir no 

comportamento linguístico do aluno”, comenta que 

Seria nula a utilidade do aspecto normativo 
do ensino da língua, num sentido amplo, se 
não existisse erro de linguagem, mas o erro 
existe, logo o que se deve combater não é 
necessariamente a faceta normativa do 
ensino, e sim o normativismo tradicional, 
fundado num conceito equivocado de 
correção linguística. 

Quanto a esses erros de linguagem, Oliveira propõe 

uma tipologia dividida em erros de linguagem em termos 

relativos e erros em termos absolutos. Estes  constituem-se 

de formas incorretas em si mesmas, incorretas em 

qualquer contexto situacional; já aqueles consistiriam no 

emprego do registro informal em situações formais ou vice-

versa. Os erros relativos estariam vinculados ao conceito de 

adequação ou inadequação. 

Percebe-se que grande parte dos erros que serão 

listados tem sua origem na Educação Básica, pois, na época 

em que determinados conteúdos gramaticais foram 
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ministrados aos alunos, não foram trabalhados com uma 

didática adequada nem  apresentadas suas funcionalidades 

dentro do texto. 

Os trechos que se destacarão a seguir fazem parte do 

material que compõe o corpus desta pesquisa. A partir 

deles, serão traçados comentários acerca dos desvios 

gramaticais cujo conteúdo compromete o estabelecimento 

da coesão e da coerência nas produções dos alunos. 

A primeira inadequação quanto ao uso das normas 

gramaticais diz respeito ao emprego do artigo definido:  

 “O texto fala sobre a dúvida gerada quanto 
ao uso de presidente ou presidenta para 
referir-se à Dilma. [sic].” (Resumo1)9 

Nesse trecho, além do erro no emprego do definido, 

há inadequação quanto ao emprego da crase, referindo à 

presidenta do Brasil. A presença do artigo denota maior 

intimidade, o que não é o caso. 

Os desvios cometidos em relação ao emprego do 

artigo definido denunciam o desconhecimento do modo 

como introduzi-lo na superfície textual. Certamente o aluno 

                                                           
9 As produções comentadas seguem em anexo. 
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conhece de cor todos os artigos definidos e indefinidos, 

porém se perde no momento de atribuir-lhes 

funcionalidade textual. 

Esses desvios, contudo, não param nos artigos 

definidos, eles se estendem também aos indefinidos: “Um 

texto bastante interessante de Veríssimo (...)” (Resenha 1). 

Nesse exemplo, apesar de haver a introdução de um novo 

termo, o vocábulo “texto”, por meio de um artigo 

indefinido, o aluno não explicita, em momento algum ao 

longo da composição da resenha crítica, informações que 

esclareçam a leitor  que texto do Veríssimo está sendo 

resenhado. 

Os erros elencados a seguir referem-se ao emprego 

do pronome relativo onde: 

“É mostrado que o vocábulo “presidente” é 
herdeiro do tempo verbal particípio presente, 
utilizado no latim onde para designar os 
gêneros bastava o uso do artigo desejado.” 
(Resumo1). 

O pronome relativo onde é anafórico e exerce, 

sintaticamente, a função de adjunto adverbial; seu 

antecedente, portanto, se constitui de um lugar físico. 
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O parágrafo  a seguir enfatiza desvios mais graves, 

cujo conteúdo compromete ainda mais a construção dos 

sentidos do texto, sendo responsável por transmitir 

informações equivocadas acerca do texto-fonte. Eis o 

parágrafo: 

“O texto faz uma abordagem sobre o uso do 
termo ‘presidente’ ou ‘presidenta’, visto que 
no Brasil uma mulher foi eleita pela primeira 
vez a esse cargo, com isso vem mostrando 
sua utilização através da sua origem, que é 
herança latina de um tempo verbal por nome 
particípio presente, passado e futuro que 
servia a ambos os gêneros, necessitando que 
seu antecessor, um artigo, fizesse essa 
distinção. [sic]” (Resumo 2). 

Logo no início do parágrafo há, novamente, uma 

anáfora sem referente, pois não se sabe de que texto se 

trata. O segundo termo em destaque retoma, 

erradamente, o fato de pela primeira vez uma mulher ser 

eleita ao cargo de presidente, quando, na verdade, deveria 

estar fazendo remissão ao uso do termo presidente. Há 

ambiguidade no emprego dos sintagmas “sua utilização” e 

“sua origem” (tanto pode referir-se à eleição de uma 

mulher à presidência quanto ao emprego de presidente ou 

presidenta).  

