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APRESENTAÇÃO 

 “Esta é uma confissão de amor: amo a língua 
portuguesa”. Com uma comovente declaração de amor, a 
escritora Clarice Lispector inicia o texto Declaração de 
Amor, que faz parte da obra A Descoberta do Mundo, uma 
seleção de crônicas publicada postumamente em 1984. 

Assim como Clarice, muitos apaixonados vêm 
também declarando seu amor à nossa língua materna 
por meio de estudos desenvolvidos a partir de reflexões 
acerca de aspectos relativos à sua descrição e ao seu 
ensino, e apresentados em eventos locais, regionais, 
nacionais e internacionais. 

A presente obra – Língua Portuguesa: descrição e 
ensino – resulta de apresentações no Seminário 
Integrado de Pesquisa (SIP), organizado em 2013 pelos 
cursos de Mestrado e Doutorado na especialidade Língua 
Portuguesa do Programa de Pós-graduação em Letras da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

Do evento participaram mestrandos, doutorandos, 
professores de Língua Portuguesa cadastrados no 
Programa, bem como professores convidados, que 
divulgam pesquisas em desenvolvimento ou concluídas 
para um público formado por alunos da pós-graduação 
stricto sensu, alunos e professores do curso de 
Especialização em Língua Portuguesa e alunos e 
professores dos cursos de Graduação em Letras. 

Este volume é constituído de onze artigos, que, 
sucintamente, são apresentados a seguir. 

Em Ensino de Língua Portuguesa: leitura, gramática 
e produção de textos, Tania Maria Nunes de Lima Camara 
aponta a necessidade de serem revistos procedimentos e 
metodologias em relação ao ensino da língua materna e 
sugere os diferentes gêneros textuais como ponto de 
partida e de chegada do processo. 



No segundo artigo, intitulado Reflexões Teórico-
Práticas sobre a Língua Portuguesa, Darcilia Marindir 
Pinto Simões tem como objetivo principal fomentar 
reflexões sobre a prática de ensino da língua materna, 
tomando como premissa a contribuição dos estudos 
sobre iconicidade para a formulação discursiva e para a 
estruturação textual do aluno. 

O artigo Trabalhando o Gênero Conto na Sala de 
Aula, de autoria de Aline de Azevedo Gaignoux, nasceu 
da necessidade de abrir espaço para o texto literário no 
ambiente escolar, tendo sido escolhido o gênero conto 
por tratar-se de narrativa curta, o que possibilita a 
leitura em sala de aula. 

Em A Oralidade como Objeto de Ensino-
Aprendizagem e os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
Carlos Mauricio da Cruz visa a refletir acerca do trabalho 
com a oralidade nas aulas de Língua Portuguesa, à luz do 
que recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O quinto artigo se intitula As Estratégias Estilístico-
Argumentativas na Leitura e na Escrita. Nele os 
coautores Maria Teresa Gonçalves Pereira e Aytel 
Marcelo Teixeira da Fonseca apontam como objetivo 
principal defender a prática de leitura e de escrita na 
qual autor e leitor, na condição de sujeitos estrategistas, 
utilizam variados recursos estilístico-argumentativos na 
construção de um projeto de dizer. 

A seguir, Carla MacPherson Garcia de Paiva, autora 
do artigo Os Processos Relacionais e Materiais na 
Construção da Persuasão, tem como propósito 
apresentar uma análise do sistema de transitividade, 
utilizando postulados teóricos da Gramática Sistêmico-
Funcional, desenvolvidos por Michael Halliday, em 
proposta pedagógica do Ministério da Educação enviada 
às Instituições Federais de Ensino Superior. 

Em Estruturas Discursivas: a referenciação textual e 
a progressão referencial, as coautoras Maria Teresa 
Tedesco Vilardo Abreu e Dayhane Alves Escobar Ribeiro 



têm como objetivo avaliar, a partir de princípios trazidos 
pela Linguística Textual, de que maneira a referenciação 
textual contribui para a progressão referencial, 
utilizando como corpus de pesquisa redações de alunos 
que já concluíram o Ensino Médio e se preparam para o 
exame de acesso ao Ensino Superior. 

As cantigas medievais, primeiro gênero de 
expressão literária tanto da língua portuguesa quanto da 
língua galega, são revisitadas no artigo Anotações ao 
Vocabulário Metalinguístico das Cantigas Trovadorescas 
Medievais, de autoria de Flávio de Aguiar Barbosa. 
Constitui uma pesquisa de características lexicais em 
textos de trovadores medievais, corpus especialmente 
relevante para os estudos das línguas ibero-românicas 
supracitadas. 

O nono artigo, de autoria de André Nemi Conforte, 
intitula-se Intertextualidade Reversa: quando o feitiço se 
volta contra o feiticeiro e busca estabelecer 
características específicas do fenômeno dialógico, 
denominado pelo autor intertextualidade reversa: 
situação discursiva em que o discurso de um enunciador 
A é utilizado por um enunciador B, no intuito de trazer à 
memória do leitor o enunciador A, por meio da paráfrase 
ou da paródia. 

A seguir, encontra-se o artigo de Eni Ferreira 
Teixeira, intitulado O vocativo “Nem”: um estudo sobre 
atitudes, crenças e imaginários. O objetivo principal da 
pesquisa é, com base em dados colhidos em redes sociais 
de relacionamento e em blogs, analisar atitudes, crenças 
e imaginários que envolvem o uso do vocativo “Nem”, 
marca do dialeto social da cidade do Rio de Janeiro, no 
imaginário linguístico brasileiro. 

O senso de percepção linguística de Machado de 
Assis é trazido no artigo intitulado Metalinguagem, um 
Estilema Machadiano, de autoria de Castelar de Carvalho. 
A metalinguagem é apresentada como um recurso 
utilizado pelo autor em seus romances, no intuito de 



tecer reflexões sobre questões de língua e estilo, de 
autocrítica e de interação com o leitor. 

Esperamos que o leitor não só vivencie momentos 
prazerosos com a leitura dos textos apresentados, mas 
também se sinta instigado a contribuir para a ampliação 
dos estudos da Língua Portuguesa. 

As Organizadoras 
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA, 
GRAMÁTICA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Tania Maria Nunes de Lima Camara 

Introdução 

A experiência de sala de aula como professora do 
Ensino Médio e dos dois ciclos do Ensino Fundamental 
veio, ao longo do tempo, mostrando-me o quanto é 
necessário rever procedimentos, bem como estabelecer 
novas metodologias em relação ao ensino da Língua 
Portuguesa, incluindo nesse universo o trabalho com a 
leitura e a produção de textos, no intuito de fazer dessa 
língua um instrumento eficiente na interação do aluno 
com os diversos grupos sociais com os quais ele se 
relaciona ou venha a relacionar-se. Essa mudança na 
prática metodológica não deve, na medida do possível, 
deixar de levar em conta o aspecto lúdico e prazeroso 
que o dia a dia da sala de aula é capaz de promover, 
apesar do esforço que o aprendizado exige do aprendiz. 

Desse modo, meu olhar busca esse novo 
encaminhamento, centrando nos textos de diferentes 
gêneros textuais sua origem e seu fim. É importante 
destacar, porém, que os fatos gramaticais não deixarão 
de ser valorizados. Ao contrário, o domínio da língua 
padrão constitui-se essencial uma vez que é a partir de 
tal domínio que outras escolhas linguísticas podem 
ocorrer no intuito de promover a adequação da 
expressão à situação comunicativa na qual se está 
envolvido. O conhecimento da gramática da língua 
padrão, bem como as rupturas intencionalmente 
produzidas constituem o suporte para a leitura e a 
produção textual, observados os tratamentos 
prescritivo, descritivo, estilístico de seu emprego pelo 
autor. 



Desde os anos de 1980, o ensino tem ocupado o 
centro das discussões acerca da necessidade de 
melhorar, nos diferentes níveis escolares, o desempenho 
do aluno em relação ao uso da língua materna, visando a 
garantir-lhe o desenvolvimento da competência 
comunicativa, na medida em que lhe propicia condições 
de fazer uso adequado da expressão verbal, tanto na 
modalidade oral quanto na escrita. No dizer de Fonseca e 
Fonseca (1977, p.82 apud TRAVAGLIA, 2000, p.17), tal 
competência corresponde à capacidade que o aluno tem 
de “empregar adequadamente a língua nas diversas situações 
de comunicação (...), desenvolvimento [que] deve ser 
entendido como a progressiva capacidade de realizar a 
adequação do ato verbal às situações de comunicação”. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), no que diz respeito ao ensino da língua materna 
nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, “... o 
eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, 
tem sido a questão da leitura e da escrita...” (1998, p.19), 
considerando que “... os índices brasileiros de repetência 
nas séries iniciais (...) estão diretamente ligados à 
dificuldade que a escola tem de ensinar a ler e a 
escrever...” (1998, p.19). A realidade demonstra que tal 
situação se arrasta ao longo da vida escolar, com 
consequências igualmente graves no nível superior, uma 
vez que, de acordo os PCN, a dificuldade que os alunos de 
diferentes cursos de graduação apresentam para 
compreender os textos que lhes são apresentados ou 
organizar suas próprias ideias por escrito é herança de 
problemas não solucionados no seu devido tempo. 

 Diante dessa constatação, apesar de estarem 
ocorrendo mudanças no dia a dia da sala de aula, estas 
não se mostram ainda amplamente significativas. 
Tomando-se como exemplo a prova de Redação dos 
exames vestibulares, o trabalho frequentemente 
realizado nas aulas do Ensino Médio constitui uma 
espécie de “adestramento” de escritura, uma vez que o 
aluno é obrigado não só a seguir procedimentos 
impostos pelo professor como também a empregar 



palavras e expressões “que impressionam positivamente 
a banca examinadora”, tal qual seguisse uma receita 
culinária cujo produto final será a redação do vestibular. 

 A curta visão ou o desconhecimento acerca da 
produção escrita faz com que os professores que assim 
agem prestem um “desserviço” ao ensino, gerando 
alunos inseguros, incapazes de formar opiniões e pensar, 
expressar-se criticamente acerca de diferentes assuntos. 
Nos espaços em que se observa a prática de reprodução 
de um modelo de texto, não há lugar para aspectos 
relacionados à autoria, a qual resulta de reflexões, de 
posicionamentos críticos e de escolhas gramaticais 
concernentes ao tema proposto. Resultado: na produção 
dos candidatos ao nível superior, textos extremamente 
semelhantes, como que oriundos de uma mesma forma. 

A mudança metodológica efetiva vai resultar, pois, 
de uma série de procedimentos necessários, dentre os 
quais se destaca a real intenção do professor de 
promover essa mudança, buscando caminhos possíveis 
para o desenvolvimento de um aprendizado consistente, 
consciente e, por conseguinte, produtivo. O 
reconhecimento da necessidade de modificação, que, por 
sua vez, conduz à mudança propriamente dita, esbarra, 
muitas vezes, em uma série de problemas que dificultam 
sua realização. A insegurança docente em relação ao agir 
pode resultar da falta de base sólida de conhecimento 
teórico para promover a mudança; de pressões da 
própria escola, que, algumas vezes, determina um 
caminho a ser seguido por todos os professores, o qual, 
necessariamente, não é o mais produtivo; do medo 
natural de enfrentar o novo.  

No curso de Letras, por exemplo, ao longo do qual o 
aluno toma conhecimento de inúmeras pesquisas 
linguísticas mais, ou menos, recentes, relacionadas a 
diferentes áreas do estudo da língua materna, reflete, 
por meio dos conteúdos das aulas, acerca de conceitos, 
construções do campo gramatical, discute e tira 
conclusões acerca dos fatos discutidos, o que se observa 



com frequência é o graduando, no papel de docente, 
desenvolver sua prática pedagógica de maneira bastante 
distante daquela que lhe foi apresentada pelas 
disciplinas de seu curso. O futuro professor, ou mesmo o 
professor iniciante, costuma reproduzir a maneira como 
lhe foram passados os conteúdos quando, ele próprio, 
era aluno do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, 
provavelmente por sentir-se mais seguro ou para 
“prevenir-se” quanto a possíveis problemas a enfrentar 
no ambiente de trabalho, oriundos da direção da escola, 
da assessoria pedagógica ou mesmo dos colegas de 
equipe.  

Desse modo, o ensino da língua portuguesa carece, 
antes de tudo, da disposição mental dos professores, 
sabendo posicionar-se em relação aos princípios 
segundo os quais orienta sua prática docente. A 
segurança na postura assumida, a capacidade de 
defender seus pontos de vista ante posicionamentos 
outros, por exemplo, são fatores de extrema relevância 
para a sustentação de uma forma de ensinar, não 
“modernosa”, mas que possa levar a resultados mais 
eficientes. Pouco adiantam leis, decretos, parâmetros 
norteando a educação brasileira, se o cotidiano da sala 
de aula, centrado essencialmente na relação entre o 
professor e o aluno, permanece igual ao de vinte ou 
trinta anos passados. 

É, pois, vital a busca de nova atitude em relação ao 
ensino de nossa língua. O presente artigo questiona, 
basicamente, o trabalho com a leitura e a produção de 
textos na Educação Básica tal como vem ocorrendo. 
Privilegia-se o texto, em seu sentido pleno, como origem 
e meta do ensino da língua. Na base da construção 
textual, encontra-se o conhecimento e o domínio dos 
fatos gramaticais, trabalhados de maneira tal que 
favoreça a adequação de seu emprego, considerada a 
funcionalidade social do material ante o qual se encontra 
o falante/leitor ou ouvinte/escritor, podendo, assim, ser 
reconhecida a intenção de um uso mais prescritivo ou 



mais criativo, dada a situação exposta. A realidade que se 
observa nas salas de aula é realmente essa? 

De acordo com os PCN (1998, p.32), os objetivos 
gerais do ensino da língua portuguesa no Ensino 
Fundamental apontam o desenvolvimento progressivo 
da competência do aluno em relação ao uso da 
linguagem, possibilitando-lhe “... resolver problemas da 
vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a 
participação plena no mundo letrado...”. Para tanto, é 
necessário que a prática docente enseje aos alunos 
desenvolverem habilidades, entre as quais se destacam a 
apropriação e utilização da linguagem, assumindo de 
maneira eficaz a palavra quando da produção de textos 
orais e/ou escritos coerentes e coesos, adequados a seus 
destinatários, objetivos e temas; a utilização de 
diferentes registros linguísticos, inclusive os mais 
formais da  , considerando o princípio da adequação à 
situação comunicativa; o uso dos conhecimentos 
adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a 
língua, no intuito de expandirem suas possibilidades de 
uso da linguagem, sua capacidade de análise crítica, 
melhorarem a qualidade de suas relações pessoais, 
sendo capazes de expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões, bem como acolher, 
interpretar e considerar pontos de vista alheios, 
aceitando-os ou colocando-se contrários a eles, 
obedecendo aos princípios da ordem social. 

Com relação aos PCN do Ensino Médio (1999, p. 
41-5), é esperado que o aluno objetive competências de 
representação e comunicação. Investigação, 
compreensão e contextualização sociocultural que o 
levem ao desenvolvimento de habilidades, tais como 
compreender e usar a língua portuguesa como geradora 
de significação e integradora da organização do mundo e 
da própria identidade, representação simbólica de 
experiências humanas manifestas nas formas de sentir, 
pensar e agir na sociedade, bem como analisar os 
recursos expressivos da linguagem verbal, em textos 
orais ou escritos. Tais habilidades corroboram e 



aprofundam o propósito do Ensino Fundamental: o 
caráter sociointeracionista da linguagem verbal, o texto 
como unidade básica dessa linguagem; o aluno 
interagindo com textos, o que, verdadeiramente, o 
constitui como ser humano. Os conteúdos programáticos 
de língua portuguesa, já no Ensino Fundamental e 
estendendo-se ao Ensino Médio, pela valorização 
exclusiva dos estudos gramaticais da norma padrão, ao 
contrário de formarem um aluno leitor/produtor de 
textos proficiente, parece conduzirem seu propósito à 
formação precoce de especialistas em língua portuguesa, 
uma vez que a formação desse profissional compete ao 
Ensino Superior, essencialmente ao curso de Letras. A 
falta de maturidade do aluno da Educação Básica, para 
apre(e)nder conceitos, muitas vezes, extremamente 
abstratos, torna inócuo o trabalho desenvolvido ao longo 
desses preciosos doze anos de ensino, pelo fato de não 
levar a uma efetiva aprendizagem.  

A prática escolar tradicional, no entanto, 
frequentemente não revela os cuidados necessários ao 
desenvolvimento dessas habilidades. A maior 
preocupação continua sendo exclusivamente o domínio 
e a utilização do registro da língua padrão por parte dos 
alunos. Sem deixar de considerar que é papel da escola 
possibilitar a seus alunos o conhecimento dessa forma 
de expressão, dada a sua importância social, o trabalho 
escolar com outros níveis da linguagem verbal mostra-se 
igualmente importante. Como foi anteriormente 
afirmado, cada ato comunicativo pressupõe a utilização 
de uma expressão adequada e, como simulacro da 
sociedade brasileira, o ambiente escolar deve trazer para 
dentro de seus muros as diversas possibilidades de 
interação verbal. Assim, o viver entre textos, 
reconhecendo, em cada um deles, sua finalidade social, 
coloca em evidência a importância da leitura e da 
produção de diferentes gêneros textuais e seus 
respectivos domínios discursivos.  

É efetivamente nesse ponto que se reafirma o foco 
do presente artigo: os gêneros textuais como 



norteadores do ensino da língua portuguesa, a partir dos 
quais se desenvolve o tripé em que se deve apoiar tal 
ensino: a leitura, os fatos gramaticais e a produção 
textual. As constantes e variadas formas de utilização da 
língua como instrumento de realização efetiva de 
práticas sociais evidencia o seu papel como elemento de 
interação entre os membros de uma comunidade. No 
intercâmbio social, cada texto apresenta marcas que 
visam a garantir a consecução do propósito a ele 
destinado. A sociedade reconhece, portanto, por meio 
dessas especificidades, a finalidade das produções 
verbais que abriga. 

Se o objetivo da escola é aproximar o aluno do 
mundo em que vive, não só lhe dando condições de 
interagir com esse mundo, como também 
desenvolvendo-lhe a capacidade de, pelo domínio da 
linguagem, adaptar-se a diferentes situações futuras, a 
relação entre língua e vida, além de essencial, é estreita e 
recíproca. O trabalho com os diferentes gêneros, desse 
modo, tanto atende às necessidades primeiras do ensino, 
quanto representa o trabalho com a língua que se faz 
viva pelo uso social do usuário. 