250



A penúltima expressão em destaque refere-se a uma 

oração adjetiva que restringe não se sabe ao certo que 

particípio: o presente, o passado ou o futuro? Por fim, é 

transmitida ao leitor uma informação alheia ao texto-fonte 

e incorreta, pois no latim não havia artigos, eles passaram a 

existir na passagem do latim ao galego-português, por meio 

de um dos processos evolutivos da língua. No livro História 

da Língua Portuguesa, Paul Teyssier (2201, p.20) comenta:  

um artigo definido forma-se com base no 
demonstrativo ille. As quatro formas saídas 
do acusativo, diferenciadas em número e em 
gênero – illum, illam, illos, illas -, dão 
inicialmente lo, la, los, las, em virtude da 
aférese sofrida pelo seu emprego proclítico. 

Cumpre destacar a opinião de Sírio Possenti (2011, p. 

110-111) sobre os “desvios”: 

Há diversos graus de “desvios” em relação ao 
padrão linguístico, a chamada correção. 
Algumas das construções, usadas 
correntemente, só são consideradas erradas 
na escola, e seu conhecimento é cobrado nas 
provas, ou em situações como concursos. Em 
relação a elas, a sociedade, mesmo a parcela 
culta da sociedade, é relativamente 
indiferente. Ou, pelo menos, reage a elas com 
um controle mais frouxo.  
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Parece que a escola tem feito uma escala de  

correção de  desvios, privilegiando aqueles mais 

estigmatizados pela sociedade e deixando de ensinar certas 

regras que contribuem para a construção de textos coesos 

e coerentes. 

Deve-se destacar, ainda, que os erros encontrados 

não se restringem ao emprego de mecanismos gramaticais, 

eles se estendem a compreensões e interpretações 

equivocadas que acarretarão em um processo de 

desconstrução dos sentidos do texto-fonte, principalmente 

nos resumos. Vale ressaltar que os erros comentados se 

restringem àqueles cujo conteúdo compreende os 

mecanismos coesivos;  na nomenclatura proposta por 

Oliveira, dizem respeito aos erros textuais, pois vão além 

do nível frástico e comprometem a coerência global do 

texto.  

4-Produção de Texto e Adequação Contextual 

A análise dos desvios encontrados em relação à 

produção de textos técnicos permite afirmar que se 

justifica não só em função de uma gramática desconexa do 

texto mas também pelo desconhecimento de contrato de 
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comunicação10 e do contexto de produção que rege a 

interação entre autor e leitor. 

Ao optar pelo emprego de um artigo definido, 

introduzindo um termo novo na superfície textual, o aluno, 

leva em conta apenas o contexto imediato de produção, ou 

seja, o momento da interação, sem se preocupar com o 

propósito comunicativo do gênero em questão e  com a 

possibilidade de seu texto ser publicado em algum veículo 

de comunicação  e os  leitores  não conhecerem o texto-

fonte; por isso, necessitarão de informações mais precisas 

e essenciais sobre esse texto-base. Pode-se considerar que 

existem dois contextos, a saber: o macro e o micro. A este 

último refere-se o momento da interação entre autor e 

leitor ideal. Nesse, o aluno cumpre o que o professor pede 

e não o que o contrato do texto exige. Ao passo que, 

                                                           
10Segundo o Dicionário de Análise do Discurso, o termo contrato de 
comunicação é empregado pelos semioticistas, psicossociólogos da 
linguagem e analistas do discurso para designar o que faz com que o 
ato de comunicação seja reconhecido como válido do ponto de vista do 
sentido. É a condição para os parceiros de um ato de linguagem se 
compreenderem minimamente e poderem interagir, coconstruindo o 
sentido, que é a meta essencial de qualquer ato de comunicação. (p. 
130). 
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daquele fazem parte o propósito comunicativo do gênero 

em questão e a adequação à situação. 

De acordo com Koch & Elias(2011, p. 78),, 

Nesse cenário de estudos do texto concebido 
como o lugar de interação entre sujeitos 
sociais, não interessa verificar apenas as 
relações referenciais, mas descobrir os 
propósitos comunicativos, ou seja, o “para 
que” do texto. Com essa nova orientação, 
ganha destaque inicialmente o CONTEXTO 
IMEDIATO (participantes, local, e tempo da 
interação, objetivo da comunicação e meio de 
propagação) e, posteriormente, o CONTEXTO 
MEDIATO ou o entorno sócio-histórico-
cultural.  