Na condição de práticas sócio-históricas, os 
gêneros textuais são fenômenos diretamente vinculados 
à vida social e cultural por meio dos quais se estabilizam 
as atividades comunicativas cotidianas. Os próprios PCN 
trazem o caráter sociointeracionista da linguagem como 
a base de seu desenvolvimento, daí a coerência de os 
gêneros textuais ocuparem o centro do processo escolar 
da Educação Básica. Considerada a vida em sociedade, o 
ser humano se encontra cotidianamente entre textos das 
mais diferentes naturezas, e, por isso mesmo, é capaz de 
interagir com cada um deles, ora na posição de 
autor/emissor, ora como leitor/ouvinte. Torna-se, assim, 
imprescindível que o professor aproxime sua sala de 
aula, de forma natural e frequente, desse dia a dia. 
Quanto maior for a variedade de gêneros textuais com os 
quais o aluno tem contato, maior sua capacidade de 
interação social. De acordo com Bakhtin (2000, p.301), 



“.... Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados 
(...). Os gêneros (...) organizam nossa fala da mesma 
maneira que a organizam as formas gramaticais...”. Mais 
adequado é, portanto, colocar o instrumento da 
expressão a serviço da situação discursiva. Vale destacar 
que a aprendizagem do falar se estende, posteriormente, 
à do escrever, ao qual são atribuídos esses mesmos 
princípios presentes na concepção bakhtiniana. 

O gênero define, por conseguinte, o registro 
linguístico, e, segundo Oliveira (2000), uma forma 
adequada a um determinado gênero poderá não ser 
adequada em relação a outro gênero, cuidado este que 
deixa evidente a impropriedade de determinadas 
afirmações categóricas de alguns professores, por 
exemplo, em relação ao emprego de gírias e frases feitas; 
ao uso do pronome pessoal oblíquo átono iniciando 
orações; à repetição de palavras e expressões; à 
elaboração de períodos longos. Por conta disso, Oliveira 
(2004) afirma que  

 Há gêneros em que a obediência à 
gramática normativa é contraindicada, há 
outros em que ela é “facultativa”, 
dependendo da situação comunicativa 
concreta em que o texto é produzido e do 
projeto de comunicação de quem o produz 
e outros ainda em que ela é “obrigatória”... 
(OLIVEIRA: 2004, p. 191) 

Existem, pois, condições específicas que 
determinam o maior, ou o menor, rigor ou não no uso da 
língua padrão. Pensar no gênero textual como elemento 
determinante das escolhas linguísticas é um fator 
importante quando o professor esclarece ao aluno 
aspectos relativos à produção textual. Não importa quem 
produz determinado texto, mas essencialmente que 
gênero está sendo produzido. Retomando Oliveira 
(2004, p.192), 



A relação entre a variedade padrão da língua e os 
estilos ultraformal, formal, semiformal e informal 
obedece ao seguinte princípio geral: gêneros de textos 
caracterizados pelos registros formal e ultraformal 
pressupõem um compromisso com o padrão. É o caso 
dos gêneros pertencentes aos domínios jurídico, 
científico, burocrático, didático e outros. Os informais 
pressupõem o não compromisso. E os semiformais, 
dependendo do gênero e da intenção comunicativa do 
autor, podem enquadrar-se no padrão ou dele se desviar, 
em maior ou menor grau. 

As situações levantadas refletem o estreito grau na 
relação existente entre os gêneros textuais e a expressão 
linguística, no que diz respeito à estabilidade versus a 
inovação do sistema, o que, por sua vez, divide os 
domínios discursivos em dois grandes grupos, 
respectivamente: os normativos e os não normativos. Ao 
primeiro grupo pertencem os domínios discursivos 
burocrático, científico, jurídico, entre outros, enquanto 
ao segundo, os domínios literário, publicitário, por 
exemplo. Em relação ao domínio discursivo jornalístico, 
a pluralidade de gêneros pertencentes a este faz com que 
a utilização do registro decorra da funcionalidade social 
do gênero, uma vez que notícia, editorial, artigo de 
opinião, entre outros, determinam formas de expressão 
distintas, dadas as diferenças existentes entre seus 
respectivos propósitos. 

É necessário ainda destacar que a valorização dos 
diferentes registros linguísticos, a qual decorre do 
trabalho pedagógico com os gêneros textuais, constitui 
uma forma de inclusão social, na medida em que dá 
oportunidade ao aluno de efetivamente encontrar a 
língua portuguesa que ele utiliza no seu dia a dia 
também na sala de aula, valorizada e adequada a 
determinadas situações comunicativas, livres de 
qualquer valoração. Tal aproximação é, sem dúvida, 
extremamente produtiva, pelo fato de possibilitar–lhe 
melhores condições de desenvolver-se em termos de 
expressão oral e escrita. 



Fica evidente, portanto, a necessidade de mudança 
da abordagem no ensino da língua portuguesa. Com base 
nos pressupostos teóricos de diferentes estudiosos aqui 
apresentados, bem como nas competências e habilidades 
estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Fundamental e Médio, foi possível demonstrar 
a consistência do trabalho com os gêneros textuais como 
via do ensino da língua portuguesa na Educação Básica. 
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REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS SOBRE A LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Darcilia Simões 

Situando a reflexão 
Leitura e produção textual não saem da pauta 

quando se trata do ensino de línguas. No caso da língua 
portuguesa, esses temas têm ensejado um sem número 
de pesquisas, dissertações, teses e artigos acadêmicos. 
No entanto, a despeito dessa profusa produção, os 
docentes continuam lamentando o baixo rendimento 
discente, as dificuldades de compreensão de texto e, em 
maior grau, os problemas encontrados nos textos 
produzidos pelos estudantes de todos os níveis, 
incluindo-se o nível superior. O que será que promove 
esse entrave na melhoria da qualidade da 
aprendizagem? Por que a abundância de novas 
propostas teórico-metodológicas não produz os 
resultados desejados? Por que as aulas de leitura e 
redação não conseguem despertar a curiosidade e o 
compromisso dos alunos para com o conhecimento da 
língua portuguesa? 

Essas e tantas outras perguntas se alinham nos 
encontros acadêmicos ou técnicos e, em geral, a resposta 
mais frequente é a necessidade de substituírem-se os 
conteúdos programáticos ou buscarem-se caminhos 
teóricos outros que possam recolorir o objeto de estudo 
e assim conquistar o interesse discente. No entanto, a 
experiência assegura que os conteúdos básicos não 
mudam e que as teorias serão boas coadjuvantes quando 
assimiladas pelo docente, para que lhe permita planejar 
aulas eficientes. Aulas que trarão prazer aos estudantes, 
provocarão sua curiosidade e estimularão o 
desenvolvimento de sua competência de leitura e 
redação. Optamos pelo termo redação pelos seguintes 
motivos: (1) redação é hiperônimo para qualquer 



produção textual escrita; (2) redigir significa escrever 
com ordem e método [Aurélio,  s.u.];  
(3) redação é o resultado do ato de redigir; (4) 
discordamos da oposição entre redação e produção 
textual, porque o ato de redigir implica necessariamente 
a produção; caso contrário não será redação, senão 
cópia.  

Assim sendo, esta mesa-redonda propicia o relato 
de três teses que resultaram de pesquisas voltadas para 
dois eixos: Lucia Deborah de Araújo e Ana Lúcia 
Poltronieri buscaram discussões teóricas que pudessem 
subsidiar o entendimento da relação entre falante e 
sistema linguístico. Em BRASIL BRASILEIRO – as marcas 
lexicais da identidade nacional apuradas pela linguística 
de corpus e lidas pela semiótica, Lucia Deborah 
demonstrou como acompanhar a relação entre léxico e 
identidade nacional, buscando auxílio na ferramenta 
WordSmith Tools para processar milhares de textos 
argumentativos, em busca do conceito vigente do ser 
brasileiro. Ana Poltronieri, com sua tese Antonomásias 
não lexicalizadas: uma abordagem semiótico-funcional e 
cognitiva,  promove o diálogo entre os estudos da 
cognição e a teoria da iconicidade. Rosane Reis de 
Oliveira, na tese Semiótica e ensino: competências e 
habilidades para a expressão escrita em língua 
portuguesa, tratou da análise do processo de aquisição 
da língua pelos estudantes, procurando elaborar 
estratégias técnico-teóricas que minimizassem as 
dificuldades da descrição linguística. Sem descartar 
conteúdos, busca encorajar o aluno a enfrentá-los, com a 
crença de que todo falante é competente para adquirir a 
língua em sua variedade culta, ao mesmo tempo que 
aprende a identificar as demais variedades e articulá-las 
com os gêneros textuais e os diferentes contextos de 
interlocução. Para que tal aconteça, cumpre planejar-se 
na perspectiva da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 
1982), que se funda na curiosidade, a qual decorre do 
desejo de conhecer, de aprender, de modificar-se. 



Passemos então às teorias subsidiárias das pesquisas em 
foco.  

Base teórica 
Como a meta de pesquisa é a melhoria das aulas de 

língua voltadas para o aperfeiçoamento da leitura e da 
expressão (em especial a escrita), adota-se a iconicidade 
por seu suporte semiótico-cognitivo, isto é: 
considerando-se a existência de uma necessidade de 
organização da experiência e da subsequente 
comunicação desta, tem-se na semiótica uma abordagem 
que observa a captação sensorial dos signos e seu 
processamento mental. Reúnem-se a teoria da 
iconicidade verbal e funcionalismo sistêmico ou 
lexicogramática porque ambos operam no eixo da 
relação entre o sujeito e seu contexto, da comunicação 
como um evento sociointerativo. Simões (2000: 115) 
afirma que 

O caráter dialógico das linguagens impõe 
uma visão muito além do ato comunicativo 
superficial e imediato; os significados 
embutidos em cada particularidade devem 
ser recuperados pelo estudo histórico, 
social e cultural dos símbolos que 
atravessam o cotidiano. Portanto, é uma 
garantia de participação ativa na vida social 
– para a cidadania desejada no mundo 
contemporâneo – a reflexão sobre a 
linguagem e seus sistemas, os quais se 
mostram articulados por múltiplos códigos. 

Nessa ótica, verifica-se a necessidade de envolver o 
estudante no processo de aprendizagem, demonstrando-
lhe a importância do domínio das linguagens para o seu 
crescimento pessoal e social. A sociedade se constitui a 
partir da interação dos indivíduos, e exige dos indivíduos 
competência e habilidades de operação com os códigos e 
linguagens, conforme preconizam os Parâmetros 



Curriculares Nacionais (PCN), dos quais se transcrevem 
aqui alguns de seus objetivos: 
Compreender e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens como meios de: organização 
cognitiva da realidade pela constituição de significados, 
expressão, comunicação e informação, confrontar 
opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações específicas; 

analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando 
textos com seus contextos, mediante a 
natureza, função, organização e estrutura 
das manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção; 
compreender e usar a Língua Portuguesa 
como língua materna, geradora de 
significação e integradora da organização 
do mundo e da própria identidade; (PCN, 
2000: 95) 

O desenvolvimento cognitivo e expressional, 
devido a suas características multimodais (opera com 
diversos códigos e linguagens), exige um trabalho 
técnico-pedagógico que englobe esse potencial 
multimodal. Em nossas pesquisas (em especial em nosso 
doutoramento) descobrimos a semiótica como 
arcabouço teórico fundamental para o trabalho didático 
das linguagens. Dos resultados obtidos desde então, 
vimos buscando formular passo a passo a teoria da 
iconicidade verbal, uma vez que a questão da iconicidade 
vem sendo historicamente investigada em linguagens 
não verbais (destacam-se neste âmbito as pesquisas de 
Sebeok1); já constatamos a relevância dessa qualidade 

                                                            
1Thomas A. Sebeok, distinto professor emérito de antropologia, 
linguística, semiótica e do Centro de Estudos em Ásia Central da 
Universidade de Indiana –Bloomington, nasceu no dia 9 de novembro 
de 1920, em Budapeste, Hungria, efaleceu em paz em sua casa em 



sígnica na condução dos processos de leitura e expressão 
oral ou escrita, verbal ou não verbal.  

Um parêntese necessário sobre a contribuição de 
Sebeok. O estudioso húngaro abordou algumas questões 
que até então eram objeto de estudo da filosofia da 
mente2. Concluiu que a semiótica deveria subsidiar o que 
hoje se conhece como ciências cognitivas. Sebeok, de 
modo heurístico, as denominações ciência dos signos e 
ciência da vida. Esta compreende todas as ciências que 
tratam das estruturas, comportamentos e interações de 
seres vivos, enquanto aquela é domínio adjacente e 
essencial, pelo menos no plano da metodologia de 
análise3. Para o discípulo de Jakobson e Charles Morris, 
“a ciência do signo ou semiótica é o lugar onde estudos 
sobre a vida dos signos e sobre os signos da vida 
convergem” (PETRILLI; PONZIO, 2011: 20). O fundador 
da zoossemiótica, pautado na tríade peirceana (ícone, 
índice e símbolo), identificou a iconicidade como uma 
qualidade sígnica relevante para a codificação da 
realidade e a sua subsequente expressão nos processos 
interacionais. Fecha-se o parêntese. 

Retomando os objetivos do ensino das linguagens e 
códigos, percebe-se que, para organizar cognitivamente 
a realidade, confrontar opiniões e pontos de vista, 
analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos, 

                                                                                                                        
Bloomington, Indiana, no dia 21 de dezembro de2001. (JEFF BERNARD. 
Thomas Sebeok e a fundação da rede semiótica. In 
http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/1266/769  
p.181-185) Acesso em 10/01/2015.  
2 SEBEOK, Thomas A. The Sign and its Masters. Soviet Semiotics. An 
Anthology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979. 
3 Thomas A. Sebeok “The Sign Science and the Life Science”.N Applied 
Semiotics / Sémiotique appliquée 3: 6/7 (1999) 85-96 
http://french.chass.utoronto.ca/as-sa/ASSA-6-7/Vol3.No6-
7.Sebeok.pdf  Acesso em 10/01/2015.  

http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/1266/769
http://french.chass.utoronto.ca/as-sa/ASSA-6-7/Vol3.No6-7.Sebeok.pdf
http://french.chass.utoronto.ca/as-sa/ASSA-6-7/Vol3.No6-7.Sebeok.pdf


bem como compreender e usar a Língua Portuguesa 
como língua materna são competências que requerem 
habilidades multimodais. Portanto, a prática pedagógica 
subsidiada pela semiótica, em especial pela iconicidade 
verbal, é uma opção necessária para que se atenda a uma 
clientela constituída em sua maioria de nativos digitais, 
sujeitos que transitam relativamente bem por entre 
códigos e linguagens variados e que por isso apresentam 
a dispersão como uma característica decorrente das 
vivências desordenadas no mundo virtual. Explorar a 
iconicidade é uma forma de dirigir a atenção, facilitar a 
compreensão e, como resultante, conquistar o interesse 
do estudante. 

A iconicidade verbal  
Admite-se que a elaboração mental se dá a partir 

de projeções imagéticas resultantes da atividade 
cognitiva resultante de uma provocação sígnica e 
ulterior construção de imagens. Estas são projetadas no 
cinema mental (Calvino, 1995: 99) e ali encontram pistas 
de organização e tradução em enunciados verbais e não 
verbais. Segundo o autor de Seis propostas para o 
próximo milênio (1995), há dois tipos de processos 
imaginativos: (1) o que parte da palavra para chegar à 
imagem visiva (conforme o que ocorre na leitura) e (2) o 
que parte da imagem visiva para chegar à expressão 
verbal. O estudioso acrescenta que “conforme a maior ou 
menor eficácia do texto somos levados a ver” o objeto ou 
a cena como se estivesse diante de nossos olhos. Esse é a 
característica fundamental da iconicidade: a 
presentificação. Nesta perspectiva, o indivíduo opera 
com imagens-palavras e palavras-imagens, cuja 
estruturação intuitiva, ou deliberada (com conhecimento 
do sistema, subsistemas e suas normas), representa 
como se organiza seu pensamento sobre algo. Pela 
iconicidade – qualidade semiótica que emerge da relação 
de similaridade entre o signo e o objeto representado – é 
possível identificar signos que orientam a produção da 
compreensão e a formulação de sentido. Essa orientação 



pode ocorrer de forma expressiva ou impressiva (pelos 
signos icônicos), dedutiva ou indutiva (pelos signos 
indiciais). Os signos icônicos dão um toque estilístico 
(que finalmente vem sendo observado como relevante 
para a análise) ao texto, por isso os expressivos atuam 
como possíveis identificadores de autoria e têm força 
plástica, qualidade que lhes permite como que desenhar 
o que se diz; os impressivos são signos que provocam o 
leitor, despertam-lhe sensações e sentimentos 
deflagrando raciocínios dedutivos (do todo para as 
minúcias) ou indutivo (dos detalhes para o global). 
Ícones e índices devem estar bem colocados na 
superfície do texto (verbal ou não verbal) de modo que 
não desorientem o leitor e permitam que este 
reconstitua o projeto de comunicação subjacente ao 
texto. Quanto à ordem dos signos na estruturação 
textual, também há valor icônico a observar. São três as 
iconicidades observáveis nesse nível: paradigmática, 
sintagmática e metafórica (ou imagética). No sentido 
peirceano, as áreas mais importantes da iconicidade 
linguística são as representações diagramáticas e 
metafóricas (NÖTH, 1995: 99-105). Situando-nos no 
plano das estruturas diagramáticas, depararemos com 
dois tipos: (1) os diagramas paradigmáticos e (2) os 
diagramas sintagmáticos (SIMÕES, 2002). Um e outro 
podem ser observados na análise de textos sincrônicos, 
em que se comprova a repetição de modelos estruturais, 
de escolhas léxicas etc. O diagrama paradigmático se 
constrói pela reutilização de formas, em que o texto tido 
como modelo serve para referendar (ou não) 
determinado uso. O não endosso ocorre quando o texto 
referenciado é classificado como inadequado ou mesmo 
errado por ser incompreensível, por não conseguir 
transmitir uma ideia ou mensagem. Já o diagrama 
sintagmático se pauta na reutilização de construções 
que, a princípio, foram eficientes em texto anterior. Em 
suma, a iconicidade se constitui pelas imagens criadas 
nos textos sejam eles orais, escritos ou simplesmente 
pensados (projetados no cinema mental conforme 
ensina Calvino).  



A compreensão dessas imagens não se basta na 
tríade da relação entre signos e objetos, tampouco da 
teoria da iconicidade. É necessária a articulação dessas 
instruções teóricas às de uma linguística, uma vez que o 
objeto de estudo é o texto verbal. Encontramos 
produtiva parceria entre a iconicidade verbal e a 
semiótica de Halliday traduzida em sua lexicogramática, 
linguística sistêmico-funcional ou gramática funcional. 

A linguística sistêmico-funcional (LSF)  
Teoria semiótica emoldurada pela ação social, a 

LSF parte do significado e não da forma. Nesta 
perspectiva, a sociedade e a situação de uso são quesitos 
indispensáveis no estudo da linguagem. Objetiva 
entender como se dá a comunicação entre os homens, a 
relação entre eles, e a relação entre eles e a comunidade. 
Por seu fundamento semiótico, a LSF se preocupa com a 
linguagem em todas as suas manifestações e busca 
desvendar como, onde, porque e para que o homem usa 
a língua, bem como a linguagem em geral, e como a 
sociedade o faz. Trata-se, portanto, de uma teoria da 
comunicação humana que parte do texto como unidade 
semântica. Articulando essas ideias com os princípios da 
lexicogramática (que propõe três metafunções), segundo 
a metafunção ideacional entende-se que o indivíduo 
organiza as ideias (ou as representa) de acordo com uma 
gramática (conjunto de regras) em que o significado de 
mundo está integrado à forma, e isso se faz possível por 
meio do léxico. Antes, sumarizemos a proposta da LSF.  

Para Halliday, a interação entre língua, linguagem e 
sociedade coloca a projeta sua teoria num contexto pós-
moderno, uma vez que dá novos rumos para a análise 
linguística. Tradicionalmente, a estrutura era o ponto de 
partida, o estruturalismo estimulou a prevalência da 
forma sobre o conteúdo. O uso e o contexto sequer eram 
considerados. A LSF propõe se observe a prática 
linguageira como uma ação global, por isso também se 
ocupa da estrutura, todavia com a premissa de que o 



significado é determinador da forma. Isto é: as escolhas 
dos falantes decorrem de suas necessidades em 
contextos específicos, são as escolhas que constroem as 
formas e expressam os significados desejados. Os 
componentes fundamentais do significado na linguagem 
são, portanto, componentes funcionais. 

Na concepção de sua gramática, Halliday dividiu a 
linguagem em metafunções a partir dos três tipos de 
significados que podem ser realizados e que decorrem 
dos contextos – social e cultural – em que a interação 
ocorre. A base para a análise de como os significados são 
criados e entendidos são os três grandes grupos de 
significados. Estes permitem o estabelecimento de uma 
relação entre as funções, ou significados e determinados 
tipos de estrutura. Assim sendo, a expressão dos três 
tipos de significados é realizada por certos elementos da 
lexicogramática. 

Os significados são então distribuídos em três 
níveis: (1) experiencial é realizado por escolhas feitas no 
sistema de transitividade, porque os processos verbais, 
os participantes e as circunstâncias do evento 
comunicativo difundem a experiência de mundo do 
falante. (2) o interpessoal manifesta-se nas escolhas 
feitas nos sistemas de modo e modalidade. O modo 
determina os papéis que os participantes de uma 
interação representam e atribuem ao seu interlocutor. A 
modalidade indica a posição do falante a respeito de sua 
mensagem e de sua relação com seu interlocutor. (3) o 
textual decorre das decisões do falante sobre a 
distribuição da informação: quais componentes de sua 
mensagem devem realizar as funções: tema/rema e 
dado/novo. Esses três níveis configuram as metafunções 
hallidianas: (1) ideacional; (2) interpessoal e (3) textual. 

Halliday e Hasan assim explicam a LSF: 

Os significados são tramados em um tecido 
muito denso, de tal forma que, para 
compreendê-los, não consideramos 



separadamente suas diferentes peças; em 
vez disso, observamos todas as coisas 
simultaneamente a partir de um número de 
ângulos diferentes, cada perspectiva 
contribui para a interpretação total. Essa é a 
natureza essencial de uma abordagem 
funcional4. (Halliday e Hasan, 1989: 23) 
[Tradução livre.]. 

Para Halliday há uma relação sistemática na 
organização da língua; os três tipos de significados são 
articulados para a produção de enunciados que, 
simultaneamente, possam representar a experiência 
(ideias) do enunciador, a relação entre ele o seu 
interlocutor e a materialidade textual. Halliday afirma 
que há uma relação dialética entre os elementos do 
contexto e as realizações linguísticas. Disso a 
possibilidade de um ser previsível a partir do outro. 
Nesta ótica, é possível identificar partes do sistema da 
linguagem que concernem à realização de cada tipo de 
informação contextual, estando cada uma dessas 
variáveis contextuais relacionada a uma das 
metafunções. Dessa forma, o autor da LSF traz à cena sua 
visão de iconicidade: o texto é uma imagem do 
pensamento do enunciador e da relação entre os 
interlocutores. Assim se constitui o laço entre a 
iconicidade verbal e a lexicogramática, por isso é 
oportuno repetir que a iconicidade se constitui pelas 
imagens criadas nos textos sejam eles orais, escritos ou 
simplesmente pensados. Passemos então a um perfil de 
resultados obtidos. 

                                                            
4Texto original: “The meanings are woven together in a very dense 
fabric in such a way that, to understand them, we do not look 
separately at its different parts; rather, we look at the whole thing 
simultaneously from a number of different angles, each perspective 
contributing towards the total interpretation. That is the essential 
nature of a functional approach.”Referência? 



Consequências práticas  
Em Semiótica & Ensino: uma Proposta. 

Alfabetização pela imagem (SIMÕES, 2009) (terceira 
versão da tese O livro-sem-legenda e a redação, UFRJ, 
1994), documenta-se o ingresso dos pressupostos 
semióticos nas pesquisas da autora de Iconicidade 
Verbal. Teoria e Prática (2009). Na tese, comprovou-se a 
relevância da orientação semiótica na prática de ensino 
da língua, cuja meta naquele momento era a aquisição da 
modalidade escrita, pois a experiência foi realizada 
numa turma de alfabetização de escola da rede pública 
estadual do Estado do Rio de Janeiro. 

Várias pesquisas e cursos de curta duração 
possibilitaram o avanço na testagem das instruções 
semióticas no ensino da leitura, em especial no 
entendimento das relações sintáticas e semânticas 
observadas nos signos que constituíam o tecido textual. 
No período de 2002 a 2005, experiência mais alongada 
foi realizada. Acompanharam-se duas turmas de 
formandos em Letras (7º e 8º períodos – Instituto de 
Letras – UERJ) e avaliou-se a competência de leitura e 
produção textual, operando com córpus5 complexo: os 
estudantes praticavam a leitura e fichamento de textos 
técnicos sobre os conteúdos específicos das disciplinas 
em desenvolvimento (7º período: dialetologia 
portuguesa; 8º período: semântica) e, em seguida, 
produziam textos sobre os mesmos temas. Comparavam-
se os textos-córpus, redações produzidas ao longo do 
semestre (10 textos eram produzidos) com os textos-
fonte (em geral 05 livros eram lidos). A produção textual 
passava por duas etapas: (1) redação inicial e (2) 
reescrita após revisão pelo docente. O que se perseguia 
era a quantidade de itens léxicos adquiridos pelos nas 

                                                            
5 Adotamos a forma aportuguesada segundo o modelo de tônus, bônus 
etc.; por conseguinte fazemos a marcação de número pela anteposição 
do artigo. 



leituras realizadas. Com a ajuda do WordSmith Tools6 
(WST), eram listados todos os vocábulos empregados 
nos textos. O WST fornece dados quantitativos e 
estatísticos, além dos colocados que mostram os itens 
léxicos observados e seus contextos frásicos. De posse de 
tais dados é possível avaliar a evolução do repertório do 
estudante, além de sua habilidade na estruturação de 
frases e períodos. Essa experiência demonstrou que a 
leitura de fato favorece o enriquecimento vocabular, ao 
mesmo tempo que permite a incorporação de estruturas 
frásicas que são reutilizadas (com ou sem modificações) 
nas redações discentes. Esta pesquisa convolou em 
objeto de estágio pós-doutoral realizado sob a 
supervisão de Lúcia Santaella (PUC-SP, 2006-2007). No 
relatório final, declaramos ter constatado a influência 
não só das escolhas léxicas dos textos-fonte (os lidos) 
sobre os textos-córpus (redações discentes), mas 
também da reutilização de estruturas (embora com 
outras formas da língua).  

Avançando na testagem decidimos verificar até que 
ponto a retomada da leitura dos clássicos da literatura 
poderia contribuir para o enriquecimento vocabular 
discente, partindo da hipótese de que os enunciados 
literários são experiências de linguagem que, em sua 
maioria, resultam em produções de altíssima 
iconicidade. Elegemos doze contos consagrados de Eça 
de Queirós para a realização da experiência e 
ingressamos em novo estágio pós-doutoral, para poder 
dialogar com pesquisadora experiente no âmbito dos 
estudos lexicológicos. Nossa supervisora foi Maria do 
Socorro Silva de Aragão (UFC, 2009-2010). Nesse 

                                                            
6Programa de análise lexical, na exploração de córpus de dados 
linguísticos autênticos. De autoria de Mike Scott, Universidade de 
Liverpool, é publicado pela Oxford University Press e distribuído 
via World Wide Web (www.liv.ac.uk/~ms2928). Disponível para 
PC/Windows 98, NT, 2000 e XP em sua sexta versão. Apresenta 
interface gráfica e seus relatórios podem ser salvos em formato Excel.  

http://www.liv.ac.uk/~ms2928


período, pudemos realizar a experiência não apenas no 
nível superior, mas a expandimos para o Ensino Médio, 
com a ajuda de orientanda de doutorado. Os estudantes 
de ambos os níveis (superior e médio) mostraram-se 
maravilhados com as leituras e com a gama de 
informações linguísticas e culturais contidas nos contos. 
Por isso a leitura fluiu bem, e a produção subsequente 
mostrou-se muito rica. Tanto a redação de textos sobre 
os contos quanto a realização de tarefas para avaliação 
da aprendizagem de vocabulário demonstraram mais 
uma vez a produtividade da leitura na aprendizagem de 
uma língua. A despeito de certa defesa quanto ao uso 
didático de textos clássicos por parte dos docentes 
contemporâneos (por falta de tempo para cumprimento 
do programa e de conhecimento prévio discente), em 
especial os alunos do Ensino Médio se envolveram com 
as leituras ao ponto de produzir dramatizações das 
histórias lidas. O emprego – nas redações e em exercícios 
de preenchimento de lacunas – de itens vocabulares 
(palavras e expressões) conhecidos nos contos 
comprovou a eficiência desse trabalho, uma vez que 
permitiu aos alunos perceberem as diferenças 
semânticas resultantes do emprego de um mesmo item 
léxico em enunciados distintos. Também puderam 
perceber que há uma obrigatória filtragem de formas 
sinônimas em função da necessária adequação ao gênero 
do texto. Em outras palavras, a seleção lexical passou a 
ser observada segundo a variedade linguística 
apropriada ao gênero textual. A consequência disso é a 
preocupação não apenas sintática e semântica, mas 
especialmente estilística, pois o uso apropriado do 
vocabulário segundo o ajuste entre variedade linguística 
e gênero textual traz como resultado a configuração do 
estilo do texto. Observadas as diferenças de estilo, o 
estudante passa a prestar atenção no emprego de 
recursos expressivos e impressivos, pois o que funciona 
bem em um contexto pode trazer grave problema 
comunicativo em outro contexto. 



A testagem dos efeitos da iconicidade no plano da 
seleção vocabular continua em andamento no projeto 
cuja conclusão está prevista para outubro/2015, quando 
será apresentado o relatório final e lançado o produto 
em elaboração: o glossário dos contos de Eça de Queirós. 
Trata-se de um volume cuja meta é oferecer ao leitor os 
significados de palavras e expressões que, durante a 
evolução da pesquisa, foram apontadas como de difícil 
compreensão ora por motivação diatópica – variedade 
lusitana do português e referência a lugares não 
conhecidos pelo leitor; ora por questão diacrônica – os 
objetos de mundo referidos reportam-se a outra época, 
portanto a outros usos e costumes alheios à experiência 
linguageira do estudante. Todavia, os resultados 
positivos são inegáveis.  

Considerações finais 
Esperamos que, com o diálogo entre este texto 

inicial e os dois que o seguirão, possamos deixar uma 
contribuição significativa para o aperfeiçoamento da 
prática pedagógica de língua portuguesa. Alertamos, no 
entanto, nossos leitores que as mudanças propostas 
oferecem encaminhamentos cujas teorias já são de 
conhecimento de muitos estudiosos e docentes. Todavia, 
a novidade de nossos trabalhos é a combinação da 
lexicogramática (ou linguística sistêmico-funcional - 
LSF) com a iconicidade verbal, além do uso paralelo 
(pelo professor) da ferramenta WordSmith Tools (WST) 
no levantamento de vocabulário, para acompanhar 
também quantitativamente a ampliação do repertório 
discente após cada etapa de trabalho realizada. 

Passemos a palavra às demais integrantes da mesa-
redonda “Reflexões teórico-práticas sobre a Língua 
Portuguesa”. 
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TRABALHANDO O GÊNERO CONTO NA SALA DE 
AULA 

Aline de Azevedo Gaignoux 

Introdução 

O trabalho de leitura e produção de textos na 
escola deve possibilitar ao aluno a identificação e 
incorporação de estratégias de organização do discurso 
que garantam sua unidade e eficiência, já que um 
enunciado oral ou escrito é considerado um texto 
quando forma um todo coeso e coerente, constituindo 
um espaço de produção e circulação de significados, 
resultado da interação que se estabelece entre os 
interlocutores.  

Cada texto apresenta mecanismos de textualização 
e mecanismos enunciativos destinados a assegurar a ele 
coerência interna. Diferentes atividades devem ser 
propostas para evidenciar, nesses textos, os processos 
de construção linguística, característicos dos diferentes 
modos de organização do discurso. Assim, o aluno 
poderá aperfeiçoar-se no uso dos mecanismos 
linguísticos que já domina na sua linguagem cotidiana, 
bem como adquirir outros, próprios da língua padrão.  

Com base nas pesquisas sobre o ensino de Língua 
Portuguesa, é possível estabelecer o trabalho com os 
gêneros textuais como o melhor caminho para o 
desenvolvimento da leitura e da escrita na escola. Ao 
longo da vida escolar, o estudante deve ter acesso a 
diversos gêneros textuais pertencentes a diferentes 
esferas discursivas.  

 A partir do exposto, serão apresentadas, neste 
artigo, algumas atividades realizadas em uma turma do 
9º ano do Ensino Fundamental, a partir de contos de 
dois autores clássicos da literatura brasileira: Machado 
de Assis e Lima Barreto. A escolha desses autores não foi 



aleatória; ao contrário, foi motivada pelo desejo de 
poder proporcionar aos alunos dessa turma o contato 
com narrativas de alto valor literário, visando, em 
primeiro lugar, a despertar nesses estudantes o prazer 
que o texto literário pode provocar.  

Nesse sentido, defende-se a ideia de que a escola 
não pode ficar presa apenas ao mundo dos jovens. Ao 
contrário, seu objetivo deve ser o de lhes oferecer a 
alternativa de conhecer outros mundos: 

Quer dizer, não se trata de adequar uma 
produção literária à escola pelo reflexo – 
sem reflexão – do que já é do mundo do 
jovem em sua relação com os meios de 
massa. Trata-se, sim, de introduzir, no 
ambiente escolar, obras variadas, com alto 
potencial simbólico, de modo a 
corresponder ao anseio por outras 
respostas possíveis, ainda que efêmeras, a 
questões diversas sobre si e sobre o mundo, 
que convocam o entendimento e o 
sentimento de um sujeito em formação... 
(CADERMATORI, 2012, p.65) 

As narrativas curtas, como o conto, mostram-se um 
bom começo para o primeiro contato dos jovens 
estudantes com autores como Machado de Assis e Lima 
Barreto. O importante nessa etapa é o primeiro contato, 
é a “desmitificação” dos clássicos, é construção da 
“ponte” para despertar o gosto pelo texto literário. Nessa 
perspectiva, Cadermatori (2012, p.89-90) observa que 

Os contos – assim como as crônicas – ainda 
são pouco valorizados como experiência de 
leitura juvenil e, no entanto, oferecem 
oportunidade rica de apresentação de 
autores, sejam eles criadores de obra já 
clássica, sejam de expressão moderna ou 
contemporânea, contanto que autores de 



páginas que garantem leitura atraente e 
provocante. Por via do conto, um jovem 
pode conhecer Machado de Assis e também 
Lima Barreto, Aníbal Machado, Clarice 
Lispector, Guimarães Rosa, Lygia Fagundes 
Teles, Autran Dourado, Antonio Carlos 
Viana, Ronaldo Costa Fernandes, o próprio 
Milton Hatoum e tantos outros. 

É válido lembrar que esse contato com o texto 
literário, para a maioria dos jovens brasileiros, só ocorre 
pela intermediação da escola, mais especificamente do 
professor. Dessa forma, o trabalho com o texto literário 
na escola se faz ainda mais necessário. 

Convém esclarecer, contudo, que, conforme 
ressalta Cadermatori (2012, p.90-1), nem todo jovem 
pode ser transformado em leitor apenas pelo trabalho de 
um professor:  

Não somos tão poderosos assim. Capacitar 
os estudantes à leitura, desenvolvendo suas 
competências linguística e textual é uma 
coisa. Transformar alunos em leitores de 
literatura é outra. A capacitação dos alunos 
à leitura é um dos objetivos principais do 
ensino fundamental, habilidade que deve 
ser aprimorada no ensino médio. 
Iniciativas, incentivos e programas de 
leitura que propiciam tal capacitação são de 
importância vital na educação. Esforços 
nesse sentido são crescentes no país, 
impulsionados por razões culturais, sociais 
e políticas. Mas a formação de leitores 
literários extravasa o âmbito do trabalho de 
massa. Envolve particularidades de uma 
sintonia mais fina, além da disposição para 
aventuras subjetivas, que não existe em 
qualquer professor nem em qualquer aluno. 