Irandé Antunes, no livro Análise de Textos, refere-se à 

questão da pertinência da adequação contextual do texto, 

afirmando que “presentemente, as discussões em torno do 

bom texto têm destacado a primazia da sua adequação a 

seu contexto de produção e circulação.” (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 
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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  voltado para a 

criação de contextos reais de produção em que se deixe 

clara a finalidade do gênero em questão. 

5-Considerações finais 

Os erros elencados denunciam falhas no ensino de 

Língua Portuguesa e  afastamento dos objetivos dessa 

disciplina. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental (1997, p.41), espera-se que o 

ensino de Língua Portuguesa permita ao aluno ser capaz de 

expandir o uso da linguagem em instâncias 
privadas e utilizá-la com eficácia em 
instâncias públicas, sabendo assumir a 
palavra e produzir textos – tanto orais como 
escritos – coerentes, coesos, adequados a 
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seus destinatários, aos objetivos a que se 
propõem e aos assuntos tratados;  

A língua tem sido aprendida sem propósitos 

discursivos,  sem finalidade textual, formam-se 

“analfabetos científicos”11. O gramático Mário A. Perini, no 

livro Gramáticas contemporâneas do português 20014, p. 

56) tece as seguintes conclusões quanto ao estudo de 

gramática: 

(...) o estudo de gramática, tal como praticado 
atualmente, contribui para a analfabetização 
científica dos estudantes: por fornecer 
resultados sem focalizar os métodos de obtê-
los; por, muitas vezes, lidar com dados 
fictícios; por desencorajar a dúvida e o 
questionamento; em uma palavra, por 
encorajar a crença acrítica em doutrinas 
aprendidas, mas não justificadas.. 

A observação das infrações à norma gramatical veio a 

ratificar um ensino de língua materna sem propósitos 

textuais, destituído de sentido. O educando aprende todos 

os artigos definidos e indefinidos, porém não sabe sua 

funcionalidade dentro de um texto. Isso confirma o 

crescimento do analfabetismo científico. Além disso, a falta 

de intimidade com os gêneros acadêmicos e com o 

                                                           
11 Termo criado por Perini. 
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contrato de comunicação que os rege gera falhas na 

produção textual de alunos universitários.  

A gramática, portanto, deve ser estudada visando à 

reflexão metalinguística, de modo que se permita a 

correlação entre os fatos gramaticais e a constituição dos 

textos, com fins discursivos. 

6- Referências Bibliográficas 

ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

CHARAUDEAU, Patrick & MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário 
de nálise do discurso. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2006. 

CUNHA, Celso & CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do 
português contemporâneo. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2001. 

_______. Desvendando os segredos do texto. 7. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. 

KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e Escrever: 
estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

DIJK, Teun A. Van. Cognição, discurso e interação. (Org. e 
apresentação de Ingedore V. Koch) 6. ed. São Paulo: Contexto, 
2004. 

MACHADO, Anna Rachel et alii. Resumo. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2004a. 

______. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004b. 

OLIVEIRA, Helênio Fonseca de. “Como e quando interferir no 
comportamento linguístico do aluno.” In: JÚDICE, Norimar et alii, 

257



(Org.). Português em debate. Niterói, Editora da Universidade 
Federal Fluminense, 1999. P. 65-82. 

PERINI, Mário A. “Defino minha Gramática como a tentativa 
de encontrar resposta às perguntas: por que ensinar 
gramática? Que gramática ensinar? ” In: NEVES, Maria 
Helena Moura; CASSEB-GALVÃO, Vânia Cristina. (Orgs.). 
Gramáticas contemporâneas do português. 1.ed. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2014. p.48. 

POSSENTI, Sirio. Questões de linguagem: passeio dirigido.  
São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 

TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. 2.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática ensino plural. 2.ed. São 
Paulo: Cortez, 2004. 

258



ANEXOS 

Resenha 01 

 

 

259



Resumo 01 

 

Resumo 02 

260



 

 

261



Minibiografias de autores que participaram desta 
obra 

Aytel Marcelo Teixeira da Fonseca: 

Doutorando em Estudo de Língua – especialidade Língua 
Portuguesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ).Desenvolve pesquisa sobre a prática da escrita com 
alunos do ensino médio. Professor de Língua Portuguesa e 
de Literaturas no CEFET-RJ (Maracanã), e acumula 
experiência no ensino de Português como Segunda Língua 
para estudantes surdos. 