Essa constatação, por sua vez, não nega o valor do 
texto literário para o ensino, já que “... boas narrativas e 
bons poemas são matrizes de reflexões sobre a vida. 
Podem nos levar a reconhecer, apreciar e até reformular 
as experiências que temos...” (CADERMATORI, 2012, 
p.63).  

A importância da literatura está relacionada à 
nossa memória social, à nossa história, viver a aventura 
da palavra é viajar pelo tempo/espaço da humana 
condição: “o relato oral e as narrativas antigas 
sustentaram a história do mundo e das civilizações até 
que a escrita, prometida como cura para o esquecimento, 
quis nos garantir memória fixa” (YUNES, 2009, p.58-9). 

Com base nas concepções expostas acima, foram 
elaboradas atividades que têm como ponto de partida, 
como já foi afirmado, o gênero conto. Nelas, a leitura e a 
escrita não estão separadas; ao contrário, todos os 
momentos de produção escrita estão relacionados à 
leitura, ponto de partida e principal objetivo do projeto.  

Todo o trabalho foi conduzido a partir da ideia dos 
círculos literários (que também podem ser chamados de 
rodas de leitura), nos quais a leitura em voz alta pelo 
professor (leitor-guia) era o ponto de partida para a 
realização das atividades. A ideia dos círculos vincula-se 
às propostas de leitura defendidas por Pennac (1993), 
em Como um romance, e Yunes (2009), em Tecendo um 
leitor, uma rede de fios cruzados. 

Yunes (2009) lembra que o ato de contar histórias 
em rodas está marcado na história da humanidade. Os 
homens tinham o costume de se reunir para cantar, 
dançar, ouvir casos e notícias trazidas pelos viajantes. 
Nesse contexto, de acordo com a autora (2009, p.73-4), 
“... os círculos de leitura revelaram-se eficazes para 
estimular de novo o gosto de ler...”, uma vez que 

 o círculo, forma geométrica tão perfeita 
quanto o retângulo áureo e mais mágico – 
imagem da cabala, presente nas rosáceas – 



aspira à unidade que toda diferença aspira, 
sem, para isso, abdicar de cada ponto que o 
forma. O círculo não existe para si, mas em 
função de um todo, que o remete ao 
sagrado. Desde a Bíblia judaica às 
cosmogonias de outras religiões primitivas, 
o círculo aparece como demarcação de 
espaço para celebrar a palavra, centralizar 
o ritual. Nossas sociedades modernas 
guardaram dos teatros de arena a forma 
que se repete nos estádios, nos circos, nas 
igrejas, como se aí as alianças e as 
confrontações pudessem estar dispostas 
adequadamente. (YUNES, 2009, p.78-9) 

 

As rodas de leitura podem ser uma experiência de 
partilha, troca de ideias, oportunidades de aproximação 
e debate entre professor e aluno. O professor é o leitor-
guia e conduz a leitura de forma paciente, generosa e 
mais encantadora possível (quem resiste a uma boa 
história?), para estabelecer maior aproximação entre os 
jovens e o texto literário selecionado.  

O exercício de ouvir histórias por 
intermédio de contadores funciona como 
forma de seduzir e predispor para o 
interesse de (aprender a) ler tanto uns, 
quanto outros. Todos nós conhecemos 
como é fascinante ouvir boas histórias, bem 
contadas: aí para buscar a autonomia de 
leitura não é muito longe. (YUNES, 2009, 
p.76) 

A autora ressalta ainda que, nos círculos de leitura, 
todos estão em igual distância de um centro, que não 
será o professor, mas o texto, o filme, o quadro, a crônica, 
a reportagem, o documentário que se lê. O papel do 



docente (leitor-guia) é mobilizar, provocar, costurar as 
demais falas, sem prevalecer a sua própria.  

Yunes (2009, p.82) ressalta ainda que 
O trabalho de um leitor-guia é fazer luz 
sobre as cenas de leitura, os atos de 
construção de sentidos na leitura, sem 
impor sua condição ou a do autor. O que se 
quer alcançar com o círculo de leitura é a 
descoberta da condição de leitor e uma 
qualificação maior para a leitura, por conta 
mesmo da troca, do intercâmbio, da 
interação de vivências e histórias de leitura 
– segundo o repertório de cada um.  

 

A autora acredita que o gosto pela leitura 
compartilhada fortalece o aprendizado do potencial 
leitor. Segundo ela, “ lendo sozinhos parecemos mais 
bloqueados do que lendo em grupo, quando uma ideia 
puxa a outra e estas vão criando uma teia de trocas 
muito original” (2009, p.84). 

Os círculos literários, guiados pelo professor, 
podem, pois, ser um caminho bastante produtivo no 
trabalho com a leitura, e consequentemente  com a 
escrita, na sala de aula, já que 

o esforço para organizar suas ideias, torná-
las lógicas, vencer a timidez, buscar a 
expressão e lograr comunicar-se resulta, 
pouco a pouco, na descoberta da própria 
voz, da própria vez e do “eu” que se vai 
construindo dia a dia nessas reflexões e 
intervenções. Educa-se o ouvido, a 
sensibilidade, a inteligência, a língua: o 
respeito pelos outros, autor, coautores e 
leitores do texto. A coerência das próprias 
ideias deve (in)formar o brincante (não é 



esse o nome dos que pulam para dentro do 
círculo e entram na roda?), leitor que, 
lendo, alcança prazer. (YUNES, 2009, p.85) 

 

Levando em conta as concepções apresentadas, 
foram elaboradas as atividades descritas a seguir, 
realizadas ao longo do ano letivo de 2013.  

A primeira atividade foi um trabalho de pesquisa. 
Antes da leitura dos contos selecionados, os alunos 
buscaram informações sobre a obra e a biografia de 
Machado de Assis e Lima Barreto. A turma foi separada 
em dois grupos (é válido lembrar que estamos falando 
de uma classe composta por nove alunos, por isso dois 
grupos foram suficientes para a pesquisa). Cada grupo 
ficou responsável por um autor. No dia previamente 
marcado, os grupos fizeram a exposição para a turma, 
cabendo a mim, professora da classe, trazer mais 
informações. Imagens das capas de alguns livros e fotos 
também foram utilizadas. 

Após essa etapa, iniciou-se a leitura dos contos. O 
primeiro foi “A cartomante”. Para atividade proposta, o 
conto foi dividido em quatro partes. As duas primeiras 
foram lidas em uma aula, e as outras, em duas aulas 
diferentes.  

Na primeira parte da história, as personagens Rita 
e Camilo conversavam sobre a cartomante que Rita havia 
procurado. As personagens foram apresentadas 
indiretamente e o tipo de relação existente entre Rita, 
Camilo e Vilela não estava claro. Dessa forma, após a 
leitura, os alunos foram solicitados a elaborar 
(oralmente) hipóteses sobre a relação existente entre as 
personagens, baseando-se apenas nas ações e falas 
apresentadas no excerto lido. No 2º parágrafo desse 
fragmento, a personagem Rita apresenta uma prova de 
que a cartomante podia prever o futuro. A partir dessa 
passagem, a turma debateu a validade de tal prova - 



questão importante para o desenvolvimento do enredo 
e, principalmente, para o desfecho. 

A segunda parte do conto revelava a verdadeira 
ligação entre Camilo, Rita e Vilela. O trecho encerrou-se 
com o bilhete de Vilela para Camilo. Após a leitura desse 
fragmento, a conversa com a turma girou em torno das 
características psicológicas das personagens. Os alunos 
foram solicitados a descrever (oralmente) as três 
personagens principais: Camilo, Rita e Vilela. Hipóteses 
sobre o verdadeiro intuito do bilhete foram levantadas 
pelos alunos. 

A terceira parte descrevia o trajeto de Camilo para 
casa de Vilela, durante o qual o primeiro acaba 
consultando a cartomante de Rita. Após a leitura dessa 
parte, foram destacados os pormenores das descrições, 
as minúcias. Os alunos foram questionados sobre os 
efeitos de sentido dessas descrições. Houve uma 
discussão sobre os sentimentos que dominavam Camilo 
após a leitura do tal bilhete. O clímax do conto ocorreu 
exatamente aí, nesse fragmento e esse elemento da 
narrativa foi identificado e trabalhado com a turma. 

Após a leitura dessas três partes, uma produção 
escrita foi proposta: antes de conhecerem o desfecho 
original do conto, os alunos escreveram um desfecho 
para história. Essa atividade foi realizada 
individualmente na sala de aula. O desfecho deveria ser 
coerente com a história lida até aquele momento. Antes 
de escrever, os alunos refletiram sobre os seguintes 
aspectos: Camilo estava confiante, a cartomante o havia 
tranquilizado, ele, então, seguiu para casa de Vilela. O 
que aconteceu? A cartomante realmente acertou? 

Depois da produção do desfecho, a quarta parte, o 
desenlace da história, foi lida, e os estudantes 
conheceram o final original do conto. Houve, então, uma 
discussão sobre ele, na qual os alunos estabeleceram 
comparações entre os finais produzidos e o final do 
autor. Por fim, houve um debate sobre a seguinte 



pergunta: o desfecho confirma ou desmente a frase de 
Hamlet citada no início do conto? 

O segundo conto machadiano escolhido foi “A 
causa secreta”. A atividade envolvia a leitura em sala e a 
discussão sobre a história. As características psicológicas 
das personagens, em especial do protagonista, e a 
relação delas com a construção do conto foram o foco do 
debate. Os alunos foram convidados a relatar suas 
impressões sobre o enredo, sobre as personagens e suas 
ações. Após os relatos, o foco do debate passou a ser o 
título do conto e sua relação com a narrativa lida.  

“O enfermeiro” foi o último conto de Machado de 
Assis lido com a turma. Após a leitura em sala, 
organizou-se um júri simulado. Para a realização dessa 
atividade, a turma foi dividida em dois grupos: um grupo 
defendeu o enfermeiro, Procópio, sustentando a hipótese 
de luta entre ele e a vítima; o outro, acusou-o, 
defendendo a hipótese de crime. 

Após tempo estabelecido para a definição dos 
argumentos (que deveriam ser criados a partir dos 
acontecimentos narrados no texto), o júri foi iniciado. A 
apresentação dos argumentos foi realizada, nesse 
momento, oralmente. Após o debate entre os grupos, 
estes produziram um texto escrito, de caráter 
argumentativo, a partir da hipótese defendida (luta ou 
crime?).  

Depois da leitura dos contos machadianos 
selecionados, das discussões e das atividades realizadas, 
os alunos escreveram um comentário pessoal sobre essa 
experiência, enfatizando as impressões sobre esse 
primeiro contato com a obra machadiana.  

Os contos de Lima Barreto selecionados (Clara dos 
Anjos, O pecado, Um especialista, Uma conversa vulgar, O 
moleque, O caçador doméstico, Clóe  Miss Edith e seu tio) 
compunham o livro “Clara dos Anjos e outros contos”, 
adotado como leitura extraclasse. As histórias desse 
livro foram lidas em sala com a turma, sempre 



acompanhadas de discussão sobre o texto, na qual os 
alunos deveriam se posicionar oralmente sobre as 
questões levantadas. A questão racial e a luta contra o 
preconceito (temas frequentes da obra de Lima Barreto) 
fomentaram quase todas as discussões. Estabeleceu-se 
uma ponte entre a obra e a vida do autor (a partir, 
principalmente, do material pesquisado pelos alunos na 
primeira atividade). Houve momento também para 
reflexões acerca da linguagem de Lima Barreto e acerca 
de questões estruturais dos contos.  

O conto “Clara dos Anjos”, que, além de figurar no 
título, abre a seleção de histórias do livro, motivou uma 
produção escrita. Como o desfecho dessa narrativa não 
relata o que acontece com Clara após a revelação da 
gravidez para sua mãe, os alunos foram convidados a 
imaginar o que ocorreu, criando um final para Clara dos 
Anjos. As perguntas que nortearam a produção foram: 
como o pai de Clara reagiu ao descobrir a gravidez? O 
que aconteceu com Clara?  

Ao final da leitura dos contos de Lima Barreto, os 
alunos escreveram um comentário pessoal sobre o livro 
e o contato com a obra desse autor.  

As atividades apresentadas se encerram com duas 
produções escritas: uma narrativa completa e uma 
avaliação pessoal sobre a relação dos alunos com a 
leitura. As duas produções foram escritas a partir de um 
roteiro pré-estabelecido. 

Para a produção da narrativa, os estudantes 
guiaram-se pelo seguinte roteiro: 

Narrador: observador 

Personagens: Rita (A cartomante) e Clara dos 
Anjos 

Espaço: Rio de Janeiro 

Conflito: livre 



Para a reflexão sobre a sua relação com a leitura, o 
roteiro apresentava as seguintes perguntas: 

1) Você gosta de ler? 
2) Que tipo de leitura prefere? 
3) Você lê livros não indicados pela escola? 
4) Com que frequências lê jornais? 
5) Você estuda apenas pelos apontamentos 
feitos em aula? Ou também pelos livros? 
De 1 a 5, que nota você atribui à sua 
capacidade de compreensão e interpretação 
de leitura? 

Essa proposta foi realizada no fim do ano letivo, a 
partir de uma atividade da apostila adotada pelo colégio 
(RENSI, CARDOSO & LEITE. Coleção Anglo Vestibulares 
Ensino Fundamental, 2013, p.82). 

É importante ressaltar que as atividades 
selecionadas para a presente pesquisa não foram as 
únicas efetuadas ao longo do ano, assim como os contos 
escolhidos não foram as únicas leituras realizadas. A 
ideia do círculo literário, contudo, esteve presente em 
todas as práticas textuais realizadas durante o período 
letivo de 2013. O conteúdo dessa pesquisa constitui 
somente um recorte daquilo que foi trabalhado com a 
turma, dada a escassez de tempo destinado à escritura 
de um artigo. 

É preciso assinalar também que as atividades de 
produção textual escrita sempre se iniciavam com o 
planejamento do texto (o famoso rascunho). Após esta 
etapa, os alunos eram orientados a efetuar a revisão do 
próprio texto e, após, reescrevê-lo, para, então, chegar à 
versão que seria entregue. Essas etapas (rascunho, 
revisão, reescritura, versão final) são defendidas por 
Bernardo (2010). Para o autor, a autonomia da escrita se 
dá justamente no “rasgo” (rasgar o papel, as ideias, 
reescrever). A transição da imitação (de modelos 



ensinados e lidos) para a autoria se estabelecerá a partir 
do esforço múltiplo: 

Obviamente defendo o rascunho. Não 
acredito na inspiração. Acredito no esforço 
múltiplo de uma pessoa, que faz e desconfia 
do que faz, refaz e desconfia do que refez, 
até esgotar aquele movimento numa obra, 
num produto, de modo a partir para outros 
que devem ser feitos e refeitos. Para a 
redação, este esforço tem seu ponto no 
rasgar. Não, é claro, no rasgar desiludido 
que abandone o ato. Sim no rasgar ansioso 
e ativo, que instante contínuo reescreve. 
(BERNARDO, 2010, p.39) 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo teve como objetivo maior apresentar 

um projeto de leitura no qual as atividades propostas 
contribuíssem para a aproximação dos alunos do texto. 
Para tanto, elegeu-se o gênero conto como representante 
da infinita gama de textos, por apresentar 
características, como sua curta extensão, que facilitariam 
o desenvolvimento das atividades. 

O principal interesse em realizar esta pesquisa 
consistiu em buscar nos contos selecionados a 
possibilidade de levar os alunos a perceberem a 
expressividade da língua e, possivelmente, desenvolver o 
gosto e o prazer de ler, além de auxiliar o 
desenvolvimento da produção escrita. 

Comprovou-se a hipótese inicial de que o convívio 
regular com os textos literários pode resultar em 
mudanças do ponto de vista da apropriação da língua, já 
que, ao final do ano letivo, a maioria dos alunos 
envolvidos revelou mais interesse pela leitura, avanços 
significativos nas estratégias de argumentação oral e 
escrita, mais facilidade na organização de ideias e 
evidente enriquecimento vocabular.  

O contato frequente com esse domínio discursivo 
colaborou positivamente para as práticas de escrita, bem 
como proporcionou mais segurança na produção oral, 
pois, ao longo do ano, nos círculos literários realizados, 
os estudantes eram convidados a expressar suas ideias e 
suas opiniões, fato que contribuiu sensivelmente para 
elaboração de textos nas duas modalidades. 

Assim sendo, com base no que foi exposto nesta 
pesquisa, é possível concluir que o texto literário não 
pode ficar fora da sala de aula, nem ser um mero 
figurante das aulas de língua materna. Nesse sentido, as 
orientações dos PCN, que trazem reformulação na 
proposta do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, 
ressaltando a importância da presença do texto – 
inclusive o literário – na sala de aula, conferem força ao 



nosso discurso de que é preciso redefinir o espaço da 
leitura literária na escola. A competência leitora, de 
modo geral, serve de instrumento para capacitar os 
alunos para as variadas situações de comunicação; o 
texto literário, especificamente, é capaz de desenvolver 
neles a sensibilidade estética, o senso crítico e o 
estabelecimento de preferências em relação aos autores.  
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A ORALIDADE COMO OBJETO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM E OS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS 

Carlos Mauricio da Cruz 

INTRODUÇÃO 
Com a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN 1998), documento oficial que apresenta 
um conjunto de orientações teóricas e metodológicas 
para o ensino de Língua Portuguesa, o estudo dos 
gêneros textuais, principalmente, tem pautado inúmeros 
debates sobre o ensino da língua materna em seus 
diversos aspectos. 

A orientação dos PCN apoia o ensino de Língua 
Portuguesa atrelado à natureza da linguagem, 
associando a língua a seus usos discursivos. Consta na 
apresentação da área de Língua Portuguesa que “todo 
texto se organiza dentro de um determinado gênero em 
função das intenções comunicativas, como parte das 
condições de produção dos discursos” (MEC/SEF, 1998). 

Considerando que a comunicação verbal humana 
só se efetiva através da utilização de gêneros textuais, 
sejam orais ou escritos, conforme defendido por Bakhtin 
(1992), podemos encarar o estudo da linguagem como 
um fenômeno social, histórico e ideológico, indo além da 
mera análise formal e estrutural dos enunciados. 

Partindo desse pressuposto, podemos vincular os 
diversos gêneros aos mais variados usos que fazemos da 
linguagem no dia a dia, pois nada do que produzimos 
linguisticamente está fora de um gênero. 

Portanto, seria papel da escola oferecer aos alunos 
o contato com os mais variados gêneros textuais - orais e 
escritos -, os quais se constituem ações sociodiscursivas 
para dizer o mundo e agir sobre ele, ou seja, manifestar 



opiniões sobre o espaço sócio-histórico-político 
circundante, bem como intervir nele. A percepção desse 
mundo e a capacidade de, efetivamente, dele participar 
seriam condições para o exercício da cidadania. 

Entretanto, há que se considerar que o ensino de 
Língua Portuguesa, mormente no que se refere à 
produção textual, comumente se restringe à escritura de 
redações, que, quando limitada a questões simplesmente 
estruturais, pode deixar de contemplar inúmeras outras 
possibilidades de comunicação fundamentais para a 
formação do aluno cidadão. 

Acrescenta-se a esse fato a aparente falta de 
relevância dada às atividades de elaboração de texto oral 
nas salas de aula, como se a escola não fosse o espaço 
legítimo para se aprender a falar com propriedade ou 
não apresentasse as “condições ideais” para o 
desenvolvimento de tais atividades. 

Vale também lembrar que, não raro, os alunos 
egressos do Ensino Fundamental manifestam grande 
dificuldade na produção de gêneros orais em sala de 
aula. Tal fenômeno nos move a indagar que fatores 
estariam na base de tamanha dificuldade.  

Assim, este trabalho se propõe a analisar alguns 
aspectos do trabalho com a oralidade nas aulas de 
Língua Portuguesa - o exercício da cidadania, a seleção 
dos gêneros textuais, a variação linguística e a escuta-, 
em consonância com o que sugerem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 
  



1. O ESPAÇO DA ORALIDADE NOS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS 

Embora seja indiscutível a importância que se pode 
atribuir à fluência e desenvoltura do aluno no exercício 
da comunicação oral, a oralidade ainda é uma face pouco 
explorada do ensino de Língua Portuguesa. Não resta 
dúvida de que o desenvolvimento das habilidades 
discentes para o uso adequado da oralidade possibilita a 
ampliação gradativa de suas potencialidades 
comunicativas em nível pessoal, social e político. 
Conforme afirma Antunes (2003, p. 13), 

Os objetivos mais amplos do ensino da 
língua portuguesa não podem perder de 
vista um contato mais positivo do aluno 
com a língua que ele estuda, a fim de que 
saiba falar, ouvir, escrever e ler de forma 
mais elaborada e competente, ou seja, a 
escola deve ser um espaço que possa 
contribuir significativamente para que o 
aluno amplie sua competência no uso oral e 
escrito da língua portuguesa. 

Cumpre acrescentar a necessidade de o ensino da 
Língua Portuguesa também não perder de vista o 
propósito de tornar os indivíduos cada vez mais críticos, 
mais participativos e atuantes, política e socialmente. E a 
participação, que se espera efetiva, das pessoas na 
sociedade acontece também, e muito especialmente, pela 
voz, pela fala enfim. No caso específico da escola pública, 
o não domínio apropriado da língua concorre para 
perpetuar a condição de exclusão dos pobres, os quais, 
coincidentemente, são os menos preparados para 
encarar as exigências de um mercado de trabalho cada 
vez mais especializado. 

A impressão que o aluno, muitas vezes, recebe da 
escola de que é deficiente linguisticamente o torna 
incapaz de tomar a palavra ou ter voz para fazer valer 



seus direitos, para participar de forma ativa e crítica 
daquilo que ocorre à sua volta. Naturalmente, como 
tantos outros, vai ficar à margem das decisões de 
construção da sociedade. 

As bases teóricas que fundamentam os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN) já 
privilegiam a dimensão interacionista e discursiva da 
língua e definem o domínio dessa língua como uma das 
condições para a plena participação do indivíduo em seu 
meio social. É o próprio documento do Ministério da 
Educação (MEC) (1998, p. 19) que afirma que  

O domínio da linguagem, como atividade 
discursiva e cognitiva, e o domínio da 
língua, como sistema simbólico utilizado 
por uma comunidade linguística, são 
condições de possibilidade de plena 
participação social. Pela linguagem os 
homens e as mulheres se comunicam, têm 
acesso à informação, expressam e 
defendem pontos de vista, partilham ou 
constroem visões de mundo, produzem 
cultura. Assim, um projeto educativo 
comprometido com a democratização social 
e cultural atribui à escola a função e a 
responsabilidade de contribuir para 
garantir a todos os alunos o acesso aos 
saberes linguísticos necessários para o 
exercício da cidadania. 

Desde sua concepção, os PCN foram elaborados em 
consideração à formação do aluno cidadão. Mais do que 
meramente ocupar-se com questões exclusivamente 
conteudísticas e metodológicas, o documento do MEC, 
em nenhum momento, perde de vista que, ao ingressar 
na escola, para além da apreensão de conhecimentos, o 
aluno deve sair já do Ensino Fundamental com a noção 
clara da importância de sua participação cidadã na 



sociedade, bem como de sua integração ao mercado de 
trabalho. 

1.1. Os gêneros textuais orais e o exercício da cidadania  
Na apresentação dos PCN (MEC/SED, 2008, p.5), 

em uma mensagem dirigida aos professores, é possível 
ler: 

O papel fundamental da educação no 
desenvolvimento das pessoas e das 
sociedades amplia-se ainda mais no 
despertar do novo milênio e aponta para a 
necessidade de se construir uma escola 
voltada para a formação de cidadãos. 
Vivemos numa era marcada pela 
competição e pela excelência, em que 
progressos científicos e avanços 
tecnológicos definem exigências novas para 
os jovens que ingressarão no mundo do 
trabalho. Tal demanda impõe uma revisão 
dos currículos, que orientam o trabalho 
cotidianamente realizado pelos professores 
e especialistas em educação do nosso país. 

Dessa forma, os PCN indicam como um dos 
objetivos do Ensino Fundamental que os alunos sejam 
capazes de compreender a cidadania como participação 
social e política, assim como exercício de direitos e 
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, 
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 
mesmo respeito. Outro objetivo apontado pelo mesmo 
documento é o de levar o aluno a se posicionar de 
maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

Vale a pena destacar que o referido documento foi 
elaborado procurando, de um lado, respeitar 



diversidades regionais, culturais, políticas existentes no 
país e, de outro, considerar a necessidade de construir 
referências nacionais comuns ao processo educativo em 
todas as regiões brasileiras. Isso cria, nas escolas, 
condições para que se permita aos jovens brasileiros 
acesso ao conjunto de conhecimentos comuns 
socialmente elaborados e reconhecidos como 
necessários ao exercício da cidadania. 

Por ter abrangência nacional, os PCN de Língua 
Portuguesa (PCNLP) cumprem a finalidade de se 
constituir referência para as discussões curriculares da 
área em curso há vários anos, em muitos estados e 
municípios, bem como contribuir com técnicos e 
professores no processo de revisão e elaboração de 
propostas didáticas. 

Ao longo das últimas décadas até a elaboração dos 
PCNLP, emerge como fundamental, no âmbito das ações 
pedagógicas que norteiam o ensino de língua materna, a 
noção de que, pela linguagem, os seres humanos se 
comunicam, têm acesso à informação, expressam e 
defendem pontos de vista, partilham ou constroem 
visões de mundo, produzem cultura. Portanto, o domínio 
da linguagem e suas múltiplas funções são condições 
para a plena participação social. 

Considerando os diferentes níveis de conhecimento 
prévio, os Parâmetros salientam que cabe à escola 
promover a ampliação do domínio linguístico discente, 
de forma que, progressivamente, durante os nove anos 
do Ensino Fundamental, cada aluno se torne capaz de 
interpretar os diferentes textos que circulam 
socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de 
produzir textos eficazes nas mais variadas situações. 

Nessa perspectiva, a língua é tomada como um 
sistema de signos específico, histórico e social, que 
possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a 
sociedade. Aprendê-la é não somente aprender palavras 
e saber combiná-las em expressões complexas, mas 
apreender pragmaticamente seus significados culturais 



e, com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e 
interpretam a realidade e a si mesmas. 

Desse modo, toda educação comprometida com o 
exercício da cidadania precisa criar condições para que o 
aluno possa desenvolver sua competência discursiva. E 
um dos aspectos dessa competência discursiva é o 
sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, 
para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o 
texto a diferentes situações de interação verbal. 

1.2 A seleção dos gêneros textuais a serem trabalhados 
em sala de aula 

Quando se diz que alguém interage pela linguagem 
significa dizer que realiza uma atividade discursiva, ou 
seja, diz alguma coisa a alguém, de uma determinada 
forma, em um determinado contexto histórico e em 
determinadas circunstâncias de interlocução. As 
escolhas feitas, ao produzir um discurso, não são 
aleatórias, ainda que inconscientes, mas decorrem das 
condições em que o discurso é realizado. Assim, quando 
um sujeito interage verbalmente com outro, o discurso 
se organiza a partir das finalidades e intenções do 
locutor, dos conhecimentos que acredita que o 
interlocutor possua sobre o assunto, do que supõe serem 
suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da 
relação de afinidade e do grau de familiaridade que têm, 
da posição social e hierárquica que ocupam. Todos esses 
fatores determinam as escolhas do gênero no qual o 
discurso se realizará, dos procedimentos de estruturação 
e da seleção de recursos linguísticos.  

Sob tal perspectiva, o texto é a manifestação 
linguística da produção do discurso, ou seja, o produto 
da atividade discursiva que forma um todo significativo, 
qualquer que seja sua extensão, é o texto. Portanto, um 
texto só é um texto quando pode ser compreendido 
como unidade significativa global; caso contrário, não 
passa de um amontoado aleatório de enunciados. Dentro 



desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o 
texto. 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas 
restrições de natureza temática, composicional e 
estilística, que os caracterizam como pertencentes a este 
ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, 
constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de 
ensino. 

Como os gêneros textuais existem em número 
quase ilimitado, no espaço escolar é necessário priorizar 
aqueles que merecerão abordagem mais aprofundada. 
Ainda que a escola se impusesse a tarefa de tratar de 
todos os gêneros, isso não seria possível. 

Sem negar a importância dos textos que 
respondem a exigências das situações privadas de 
interlocução, os PCNLP, em função dos compromissos de 
assegurar ao aluno o exercício pleno da cidadania, como 
dito anteriormente, destacam a necessidade de as 
situações escolares de ensino de Língua Portuguesa 
priorizarem os textos que caracterizam os usos públicos 
da linguagem. Por usos públicos da linguagem 
entendem-se aqueles que implicam interlocutores 
desconhecidos que nem sempre compartilham sistemas 
de referência e em que as interações normalmente 
ocorrem a distância, no tempo e no espaço. Dessa forma, 
exigem, por parte do enunciador, um maior controle 
para dominar as convenções que regulam e definem seu 
sentido institucional.  

Os textos a serem selecionados são aqueles que, 
por suas características e usos, podem estimular a 
reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento 
mais elaboradas e abstratas, bem como a apreciação 
estética dos usos artísticos da linguagem, isto é, os mais 
vitais para a plena participação em uma sociedade 
letrada. 

Em relação aos textos orais, o que ocorre é que, ao 
ingressarem na escola, os alunos já dispõem de certa 



competência discursiva e linguística para se comunicar 
em interações que envolvem relações sociais de seu dia a 
dia, inclusive as que se estabelecem em sua rotina 
escolar. Acreditando que a aprendizagem da língua oral, 
por se dar no espaço doméstico, não é tarefa da escola, 
as situações de ensino, muitas vezes, utilizam a 
modalidade oral da linguagem unicamente como 
instrumento para tratar dos outros diversos conteúdos 
curriculares. 

Mas, se o que se busca é que o aluno seja um 
usuário competente da linguagem no exercício da 
cidadania, crer que essa interação dialogal que ocorre 
durante as aulas dê conta das múltiplas exigências que 
os gêneros do oral colocam, principalmente em 
instâncias públicas, é um engano. Ainda que o espaço da 
sala de aula não seja privado, é um espaço público 
diferenciado: não implica, necessariamente, a interação 
com interlocutores que possam não compartilhar as 
mesmas referências (valores e conhecimento de mundo, 
por exemplo). 

Também é importante lembrar que, nas inúmeras 
situações sociais do exercício da cidadania que se 
colocam fora dos muros da escola – a busca de serviços, 
as tarefas profissionais, os encontros institucionalizados, 
a defesa de seus direitos e opiniões –, os alunos serão 
avaliados (em outros termos, aceitos ou discriminados) 
na medida em que forem capazes de responder a 
diferentes exigências de fala e de adequação às 
características próprias de diferentes gêneros do oral. 
Reduzir o tratamento da modalidade oral da linguagem a 
uma abordagem instrumental é insuficiente, pois, para 
capacitar os alunos a dominarem a fala pública 
demandada por tais situações. 

Dessa forma, cabe à escola ensinar o aluno a 
utilizar a linguagem oral também no planejamento e 
realização de apresentações públicas: realização de 
entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais, 
por exemplo. Trata-se de propor situações didáticas nas 



quais essas atividades façam sentido de fato, pois é 
descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado 
como mais apropriado para todas as situações. A 
aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e 
de escuta, em contextos públicos, dificilmente ocorrerá 
se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la. 

1.3 A oralidade e a variação linguística  
No tratamento dado aos gêneros orais a serem 

trabalhados em sala de aula, os PCNLP não descuidam 
das implicações da questão da variação linguística para a 
prática pedagógica (MEC/SED, 1988, p. 29): 

A variação é constitutiva das línguas 
humanas, ocorrendo em todos os níveis. Ela 
sempre existiu e sempre existirá, 
independentemente de qualquer ação 
normativa. Assim, quando se fala em Língua 
Portuguesa está se falando de uma unidade 
que se constitui de muitas variedades. 
Embora no Brasil haja relativa unidade 
linguística e apenas uma língua nacional, 
notam-se diferenças de pronúncia, de 
emprego de palavras, de morfologia e de 
construções sintáticas, as quais não 
somente identificam os falantes de 
comunidades linguísticas em diferentes 
regiões, como ainda se multiplicam em uma 
mesma comunidade de fala. Não existem, 
portanto, variedades fixas: em um mesmo 
espaço social convivem mescladas 
diferentes variedades linguísticas, 
geralmente associadas a diferentes valores 
sociais. Mais ainda, em uma sociedade como 
a brasileira, marcada por intensa 
movimentação de pessoas e intercâmbio 
cultural constante, o que se identifica é um 
intenso fenômeno de mescla linguística, isto 



é, em um mesmo espaço social convivem 
mescladas diferentes variedades 
linguísticas, geralmente associadas a 
diferentes valores sociais. 

Já se sabe que o uso de uma ou outra forma de 
expressão depende, sobretudo, de fatores geográficos, 
socioeconômicos, de faixa etária, de sexo, da relação 
estabelecida entre os falantes e do contexto de fala. Há 
casos ainda em que a fala ganha contornos ritualizados, 
como nas cerimônias religiosas, comunicados formais, 
casamentos, velórios, entre outros. No dia a dia, contudo, 
a organização da fala, incluindo a escolha de palavras e a 
organização sintática do discurso, segue padrões 
significativamente diferentes daqueles que se usam na 
produção de textos escritos. 

Tomando a aula como o espaço reconhecidamente 
privilegiado de desenvolvimento de capacidade 
intelectual e linguística dos alunos, oferecendo-lhes 
condições de desenvolvimento de sua competência 
discursiva, o trabalho de produção e interpretação de 
textos orais deve levá-los a aprender a adequar o 
registro oral às inúmeras situações interlocutivas mais 
formais, o que, em certas circunstâncias, implica usar 
padrões mais próximos da escrita. 

No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de 
fala, o que se almeja é possibilitar ao discente a escolha 
da forma adequada de fala a utilizar, considerando as 
características e condições do contexto de produção. Em 
outras palavras, o aluno deve ser levado a adequar os 
recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às 
diferentes situações comunicativas, coordenando 
satisfatoriamente o que fala com sua intenção 
enunciativa, dado o contexto e os interlocutores a quem 
o texto se dirige. Para tanto, faz-se necessária uma 
criteriosa seleção de conteúdos a serem trabalhados nas 
aulas de Língua Portuguesa. 



Tal seleção de conteúdos, proposta pelo 
documento do MEC, parte, necessariamente, do uso 
concreto da linguagem nas práticas sociais. 

De acordo com os PCNLP, as práticas sociais 
desempenham papel crucial no desenvolvimento das 
habilidades de uso da linguagem. Segundo o documento 
(MEC/SED, 1998, p. 33-34), 

Os sujeitos se apropriam dos conteúdos, 
transformando-os em conhecimento 
próprio, por meio da ação sobre eles, 
mediada pela interação com o outro. Não é 
diferente no processo de aquisição e 
desenvolvimento da linguagem. É nas 
práticas sociais, em situações 
linguisticamente significativas, que se dá a 
expansão da capacidade de uso da 
linguagem e a construção ativa de novas 
capacidades que possibilitam o domínio 
cada vez maior de diferentes padrões de 
fala e de escrita.  
Ao tomar a língua materna como objeto de 
ensino, a dimensão de como os sujeitos 
aprendem e de como os sujeitos 
desenvolvem sua competência discursiva 
não pode ser perdida. O ensino de Língua 
Portuguesa deve se dar num espaço em que 
as práticas de uso da linguagem sejam 
compreendidas em sua dimensão histórica 
e em que a necessidade de análise 
sistematização teóricas dos conhecimentos 
linguísticos decorra dessas mesmas 
práticas.  

Dessa forma, os conteúdos de Língua Portuguesa 
acabam por se articular em torno de dois eixos básicos: o 
uso da língua, e a reflexão sobre a língua e a linguagem.  



Em função de tais eixos, os conteúdos propostos no 
documento estão organizados, por um lado, em prática 
de escuta e de leitura de textos , e prática de produção de 
textos, ambas articuladas no eixo USO; e, por outro, em 
prática de análise linguística, organizada no eixo 
REFLEXÃO. 

Organizados em torno dos citados eixos e 
reintroduzidos nas práticas de escuta e de produção de 
textos orais, os conteúdos de Língua Portuguesa 
apresentam estreita relação com os usos efetivos da 
linguagem socialmente construídos nas múltiplas 
práticas discursivas. Assim, de acordo com os PCNLP, os 
temas transversais – Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e 
Consumo –, por tratarem de questões sociais 
contemporâneas que tocam profundamente o exercício 
de cidadania, oferecem inúmeras possibilidades para o 
uso vivo da palavra, permitindo muitas articulações com 
a área de Língua Portuguesa, tais como a possibilidade 
de poder expressar-se autenticamente sobre questões 
efetivas; a diversidade dos pontos de vista e as formas de 
enunciá-los; a convivência com outras posições 
ideológicas, permitindo o exercício democrático; e os 
domínios lexicais articulados às diversas temáticas. 