 

Claudio Cezar Henriques: 

Professor Titular de Língua Portuguesa da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Tem livros publicados 
pelas editoras  Campus, Parábola e Contexto. Foi Diretor do 
Instituto de Letras da UERJ e é membro da Academia 
Brasileira de Filologia. 

 

Denise Salim Santos: 

Doutora de Língua Portuguesa (UERJ 2008). Professora 
Adjunta de Língua Portuguesa (UERJ). Especialista de 
|Educação (FAHUPE /1996). Atua no Programa de Pós-
graduação em Letras /strictosensu,na Especialização em 

Língua Portuguesa e no Curso de Graduação em Letras da 
UERJ. 

 

Flávio de Aguiar Barbosa: 

262



Professor adjunto de Filologia Românica da UERJ. Dedica-se 
a estudos em História da Língua Portuguesa e em Ciências 
do Léxico, com ênfase para Lexicografia. Contribuiu na 
produção de 10 dicionários de Língua Portuguesa, tendo 
sido responsável por diferentes tarefas lexicográficas. 

 

Gloria Sônia Mattoso Quélhas:  

Doutora em Letras – Estudos de Língua, especialidade 
Língua Portuguesa pela UERJ. Professora EBTT (Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico) do CEFET-RJ, onde atua 
também como coordenadora de Línguas Estrangeiras e 
como professora do Curso de Pós-Graduação no Ensino de 
Línguas Adicionais.  

 

Heloana Cardoso Retondar: 

Doutoranda em Letras pela Uerj, linha de pesquisa Ensino 
de Língua Portuguesa. Professora na Escola Sesi Petrópolis 
– ensino fundamental. Mestre em Letras pela Uerj. 
Colaboradora no Laboratório de Alfabetização (Laboalfa) - 
Faced/UFJF. Revisora. Atuou em todos os níveis de ensino. 

 

Lília Alves Britto: 

Doutora em Língua Portuguesa pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mestre em Língua 
Portuguesa pela mesma instituição. Especialista em Língua 
Portuguesa e em Literaturas Portuguesa e Africana pela 
UFRJ. Graduada em Letras – Português -Literaturas – pela 
mesma instituição. Professora dos Ensinos Fundamental e 

263



Médio. Atualmente desenvolve pesquisas relacionadas à 
produção de textos técnicos. 

 

Luiz Antônio Cavalcanti Monteiro:  

Doutorando em Língua Portuguesa pela Uerj. Jornalista há 
25 anos. Atua como redator, revisor, roteirista e tradutor. 
Já trabalhou para as empresas Rede Globo, Microsoft, 
Ediouro, Twitter e Spotify. Seus objetos de pesquisa são 
mídia, texto, estilo e expressividade, com foco em questões 
sintáticas, pragmáticas e semântico-discursivas 
relacionadas a esses estudos. 

 

Maíra Barbosa de Paiva Melo: 

Mestre em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ). Atuou como consultora gramatical 
no Centro Filológico Clóvis Monteiro (CEFIL), na UERJ. 
Graduada em Letras (Português Literaturas) na mesma 
instituição. Atualmente, faz pós-graduação em Língua 
Portuguesa no Liceu Literário Português. 

 

Maria Teresa Gonçalves Pereira: 

Professora titular de Língua Portuguesa do Instituto de 
Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Procientista UERJ/ FAPERJ. Pós-doutorado em Leitura pela 
PUC / RS. Atividades de Graduação, Pós-graduação e 
Pesquisa. 

 

Morgana Ribeiro dos Santos: 

264



Doutoranda em Estudos de Língua, especialidade Língua 
Portuguesa na UERJ. Mestre em Língua Portuguesa (UERJ). 
Especialista em Língua Portuguesa (UERJ). Graduada em 
Letras - Português/Italiano (UERJ). Professora de Língua 
Portuguesa do Instituto Benjamin Constant, no Rio de 
Janeiro. 

 

Sílvia Adélia Guimarães: 

Doutoranda em Estudos de Língua, especialidade Língua 
Portuguesa pela UERJ. Mestre em Estudos de Língua, 
especialidade Linguística  pela mesma instituição (2011). É 
professora de língua materna na rede Municipal de ensino 
do Rio de Janeiro. 

 

265