As polêmicas que perpassam os temas sociais, por 
exemplo, abrem possibilidades para o trabalho com a 
argumentação – capacidade relevante para o exercício 
da cidadania –, por meio da análise das formas de 
convencimento empregadas nos textos, tanto pela 
percepção da orientação argumentativa que sugerem, 
quanto pela identificação dos preconceitos que possam 
veicular no tratamento de questões sociais. 

Procurando tornar o aluno capaz de compreender 
textos orais e de assumir a palavra como sujeito 
histórico, hábil na produção e recepção de textos em 
situações de participação social, o que se propõe, ao 
ensinar os diferentes usos da linguagem, é o 
desenvolvimento da capacidade construtiva e 



transformadora. O exercício do diálogo na explicitação, 
contraposição e argumentação de ideias é fundamental 
na aprendizagem da cooperação e no desenvolvimento 
de atitudes de confiança em si mesmo e de respeito ao 
outro. A aprendizagem desses aspectos carece, 
necessariamente, de estar inserida em situações reais de 
intervenção, começando no âmbito da própria sala de 
aula. 

Assim, a escola passa a assumir para si o 
compromisso de procurar ser o espaço onde cada sujeito 
tenha o direito à palavra, reconhecido como legítimo, e 
que essa palavra encontre ressonância no discurso do 
outro. Trata-se de criar um espaço de reflexão em que 
seja possível a convivência e a discussão de diferentes 
opiniões, onde a divergência seja explicitada e o conflito 
possa emergir; um espaço em que o diferente não se 
configure nem melhor nem pior, e que, por isso mesmo, 
precise ser considerado pelas possibilidades de 
reinterpretação do real que apresenta; um espaço em 
que seja possível compreender a diferença como 
constitutiva dos sujeitos. 

1.4 A importância do ato de saber ouvir 
Por fim, os PCNLP insistem na ideia de que saber 

ouvir é tão importante quanto saber falar, uma vez que, 
verdadeiramente, não há interação se não há ouvinte. 
Nas atividades em sala de aula, o desenvolvimento da 
competência de um aluno saber ouvir o outro, escutar, 
com atenção, o que ele tem a dizer é de fundamental 
importância, já que a efetiva comunicação só se dá em 
um ambiente sem ruído e também porque saber ouvir 
constitui uma competência socialmente relevante. 
Segundo Freire (2011, p. 132), “É preciso que quem 
tenha o que dizer saiba que, sem escutar o que quem 
escuta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua 
capacidade de dizer por muito ter dito sem nada ou 
quase nada ter escutado”. 



É fundamental frisar que a atividade de ouvir faz 
parte da competência comunicativa dos falantes, uma 
vez que dela resulta o exercício da ativa interpretação, 
tal como acontece com o leitor em relação à escrita. Além 
disso, existem muitas regras sociais que definem o 
comportamento adequado do ouvinte, frente ao outro ou 
aos outros que falam. Tais regras são convenções que 
precisam ser, criticamente, avaliadas e exercitadas na 
escola. 

Levando-se em conta a natureza interativa da 
linguagem, a postura do receptor ao escutar o discurso 
do outro envolve, necessariamente, cooperação e 
participação no ato da comunicação, garantindo as 
condições de transmissão e decodificação de qualquer 
mensagem. Mas nem sempre a escola tem chamado a 
atenção para essa competência altamente relevante, do 
ponto de vista da interação, de escutar, de ouvir 
atentamente o outro. Quase sempre o cuidado com a 
escuta tem apenas uma motivação disciplinar, sem que 
se mostre a função interativa de saber ouvir quem fala. 
Somente escutando com atenção é que se pode aceitar 
ou refutar o que o outro diz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O resultado do presente trabalho torna claro que a 

expressão oral não pode ser um complemento nem um 
acréscimo nas aulas de Língua Portuguesa, que devem 
tratar com a mesma importância as competências de ler, 
interpretar, escrever e falar. Aprimorar os usos da 
linguagem oral próprios das situações menos formais e 
desenvolver aqueles típicos dos contextos públicos, em 
que deverão ser usadas as normas urbanas de prestígio, 
conforme preconizam os PCNLP, é tarefa que contribui 
enormemente para a formação de cidadãos conscientes e 
críticos, capazes de se expressar para reivindicar, 
emocionar, apelar, julgar, interpelar. Da mesma forma, as 
atividades de expressão oral desenvolvem habilidades 
sociais de cordialidade, respeito, tolerância. Nessa 



perspectiva, não se pode negar que a oralidade é um 
relevante instrumento para efetivação de práticas 
democráticas dentro e fora dos limites da escola. 

Há de se considerar, por outro lado, que a educação 
é um grande desafio, tanto no âmbito das políticas e 
programas nacionais, quanto no âmbito restrito da sala 
de aula. Reconhecer o valor da oralidade não quer dizer 
que a tarefa de implementá-la nas aulas de língua 
materna seja fácil. Inúmeras são as dificuldades que, 
certamente, incidem na rotina escolar, a começar por 
turmas numerosas, que dificultam ao professor dar voz a 
cada um dos alunos e, ao mesmo tempo, manter a 
disciplina do grupo. Outro entrave frequente na prática 
da expressão oral é a própria expectativa do aluno de 
que a sala de aula é espaço em que, pela ótica do 
professor, deve-se permanecer calado.  

Construir o oral como objeto de ensino-
aprendizagem significa compreender que a oralidade se 
manifesta em textos vinculados a gêneros regidos por 
regras próprias de estilo, composição e temática, como 
defendem os PCN. Também não se pode negar, no 
processo de ensino da expressão oral, o reconhecimento 
da importância da entonação, considerando seu papel de 
abrir e fechar turnos, expressar emoções, marcar o 
acabamento ou a continuidade do fluxo verbal. Usar a 
palavra está em relação íntima com o próprio corpo, e, 
portanto, gestualidade, mímicas faciais, posturas e 
olhares são aspectos indispensáveis nas atividades que 
envolvem o oral.  

O aluno confirma sua condição de sujeito 
enunciador quando a sua voz pode encontrar outras 
vozes, com as quais concorde ou não, tornando a prática 
de gêneros orais momento crucial para o 
estabelecimento de espaços discursivos, em que a 
polêmica é um dos resultados possíveis da palavra em 
uso.  

Nesse sentido, os gêneros orais não podem figurar 
como acessórios de final de capítulo. Consideradas as 



habilidades de falar, ler, interpretar e escrever como 
fundamentais para o desenvolvimento harmônico de um 
cidadão participante e consciente, dotado de senso 
crítico e capacidade de intervir, não se pode negligenciar 
quaisquer dessas atividades que compõem os currículos 
e programas de Língua Portuguesa nas escolas de Ensino 
Fundamental. O que se defende é a articulação de todas 
as atividades – leitura de textos, produção escrita, 
expressão oral e conhecimento gramatical – a fim de 
permitir que os alunos se lancem na direção do domínio 
adequado da linguagem. Afinal, entre palavras circulam e 
vivem os homens, como há algum tempo perceberam 
filósofos e poetas. 
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AS ESTRATÉGIAS ESTILÍSTICO-ARGUMENTATIVAS NA 
LEITURA E NA ESCRITA 

Maria Teresa Gonçalves Pereira 
Aytel Marcelo Teixeira da Fonseca 

INTRODUÇÃO 
As ações pedagógicas de um professor sempre 

deixam entrever um sistema de concepções, cujo centro 
é o conceito de língua. Em toda prática subjaz, de fato, 
uma ou mais teoria. Assim, “ensinar línguas e avaliar 
ensino de línguas são atividades que refletem as 
concepções que temos acerca do que é uma língua” 
(ANTUNES, 2003: 218).  

Sabendo disso, pretendemos, no presente artigo, 
com base em duas concepções distintas sobre língua 
(como sistema abstrato de regras e como espaço de 
interação), contrapor uma abordagem tradicional da 
leitura da escrita na escola com outra que as concebe 
como verdadeiras práticas sociais, em que autor e leitor 
apresentam-se como sujeitos estrategistas, lançando 
mão de recursos estilístico-argumentativos para 
alcançar, com êxito, seus propósitos comunicativos. 
Nosso enfoque, como se nota, recai sobre textos da 
esfera do argumentar. 

1- LEITURA E ESCRITA: ABORDAGEM TRADICIONAL 
Os estudos sobre a linguagem iniciaram-se há mais 

de 2.500 anos, na Índia, com Panini (gramático hindu 
que descreveu o sânscrito), mas, sem dúvida, 
intensificaram-se no decorrer do século XX, com o 
advento da chamada linguística científica, a partir do 
trabalho do mestre genebrino Ferdinand de Saussure, 
cuja obra de maior peso é o conhecido Curso de 
Linguística Geral, de 1916 (MARCUSCHI, 2008). 



Com o propósito de organizar seus estudos, 
Saussure estabeleceu dicotomias, como a que opõe 
langue (língua)a parole (fala).Esta, a parole, equivale à 
visão de língua no âmbito das realizações individuais, 
portanto dispersa e variada. Aquela, a langue, representa 
a língua no plano social, como estrutura, sistema 
abstrato, composto por uma rede de relações entre os 
elementos dos diversos níveis linguísticos, como 
fonemas, morfemas etc. 

O pesquisador, considerando a langue um sistema 
organizado, passível de descrição detalhada, e a parole 
um conglomerado de fatos assistemáticos, elegeu a 
primeira como objeto de seus estudos, de tendência 
positivista, deixando em segundo plano o uso efetivo da 
língua.  

 Esse tipo de enfoque estruturalista caracteriza a 
linguística do sistema ou linguística do significante, para 
a qual contribuíram também as descobertas de Noam 
Chomsky, fundador da teoria gerativo-transformacional. 

Sob tal enfoque, a língua é considerada uma 
entidade abstrata e homogênea, apartada dos usos reais 
que se possam fazer dela, “tomada, portanto, como 
código ou sistema de signos”, de modo que “sua análise 
se desenvolva na imanência do objeto” (MARCUSCHI, 
2008: 59). Pelo fato de os pesquisadores dessa vertente 
quase sempre não ultrapassarem a unidade máxima da 
frase, identificam-se, pelo menos, duas limitações dos 
seus estudos: dificuldade em discutir aspectos da 
significação e da compreensão, bem como em analisar o 
funcionamento dos textos. 

A visão de língua rigidamente estruturalista 
pressupõe um sujeito determinado, na verdade 
“assujeitado” pelo sistema, marcado por uma espécie de 
“não consciência”, de “não vontade”, um sujeito “sem 
vez”: “quem fala, de fato, é um sujeito anônimo, social, 
em relação ao qual o indivíduo que, em dado momento, 
ocupa o papel de locutor é dependente, repetidor” 
(KOCH, 2006: 14). Para Marcuschi (2008), o 



estruturalismo expulsou o sujeito da língua e enfatizou o 
sistema. 

Sob o viés formalista, também se modifica a 
maneira de se caracterizar texto, que, nem de perto, é 
objeto de estudos detalhados, uma vez que as atenções, 
como dito, voltam-se para as unidades linguísticas 
menores. Aqui, o texto é visto como “simples produto da 
codificação de um emissor a ser decodificado pelo 
leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, o 
conhecimento do código, já que o texto, uma vez 
codificado, é totalmente explícito” (KOCH, 2006: 16). Os 
sentidos possíveis para o escrito ou o falado encontram-
se, de antemão, determinados, programados pelo 
sistema, cabendo ao leitor decifrá-los. O leitor seria, na 
verdade, um “ledor”. 

Quanto à escrita, basta observarmos as ações de 
produção textual presentes ainda em muitas escolas. 
Nesse caso, a versão escolar tradicional da escrita, 
segundo a ótica de autores como Pécora (2002) e Val 
(2004), afasta-se excessivamente da escrita como prática 
social, devido à quase ausência das condições básicas 
para um autêntico evento comunicativo apontadas por 
Geraldi (1997): (a) se tenha o que dizer; (b) se tenha 
uma razão para dizer o que se tem a dizer; (c) se tenha 
para quem dizer o que se tem a dizer; (d) o locutor se 
constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz 
para quem diz; (e) e se escolham as estratégias para 
realizar as etapas anteriores.  

Assim, com a ausência das condições básicas para a 
realização de um evento de interação pela linguagem, o 
trabalho tende a ser limitado à produção de redações, 
enquadradas quase sempre na tipologia dissertativa ou 
argumentativa. A redação, por sua vez, mostra-se, na 
escola, como um objeto de estudo restrito ao domínio 
pedagógico (como instrumento de avaliação), redigido às 
pressas, com pouca reflexão sobre o tema e sua 
materialidade linguística, o que resulta, muitas vezes, em 
um texto previsível e com baixo grau de informatividade, 



permeado de clichês, mesmo obedecendo aos ditames de 
um modelo estrutural previamente definido. 

2- LEITURA E ESCRITA COMO AÇÕES ESTRATÉGICAS 
Um modo muito distinto de se entender a 

linguagem é considerá-la como o próprio lugar da 
interação, como atividade na qual os membros de uma 
sociedade alcançam distintos objetivos por meio da 
troca verbal. Tal perspectiva vem sendo desenvolvida 
por muitos pesquisadores (ANTUNES, 2003; GERALDI, 
1997; MARCUSCHI, 2008) sob variadas denominações: 
sociointeracional, textual interativa, interacionista-
funcional-discursiva, entre outras. 

Na concepção sociointeracional , a língua sempre 
está em função dos usos concretos, em contextos 
delimitados, atualizando-se apenas “a serviço da 
comunicação intersubjetiva, em situações de atuação 
social e através de práticas discursivas, materializadas 
em textos orais e escritos” (ANTUNES, 2003: 42). Em 
outras palavras, a língua passa a um conjunto de práticas 
com o qual os falantes agem e expressam seus objetivos 
com ações apropriadas aos objetivos em cada 
circunstância.  

A partir da redefinição do conceito de língua, exige-
se também a revisão dos conceitos de sujeito e de texto, 
muito distintos daqueles expostos na acepção anterior 
de linguagem. Na perspectiva sociointeracional, 
sublinha-se o caráter ativo dos sujeitos na produção de 
textos. Para Koch (2006: 15), esses sujeitos “ 
(re)produzem o social na medida em que participam 
ativamente da definição da situação na qual se acham 
engajados”. Atinge-se, então, um equilíbrio entre sujeito, 
sistema e contexto. O primeiro assumindo propósitos 
comunicativos, mas levando em conta os dois últimos, 
sob o risco de não alcançar seus objetivos com êxito. 

Quanto ao texto, passa-se a concebê-lo como o 
“próprio lugar da interação”, no qual “os interlocutores, 



dialogicamente, nele se constroem e são construídos” 
(KOCH, 2006: 17). A superfície, a estrutura e os sentidos 
do texto, em vez de determinados pelo sistema 
linguístico ou atrelados à obediência incondicional a 
ditames para uma “redação nota 10”, são construídos 
pelo produtor em parceria com os seus possíveis 
leitores, ambos detentores de uma série de saberes, 
acionados no momento da interação. 

Com base em tais considerações teóricas, 
defendemos a prática escolar de uma escrita 
argumentativa estratégica. Justifica-se o protagonismo 
do último adjetivo – “estratégica” – quando se constata 
que, a partir do momento em que se concebe a língua 
como espaço de interação entre sujeitos, autor(es) e 
leitor(es) assumem atitude participativa na construção e 
na recepção dos textos, mobilizando variadas estratégias 
e recursos linguísticos para a execução satisfatória dos 
seus projetos de dizer (KOCH, 2006; GERALDI, 1997). 

As estratégias, cuja origem liga-se às artes militares 
de conduzir o exército em campo de guerra, designam, 
em um sentido mais amplo, toda e qualquer ação 
realizada de modo coordenado para atingir certo 
objetivo (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004). No 
âmbito das ações com a linguagem, as estratégias – agora 
textuais – dizem respeito às escolhas feitas pelo 
produtor do texto com base em seu acervo de saberes 
linguísticos, enciclopédicos, textuais e interacionais, com 
a intenção de realizar, com êxito, seu projeto de dizer e 
de orientar o leitor na construção dos sentidos. Este, por 
sua vez, também lança mão de suas estratégias, na 
escolha dos objetivos de leitura – ler para buscar 
informações, estudar o texto, escrever outro texto, 
divertir-se etc. – ou na ativação de determinados saberes 
e procedimentos necessários ao entendimento do texto. 

Pode-se, então, considerar a escrita – e, 
consequentemente, a leitura – como um intenso processo 
interlocutivo ou, metaforicamente, como um “jogo”, e “neste 
jogo há objetivos a atingir: os parceiros que nele se 



constituem agem, a cada jogada, um sobre o outro” 
(GERALDI, 1997: 27). Dele fazem parte o autor, o leitor e, 
mediando a interação entre ambos, o texto. 

O autor mostra-se sempre detentor de um projeto 
de dizer, como expor fatos, explicar o significado de uma 
palavra, defender pontos de vista, persuadir 
interlocutores, propor ideias, apresentar pessoas, 
descrever objetos, dar notícias, relatar histórias, contar 
piadas, ensinar o manuseio de instrumentos, declarar 
sentimentos, divulgar resultados de pesquisa, solicitar 
ajuda etc. Esse propósito para o discurso é indispensável 
à interação pela linguagem, pois norteia o autor-
estrategista em todas as decisões tomadas na 
configuração de seu texto, desde o gênero mais 
adequado aos seus intentos à seleção de um simples 
vocábulo (KOCH 2006).  

O texto, por sua vez, é organizado estrategicamente 
de determinada forma, a partir das escolhas feitas pelo 
autor dentre os diversos recursos que a língua lhe 
oferece. Segundo Geraldi (1997: 184), o enunciador, ao 
escolher uma configuração para seu texto, “‘desescolhe’ 
outras e, em certa medida, compromete-se com as 
estratégias escolhidas”. As possibilidades descartadas, 
porém, também precisam ser consideradas nas 
atividades de interpretação do enunciado: estas são 
também chaves com que o lê. Na superfície textual, as 
opções linguísticas do produtor, as explícitas na 
superfície e as não selecionadas, viram “pistas”, 
sinalizações para o leitor, que interpreta os efeitos de 
sentido oriundos das ações do autor. 

Os recursos linguísticos podem ser verbais e não 
verbais. Mostra-se inútil, contudo, qualquer tentativa de 
listá-los exaustivamente, de organizá-los em um 
inventário. Geraldi (1997: 09) chama de “ingênua” a 
crença de que exista , para tudo o que se tem a dizer, 
uma “expressão adequada, pronta e disponível”. Na 
verdade, o êxito de uma interação depende de 
“operações de construção de sentidos destas expressões 



no próprio momento de interlocução”. Ou seja, 
remodelam-se e redefinem-se os recursos no fluxo do 
dizer. 

Ainda assim, podem-se citar alguns exemplos de 
recursos. No grupo dos elementos verbais, destacam-se: 
seleção lexical, emprego de figuras de linguagem, 
colocação dos termos da oração, uso de sinais de 
pontuação, presença de modalizadores, de marcas de 
oralidade, recorrência de tempos e modos verbais, 
pressuposições, operadores argumentativos, 
intertextualidade etc. No grupo dos recursos não verbais, 
encontram-se: ilustrações, disposição do texto no 
suporte, capitulação, uso de itálico, negrito e sublinhado, 
cor, tipo e tamanho da fonte. 

Optamos por nomear tais elementos linguísticos 
como recursos estilístico-argumentativos, considerados, 
então, 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). 

 Finalmente, na outra ponta da atividade de 
interlocução – mas desempenhando função não menos 
importante –, encontra-se o leitor, em cuja imagem o 
autor se baseia ao (re)elaborar seu discurso. Além disso, 
desempenha papel essencial no processo de construção 
de sentidos ao mobilizar seus saberes acumulados e ao 
interpretar a forma particular como o texto encontra-se 
organizado. Apresenta ainda uma postura cooperativa, já 
que tende a aceitar a manifestação linguística do seu 
interlocutor digna de apreço e de atenção. Por isso, ao se 



defrontar com passagens incoerentes, fará o possível 
para torná-las compreensíveis (VAL, 2004).  

Chegamos, então, à síntese do funcionamento 
estratégico da escrita, não apenas de textos da esfera 
argumentativa: o autor, em prol da realização de um 
projeto de dizer, mobiliza variadas estratégias 
discursivas, que se materializam na superfície do texto 
como recursos estilístico-argumentativos, os quais, por 
sua vez, geram diferentes efeitos de sentido na 
perspectiva do leitor.  

3- UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO 
Comprovaremos a pertinência da teoria exposta 

anteriormente a partir da leitura de uma carta do leitor, 
cujo autor, de posse de um projeto de dizer, lança mão 
de um recurso estilístico-argumentativo que atribui à 
escrita características típicas da fala: as marcas de 
oralidade. Ao se assemelhar a uma interação face a face, 
a carta escrita ganha maior potencial expressivo e 
argumentativo, pois passa a defender um ponto de vista 
com maior veemência. O exemplo a seguir pode servir de 
ponto de partida para uma profícua discussão em sala de 
aula sobre o funcionamento estratégico da leitura e da 
escrita.  

UPPs no Rio 
A UPP para o Complexo do Alemão está 
prevista para... 2014. Ano da Copa. Até lá 
estão liberados venda de drogas a céu 
aberto, traficantes de moto com fuzis à 
mostra etc. Nas comunidades pacificadas, 
os traficantes mudaram de estratégia, mas a 
venda continua. Esta é a segurança 
proporcionada pelo governo de Sérgio 
Cabral. Jogo para a plateia. Um dos 
assassinos do jornalista Tim Lopes está 
solto, como mostrado na reportagem, num 
flagrante desrespeito à polícia e à justiça. E 



ninguém faz nada. Em nome da segurança 
de inocentes a polícia não o prende. Uma 
beleza. Os arrastões se sucedem, e a polícia? 
Nada. Vem o porta-voz e diz que vai 
reforçar o policiamento na área, fazer isso, 
aquilo etc. Tudo conversa. Não há efetivo 
para isso. A quem querem enganar?(O 
Globo. Rio de Janeiro: 11 de agosto de 2010, 
p.08). 

A partir do caso específico do Complexo do Alemão, 
comunidade marcada pela violência, mas retomada pelo 
poder público em novembro de 2010, a carta expressa, 
com tom nitidamente irônico, uma crítica à política de 
segurança do governo de Sérgio Cabral, centrada na 
implantação da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), 
que visa a assegurar maior integração entre a polícia e os 
moradores, valorizando ações sociais. Na visão do 
enunciador, entretanto, tal medida, apesar de 
imponente, é ineficaz, instaurando uma falsa segurança, 
já que assassinos e traficantes continuam agindo com 
consentimento das próprias autoridades. O ponto de 
vista defendido torna-se mais evidente por meio do 
emprego de recursos estilístico-argumentativos que 
garantem à carta uma “ambiência” oral. 
 

4.1. Reticência enfática 
Ao expor o ano previsto para a criação da UPP no 

Complexo do Alemão, o autor incorpora ironicamente à 
escrita uma entonação de suspense, de mistério, típica 
em situações orais nas quais, logo a após a pausa, revela-
se uma informação que causa comoção nos ouvintes, na 
plateia, como na divulgação do ganhador de um prêmio, 
por exemplo.  

No caso em análise, contudo, o dado divulgado 
(2014, ano da Copa) aponta para o descontentamento do 



enunciador quanto ao longo tempo de espera a superar 
até que a medida do governo se concretize, reforçado 
pela expressão “até lá”. 

4.2. Frases feitas  
O autor corrobora sua tese com o emprego de “Jogo 

para a plateia”, que significa praticar uma ação apenas 
para impressionar determinado público, sem lhe 
proporcionar qualquer benefício, como um jogador que, 
mesmo fazendo admiráveis dribles e firulas com a bola, 
não marcasse nenhum gol – algo próximo ao sentido da 
frase feita “Para inglês ver”.  

Afirma-se, assim, que a implantação da UPP não 
soluciona definitivamente o problema da violência, 
servindo somente como propaganda do governo para 
conquistar mais eleitores. Outros recursos, como a frase 
“Tudo conversa”, a expressão “fazer isso, aquilo etc.” e o 
uso reiterado do item lexical “nada”, destacam tal 
ineficácia. 

A escolha de “Jogo para a plateia”, por integrar o 
repertório linguístico da grande massa dos leitores, 
atribui à carta um caráter popular, ganhando ainda mais 
expressividade por resgatar, semanticamente, o evento 
esportivo mencionado no início do texto (a Copa). 

4.3. Frases curtas 
Graças a esse tipo de estrutura, confere-se à leitura 

maior rapidez, aproximando-se da dinamicidade 
inerente aos eventos orais de comunicação. Além disso, 
pelo fato de aparecerem isoladas no período, sobreleva-
se a informação veiculada, o que contribui para a força 
argumentativa do texto, já que se lança luz justamente às 
sentenças em que o autor expressa sua insatisfação com 
o governo: “Jogo para a plateia”, “E ninguém faz nada”, 
“Nada”, “Uma beleza”, “Tudo conversa”. 

Outra característica dessas frases que contribui 
para a maior agilidade na leitura é a ausência de nexos 



lógicos, de elementos coesivos entre elas, que ficam 
aparentemente “soltas”, dependendo da cooperação do 
leitor para se estabelecerem as devidas articulações. Das 
frases mencionadas como exemplo, aparece somente 
uma acompanhada de conectivo – “E ninguém faz nada” 
–, característico da fala e que, pelas inúmeras 
possibilidades de uso, apresenta pouca especificidade 
semântica, deixando também “frouxo” o nexo entre as 
orações. 

4.4. Perguntas  
O enunciador, lançando mão de um procedimento 

persuasivo, antecipa um óbvio questionamento a ser 
feito por qualquer indivíduo que se vê diante de atos de 
violência: “Os arrastões se sucedem, e a polícia? ”. Tal 
indagação insinua, portanto, uma interpelação com um 
provável interlocutor, mas que não a completa, não 
assume o turno, já que a pergunta é imediatamente 
respondida, com veemência, pelo próprio enunciador: 
“Nada”. 

A outra frase interrogativa com finalidade retórica 
(“A quem querem enganar? ”) posiciona-se 
estrategicamente ao final da carta, representando o 
ápice do processo argumentativo. Por meio dela, propõe-
se uma reflexão ao leitor, frisando-se a ideia de que, com 
tantas evidências da péssima atuação das autoridades 
responsáveis pela segurança do estado (venda de 
drogas, liberdade de assassinos, arrastões), torna-se 
difícil negar a má vontade do governo em resolver o 
problema da violência no Rio de Janeiro. 

No decorrer da carta, o enunciador, apesar de não 
empregar vocativos e verbos no imperativo para 
estabelecer um diálogo com o leitor, assume o papel de 
esclarecer, de conscientizar um público-alvo genérico 
que, por falta de orientação, estaria apoiando as ações do 
governo, apresentado, na carta, como um inimigo a 
combater.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como se constatou por meio da análise detalhada 

do exemplo acima, o trabalho com os recursos estilístico-
argumentativos na escola traz vantagens nos três 
aspectos contemplados em uma prática pedagógica 
pautada na concepção sociointeracional da língua: (a) na 
análise linguística: articula-se o estudo dos elementos 
lexicogramaticais às práticas de leitura e de escrita, dado 
que o emprego dos recursos estilístico-argumentativos 
vincula-se sempre ao projeto de dizer do autor, servindo 
como pistas textuais importantíssimas no processo de 
construção dos sentidos desempenhado pelos leitores; 
(b) na leitura: focalizam-se os mecanismos discursivos 
de construção de pontos de vista, desenvolvendo-se uma 
postura crítica no leitor-aprendiz, que estará mais bem 
preparado para questionar as opiniões alheias; (c) e na 
produção textual: amplia-se o leque de possibilidades de 
procedimentos argumentativos. Assim, quando 
solicitado a produzir um texto, o aluno toma ciência de 
que há muitos outros expedientes persuasivos diferentes 
dos normalmente estudados em aula (citação de 
exemplos, de dados estatísticos etc.), o que o leva a fazer 
uso estratégico da seleção lexical, das figuras de 
linguagem, da colocação dos termos na oração, das 
marcas de oralidade etc.  
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OS PROCESSOS RELACIONAIS E MATERIAIS NA 
CONSTRUÇÃO DA PERSUASÃO 

Carla MacPherson Garcia de Paiva 

1. Por que e como seduzir as universidades públicas? 
Após onze edições, ainda com pouca participação 

das universidades públicas no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), houve um movimento para sua inovação. 
Em 2009, promoveu-se a reformulação de seu eixo 
teórico-metodológico, no qual as competências gerais da 
fase anterior passaram a ser os eixos cognitivos comuns 
a todas as áreas de conhecimento, quais sejam: dominar 
linguagens, compreender fenômenos, enfrentar 
situações-problema, construir argumentação, elaborar 
propostas.  

O conhecimento foi dividido em quatro grandes 
áreas ou macroáreas: Linguagens, Matemática, Ciências 
da Natureza e Ciências Humanas. Foi organizada uma 
matriz de referência com as competências e habilidades 
de cada área de conhecimento, além dos respectivos 
objetos de conhecimentos a serem ministrados ao longo 
do Ensino Médio, equivalentes aos antigos conteúdos 
disciplinares. Nesse novo modelo, um conjunto de cento 
e vinte habilidades é anualmente avaliado em provas 
realizadas em dois dias consecutivos, com um total de 
cento e oitenta questões e uma redação. 

A fim de anunciar tais mudanças e ampliar a 
adesão das universidades ao exame, o Ministério da 
Educação (MEC) enviou uma proposta pedagógica à 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes) para que o novo 
Enem fosse utilizado como forma de acesso às 
universidades públicas federais.  

Inicialmente, o agente público autor da proposta 
reconhece a dimensão social do vestibular tradicional e 



sua aprovação pela sociedade, bem como o caracteriza 
como instrumento meritocrático. A seguir, há uma 
mudança de atitude discursiva, passando o autor a 
apontar uma faceta negativa do exame seletivo e a 
solução para revertê-la: os muitos vestibulares 
independentes foram identificados como um dos fatores 
negativos do processo de seleção para o nível superior, 
por privilegiarem determinados grupos sociais e por 
prejudicarem o preenchimento de vagas das 
universidades localizadas em regiões menos 
desenvolvidas, além de influenciarem o currículo do 
Ensino Médio de forma desorganizada. Para 
democratizar o acesso ao Ensino Superior, o MEC propõe 
a adesão das Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES) ao Enem, apontado o exame, no documento, como 
um indutor da reestruturação dos currículos do Ensino 
Médio.  

Trata-se de uma proposta para que o Enem seja a 
única forma de ingresso nas universidades públicas, em 
substituição aos antigos exames vestibulares. As 
universidades têm autonomia para organizar seus 
processos seletivos, mas gradativamente muitas delas 
aderiram ao exame nacional de forma substitutiva ou 
complementar para o acesso a seus quadros acadêmicos. 

As razões da formulação e os requisitos da 
proposta foram expostos no documento. O presente 
estudo pretende, à luz da Linguística Sistêmico-
Funcional (LSF) examinar a categoria lexicogramatical 
da transitividade no gênero proposta pedagógica, com o 
objetivo de verificar a construção da estratégia de 
persuasão obtida por meio dos processos relacionais e 
materiais escolhidos para apresentar e oferecer o novo 
Enem, assim como para apontar a importância das 
universidades públicas federais no exame.  

2. O gênero proposta pedagógica 
A proposta pedagógica é um gênero textual que se 

situa no campo dos textos argumentativos, uma vez que 



pretende apresentar novos pressupostos educacionais e 
persuadir um determinado grupo a aderir a novos rumos 
da Educação, configurando-se, assim, como “uma nova 
proposta para a educação; um novo currículo é um 
convite, um desafio, uma aposta” (KRAMER, 1997:21).  

Como política pública, uma proposta pedagógica 
emanada do Estado veicula um projeto político com 
vistas ao desenvolvimento da sociedade, voltado para a 
cidadania, para a educação e para a cultura. Não se trata 
apenas de imposição de novas ideias, mas de 
convencimento à adesão. Portanto,  

uma proposta pedagógica expressa sempre 
os valores que a constituem, e precisa estar 
intimamente ligada à realidade a que se 
dirige, explicitando seus objetivos de 
pensar criticamente esta realidade, 
enfrentando seus mais agudos problemas. 
Uma proposta pedagógica precisa ser 
construída com a participação efetiva de 
todos os sujeitos – crianças e adultos, 
alunos, professores e profissionais não-
docentes, famílias e população em geral –, 
levando em conta suas necessidades, 
especificidades, realidade. (KRAMER, 
1997:21) 

A análise sistêmico-funcional de textos é realizada 
em situações de uso efetivo da língua, portanto cabe 
analisar a escolha de processos (verbos) efetuada pelo 
MEC para convencer as universidades a participarem do 
novo Enem, tendo em vista que a “LSF procura analisar a 
ligação entre linguagem e sociedade, entre os sistemas 
semióticos e a vida social” (DUTRA, 2011:2859). 



3. A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e as 
metafunções da linguagem 

A gramática sistêmico-funcional assenta-se em 
preceitos teóricos desenvolvidos por Michael Halliday 
que têm como eixos centrais a noção de língua como 
escolha que exercerá determinada função no ato 
comunicativo e a relação entre linguagem e contexto 
social. Nessa perspectiva, o sistema linguístico e o 
sistema social estão intrinsecamente ligados, uma vez 
que “todo texto – isto é, tudo o que é dito ou escrito – 
acontece em algum contexto de uso. ” (HALLIDAY, 
1994:13).  

Dessa forma, o contexto é que vai influenciar, e até 
mesmo definir, as escolhas do falante no sistema 
linguístico, uma vez que a linguagem é um instrumento 
para expressão de conteúdos reveladores das 
experiências de mundo que cercam o indivíduo e que 
abarcam suas dimensões interior e exterior. Assim, a 
linguagem é usada  

para estabelecermos e mantermos relações 
sociais uns com os outros, para 
desempenharmos papéis sociais, incluindo 
os comunicativos, como ouvinte e falante; e, 
por fim, a linguagem providencia-nos a 
possibilidade de estabelecermos relações 
entre partes de uma mesma instância de 
uso da fala, entre essas partes e a situação 
particular de uso da linguagem, tornando-
as, entre outras possibilidades, 
situacionalmente relevantes. (GOUVEIA, 
2009:15) 

Fundada no discurso, a LSF estuda o modo como os 
significados são construídos pela linguagem a partir das 
funções, ou metafunções, utilizadas na construção de 
sentido do texto (NEVES, 2004:59). Assim, a análise 
funcional do texto permite que as razões e intenções que 



originaram o texto sejam investigadas, associadas ao 
contexto social e cultural que o produziram (CUNHA & 
SOUZA, 2007:53). 

Sob a perspectiva da LSF, três metafunções 
organizam a linguagem: a metafunção ideacional, 
responsável pela representação das ideias ou dos 
conteúdos; a metafunção interpessoal, reveladora da 
interação entre os usuários da língua e interlocutores do 
discurso; e a metafunção textual, que organiza as 
informações mobilizadas no texto. Tais metafunções não 
ocorrem de forma segmentada, mas imbricadas a fim de 
concretizar o objetivo básico do ato comunicativo: 
compreender o ambiente que o produziu e influir sobre 
nossos interlocutores (SOUZA, 2009:4). 

4. A metafunção ideacional e o sistema de transitividade 
A metafunção ideacional é construída por meio de 

um sistema de transitividade formado por um conjunto 
de orações com verbos de predicações (ou 
transitividades) variadas, que permitem a identificação 
das atividades humanas e da realidade expressas pela 
linguagem. Dessa forma, a oração é o instrumento 
gramatical que permite a revelação das experiências de 
vida, dos sentimentos e das relações existentes entre o 
mundo exterior e interior das pessoas no discurso.  

O sistema de transitividade é composto por 
processos, participantes, e circunstâncias, os quais 
revelam quem faz o quê, a quem e em que circunstâncias. 
Processos são itens lexicais que exprimem uma ação, um 
acontecimento, um estado, um processo, um dizer, um 
existir, um sentir (grupo verbal). Participantes são os 
elementos que se associam aos processos para indicar 
aquele que age, sente, existe, pensa, encontra-se em um 
determinado estado (grupo nominal). As circunstâncias 
são os elementos responsáveis por indicar modo, tempo, 
lugar, assunto, entre outros (advérbio, grupo 
preposicional). 



Cada tipo de processo – material, relacional, 
mental, verbal, comportamental e existencial – estabelece 
seu próprio esquema de construir um domínio particular 
da experiência, a ele associando seus participantes 
específicos e circunstâncias variadas. A escolha de um 
determinado processo, em detrimento de outros 
possíveis, possibilita a depreensão do papel dos 
participantes no discurso. Em razão do escopo desse 
estudo, cabe enfatizar o processo material e o processo 
relacional. 
 

4.1. O processo material 
Os processos materiais são aqueles que 

representam ações e acontecimentos do mundo físico, ou 
seja, 

Os processos materiais são processos de 
fazer, relacionados a ações do mundo físico 
(Halliday, 1994). Nesse sentido, os 
processos materiais são responsáveis pela 
criação de uma sequência de ações 
concretas (Halliday & Matthiessen, 2004), 
sejam elas criativas ou de transformação. 
Alguns exemplos seriam acontecer, fazer, 
emergir, etc. (LIMA-LOPES & VENTURA, 
2008:2) 

Os principais participantes desse processo são o 
Ator e a Meta. Por ser o participante que realiza a ação, a 
presença do Ator é obrigatória, “mesmo que ele não seja 
mencionado na proposição” (LIMA-LOPES & VENTURA, 
2008:3). A Meta é o participante a quem o processo é 
dirigido.  



4.2. O processo relacional 
Os processos relacionais permitem classificar e 

identificar e seus principais representantes são ser e 
estar, que estabelecem relação entre os participantes no 
discurso.  

Quando classificam, há a atribuição de identidade, 
classe, características e estados (de modo geral, os 
predicativos da gramática tradicional), podendo também 
indicar posse (ter). Nesse caso, seus participantes são 
denominados Portador e Atributo.  

Ao identificar, há o destaque dos participantes 
dentro de um grupo, sendo, nesse caso, denominados 
Identificado e Identificador. 

5. Análise do córpus 
A proposta do MEC (BRASIL, 2009) divide-se em 

duas partes. A primeira parte, objeto deste estudo, 
elenca as razões do órgão governamental para a 
proposta encaminhada às IFES, partindo de uma análise 
preliminar do vestibular tradicional. 

A fim de permitir melhor visualização dos 
processos analisados, os verbos dos excertos transcritos 
foram destacados em negrito. 

 (1) Os exames de seleção para ingresso no 
ensino superior no Brasil (os vestibulares) 
são um instrumento de estabelecimento de 
mérito. 
 
(2) O reconhecimento, por parte da 
sociedade, de que os vestibulares são 
necessários, honestos, justos, imparciais e 
que diferenciam estudantes que apresentam 
conhecimentos, saberes, competências e 
habilidades consideradas importantes é a 
fonte de sua legitimidade. 



Em (1), o processo relacional ser classifica o 
vestibular como um processo seletivo baseado no 
merecimento, uma vez que é estabelecida a relação entre 
o participante Ator Os exames de seleção para ingresso no 
ensino superior no Brasil (os vestibulares) e o participante 
Atributo um instrumento de estabelecimento de mérito.  

Em (2), o mesmo processo relacional ser é 
empregado de duas formas distintas. Na primeira 
ocorrência classifica a visão positiva do corpo social a 
respeito do vestibular ao relacionar o Ator vestibulares 
aos Atributos necessários, honestos, justos, imparciais. Na 
segunda, identifica a avaliação da sociedade como sendo 
o fundamento de validade do vestibular, relacionando o 
Identificado reconhecimento, por parte da sociedade o 
Identificador a fonte de sua legitimidade. 

Assim, o autor da proposta inicia o texto fazendo 
uma constatação da dimensão social do vestibular 
tradicional, reconhecendo a aprovação da sociedade, 
bem como o caracteriza como instrumento 
meritocrático. 

A seguir, há uma mudança de atitude discursiva, 
passando-se a apontar uma faceta negativa do exame 
seletivo e a solução para revertê-la: 

(3) Ainda que o vestibular tradicional cumpra 
satisfatoriamente o papel de selecionar os 
melhores candidatos para cada um dos 
cursos, dentre os inscritos, ele traz implícitos 
inconvenientes. Um deles é a 
descentralização dos processos seletivos, que, 
por um lado, limita o pleito e favorece 
candidatos com maior poder aquisitivo, 
capazes de diversificar suas opções na 
disputa por uma das vagas oferecidas. Por 
outro lado, restringe a capacidade de 
recrutamento pelas IFES, desfavorecendo 
aquelas localizadas em centros menores. 



(4) A alternativa à descentralização dos 
processos seria, então, a unificação da 
seleção às vagas das IFES por meio de uma 
única prova. 

Em (3) e (4), o processo relacional ser foi 
novamente escolhido para identificar. Os muitos 
vestibulares independentes são identificados como um 
dos fatores negativos do vestibular, por privilegiarem 
determinados grupos sociais e por prejudicarem o 
preenchimento de vagas das universidades localizadas 
em regiões menos desenvolvidas, construção dada pela 
relação entre o Identificado Um deles, que coesivamente 
retoma o termo inconvenientes, e pelo Identificador a 
descentralização dos processos seletivos.  

Em (4), é identificada e apresentada a solução para 
o problema, surgida da relação entre o Identificado A 
alternativa à descentralização dos processos e o 
Identificador a unificação da seleção às vagas das IFES 
por meio de uma única prova. 

Embora a escolha tenha sido pelo processo 
relacional ser em (1), (2), (3) e (4), o tempo verbal não 
foi o mesmo em todas as ocorrências. Nos três primeiros, 
o verbo foi empregado no presente do indicativo, 
indicando a convicção das afirmações feitas no texto. Em 
(4), porém, o verbo foi empregado no futuro do pretérito 
do indicativo. Isso mostra que para introduzir sua 
proposta, o autor escolhe reconhecer de forma mais 
categórica a validade e as dificuldades do modelo de 
seleção utilizado por seus interlocutores, mas optou por 
sugerir seu próprio modelo de exame de forma mais 
comedida e cuidadosa, como se apenas apontasse a 
possibilidade de os inconvenientes serem eliminados 
caso a unificação fosse obtida.  

(5) A nova prova do Enem traria a 
possibilidade concreta do estabelecimento de 
uma relação positiva entre o ensino médio e o 



ensino superior, por meio de um debate 
focado nas diretrizes da prova. 
(6) Nesse contexto, a proposta do Ministério 
da Educação é um chamamento. Um 
chamamento às IFES para que assumam 
necessário papel, como entidades autônomas, 
de protagonistas no processo de repensar o 
ensino médio, discutindo a relação entre 
conteúdos exigidos para ingresso na 
educação superior e habilidades que seriam 
fundamentais, tanto para o desempenho 
acadêmico futuro, quanto para a formação 
humana. 

Em (5), o processo material trazer no futuro do 
pretérito aponta o novo modelo de prova como 
possibilidade de ser o elemento transformador da 
estrutura educacional brasileira, conteúdo expresso pela 
articulação entre o Ator A nova prova do Enem e a Meta a 
possibilidade concreta do estabelecimento de uma relação 
positiva entre o ensino médio e o ensino superior. 

Em (6), empregou-se novamente o processo 
relacional ser, dessa vez para conclamar as IFES a serem 
protagonistas dessa nova fase do Enem. O participante 
Ator a proposta do Ministério da Educação e o 
participante Atributo um chamamento, indicam 
claramente a importância de as IFES participarem 
ativamente do momento de mudança, marcado pela 
circunstância nesse contexto. 

Ainda em (6), um processo material foi a escolha 
do MEC para ressaltar a importância de seus 
interlocutores (as universidades federais) no novo 
formato do processo. O verbo assumir no presente do 
subjuntivo coloca a força da ação e da decisão de aderir 
ao processo sob o domínio e a discricionariedade das 
universidades, afastando a ideia de imposição emanada 
da esfera de poder ministerial. 



6. Considerações finais 
Este estudo teve como objetivo analisar as escolhas 

lexicogramaticais que constituem uma proposta 
pedagógica do poder público, voltada para a adesão das 
universidades públicas federais ao Enem, a fim de 
fortalecer esse instrumento de avaliação da educação 
nacional e torná-lo forma de acesso ao Ensino Superior. 

 A análise do sistema de transitividade, à luz da 
teoria sistêmico-funcional de Michael Halliday, permitiu 
perceber como um determinado sujeito enunciador 
utiliza a linguagem para desempenhar seu papel no 
grupo social em que está inserido. No caso em tela, 
constata-se como um agente público – o MEC, dirige-se a 
outros agentes igualmente públicos – as IFES, com o 
intuito de convencê-las acerca da legitimidade e da 
necessidade do Enem como forma de acesso ao Ensino 
Superior do Brasil. No documento oficial analisado, é 
possível depreender a argumentatividade dos processos 
presentes nas orações que contêm referências ao Enem e 
às IFES.  

No caso da esfera de Educação Superior, foi 
possível depreender a forma como o MEC procura 
convencer as universidades a utilizarem o Enem, 
empregando os processos relacionais, usados com a 
intenção de classificar positivamente o exame e de 
identificar as razões de propor seu uso em substituição 
ao vestibular tradicional.  

Em relação às universidades, interlocutoras da 
proposta, é importante ressaltar o uso dos processos 
materiais nas oportunidades em que se fez necessário 
exaltar a independência e a importância das instituições 
de Ensino Superior como agentes autônomos de 
transformação da sociedade.  

Longe de esgotar a riqueza de sentidos presentes 
no texto analisado, este breve estudo espera ter 
contribuído para o entendimento de que os processos 
relacional e material podem construir uma estratégia de 



persuasão em proposta pedagógica, reservando para o 
futuro uma análise mais detida dos outros processos 
presentes no texto, igualmente merecedores de exame.  
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ESTRUTURAS DISCURSIVAS: A REFERENCIAÇÃO 
TEXTUAL E A PROGRESSÃO REFERENCIAL. 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes 
Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu 

Introdução 
As diferentes fases teóricas da Linguística Textual a 

transformam em uma ciência da linguagem, elevada a 
domínios analíticos diferenciados. Os fatores do que se 
compreende por texto, tal como enumerados por 
Beaugrande e Dressler (1981) podem ser estudados no 
âmbito de outras ciências linguísticas que, conjugadas à 
Linguística Textual refletem contribuições importantes. 
A intersecção de esferas analíticas é plausível à 
observação do texto, mais relacionadas à materialidade 
ou ancoradas no contexto discursivo. Existe, na relação 
dos escopos analíticos, uma esquematização de estudos 
que, mais ou menos relacionados, podem contribuir com 
uma mensuração de diferentes categorias para análise 
da textualidade. Os fatores de coesão, coerência e 
intencionalidade são exemplos de escopos analíticos 
deste estudo que se encontram imbricados. Existem, por 
isso, objetos de análise diferenciados, categorizados por 
estudiosos oriundos de ciências linguísticas, que serão 
mais voltados para o âmbito do texto ou do discurso. 

Desse modo, partindo dessa proposta, buscou-se 
no aporte teórico específico possibilidades que possam 
fazer relação entre a demanda da sala de aula e a 
necessidade de propiciar estratégias que auxiliem os 
alunos a produzirem e a lerem melhor seus textos. Isso 
porque, atualmente, o que se nota, frequentemente, é 
que a prática pedagógica não tem alcançado os 
resultados mais satisfatórios no que tange à competência 
comunicativa para a produção de textos, mesmo com a 
existência dos subsídios oferecidos pelos PCN para que o 
ensino de língua portuguesa permita um uso mais eficaz 



da leitura e da escrita. Isso faz com que o cidadão não se 
aproprie, de fato, de sua língua, prejudicando o domínio 
dessas habilidades.  

Além disso, quando tratada na perspectiva textual 
e pragmática, a análise dos recursos coesivos utilizados 
pelos alunos pode demonstrar o quanto reproduzem 
modelos já institucionalizados, ao mesmo tempo em que 
“lutam” em prol de uma palavra própria. Logo, a reflexão 
que se propõe vê a língua como uma forma de 
sociointeração e, a partir dessa visão, entende-se o texto 
como uma manifestação verbal que se constitui da 
seleção e da ordenação desses elementos linguísticos 
utilizados pelos falantes nesse processo de interação, de 
acordo com seus objetivos e práticas socioculturais. (cf. 
KOCH, 1997). 

Assim, pode-se destacar a proposta maior de 
possibilitar que a produção de conhecimento sobre a 
referenciação possa contribuir para o desenvolvimento 
de estratégias mais amplas para o ensino da leitura e da 
produção de texto em língua materna. Dado o exposto, é 
latente a necessidade de se buscarem soluções para a 
problemática que envolve a questão do ensino da língua 
no que compete aos usos sociais da linguagem e seus 
compêndios gramaticais. Sendo assim, na trajetória 
proposta para este artigo, será possível notar como o 
ensino de língua portuguesa deve extrapolar os limites 
entre linguagem e discurso, impostos na sala de aula, e 
vislumbrar-se por este recurso a necessidade de 
concatenar a prática docente à ação social sobre o ensino 
da língua a partir da interseção da leitura e da escrita. 
Por isso, não é pretensão, aqui, repetir diferentes 
análises sobre ensino, mas mostrar com nitidez como tal 
proposta revela no texto a relação leitura, escrita e 
gramática, como um ato de discurso interativo. 

Fica evidente, portanto, que mais do que 
apresentar a referenciação como uma ferramenta 
textual, pretende-se afirmar aqui que a principal 
contribuição que esse trabalho oferece para o ensino de 



língua materna concerne na abordagem do texto a partir 
de uma perspectiva dos processamentos cognitivos. Ao 
revelar como os elementos vão sendo construídos no 
texto, a partir de componentes culturais e 
conhecimentos diversos dos alunos, destaca-se a 
progressão referencial a partir do processo de 
letramento: leitura, escrita e discurso. Logo, cabe ao 
trabalho docente de Língua Portuguesa, no que tange à 
leitura e à escrita na escola, fazer com que seu aluno 
reconheça nas estruturas organizações lexicais próprias 
da língua escrita, criando assim subsídios para o ensino.  

1.  A Referência e a Coesão Referencial 
Na atividade de escrita (assim como na atividade 

de fala), em seu desenvolvimento, é possível realizar, 
constantemente, referência a algo, alguém, fatos, eventos 
ou sentimentos, mantendo em foco os referentes 
introduzidos por meio da operação de retomada ou 
desfocalizando os referentes, deixando-os em stand by, 
para que outros referentes sejam introduzidos no 
discurso. Com muita frequência, utilizamos certos tipos 
de expressões para mencionar ou fazer referência a 
alguma pessoa, individualmente, ou a objeto singular. A 
significação de uma expressão é o conjunto de 
convenções que determinam o uso da expressão para se 
fazer referência, e está relacionada ao contexto, à 
situação comunicativa e ao conhecimento compartilhado 
entre os envolvidos na atividade interativa.  

Dessa maneira, fazer referência não se reduz a 
nenhum tipo de asserção. Referir não é assertar, embora 
façamos referência com o objetivo de fazer uma 
assertiva. O ato de referir é, sobremaneira, atribuir um 
sentido aos referentes. Sob este prisma, torna-se 
necessário destacar a diferença entre o que, 
tradicionalmente, se tem chamado de referência e o que, 
hoje, se denomina processo de referenciação (KOCH, 
1999ª, 2002; MARCUSCHI, 1998ª, 1999²). A menção 
dada, anteriormente, ao ato de referir diz respeito ao que 



Lyons (1977:7) afirma, sob a perspectiva da semântica 
tradicional, que seria a reconstrução da palavra dentro 
do contexto, ou seja, o falante se refere às coisas através 
do uso de uma expressão apropriada. Entretanto, Koch 
(1999ª:5) ressalta essa distinção, apontando a 
referenciação como aquilo que designamos, 
representamos ou sugerimos, quando usamos um termo 
ou criamos uma situação discursiva referencial.  

O processo que diz respeito às diversas formas de 
introdução no texto, de novas entidades ou referentes é 
chamado de referenciação (ANTUNES, 2005). Essa 
atividade discursiva, especificamente do ponto de vista 
da produção escrita, opera sobre o material linguístico, 
que tem a sua disposição, e procede escolhas 
significativas para representar estados de coisas, de 
modo condizente com o seu projeto de dizer (KOCH, 
2002: 199). As formas de referenciação, longe de se 
confundirem com a realidade extralinguística, são 
escolhas realizadas pelo produtor do texto, orientadas 
pelo princípio da intersubjetividade, razão pela qual os 
referentes são construídos e reconstruídos ao longo do 
processo de escrita. 

 Assim, tomando a classificação de Gill Francis 
(apud CAVALCANTE, M. & et alii, 2003:191), no modelo 
textual, pode-se afirmar que existem diferentes formas 
de introdução de referentes. Por isso, quando 
escrevemos, podemos recorrer a dois tipos de 
introdução de referentes textuais, por meio da ativação 
‘ancorada’ ou da ‘não ancorada’, isto é, quando 
introduzimos no texto um objeto de discurso totalmente 
novo, produzimos uma introdução não ancorada, 
representando-o por uma expressão nominal, a primeira 
categorização do referente introduzido; e, quando há 
algum tipo de associação com elementos já presentes no 
cotexto ou no contexto sociocognitivo dos interlocutores, 
produzimos uma introdução (ativação) ancorada sempre 
que um novo objeto de discurso é introduzido no texto. 



Desta forma, uma sequência nominal possui, então, 
uma referência, a qual é o segmento da realidade que lhe 
é associado. Isso não equivale, meramente, a uma 
relação sinonímica, palavras que estão no mesmo campo 
semântico. A propriedade distintiva da referenciação 
consiste, justamente, em designar. Ou seja, não se trata 
de uma sequência nominal qualquer, associada a um 
segmento qualquer. Logo, fica evidente que o 
desdobramento da noção de referência aplica-se para 
sustentar a tese de que a sinonímia lexical absoluta não 
existe, pois todas as unidades lexicais são, enquanto tais, 
distintas do ponto de vista da referenciação textual. A 
identidade lexical, conforme aponta Marcuschi (1983), 
mantém uma relação com o seu antecedente no texto e, 
devido à inexistência da sinonímia lexical absoluta, a 
identidade lexical e a correferência se equivalem, 
quando se trata de nomes.  

Portanto, pode-se entender, aqui, que a referência 
é construída como um percurso de valores no sentido e 
não como um valor isolável, tendo em vista que a 
variabilidade da interpretação referencial é uma 
propriedade a priori de certos determinantes, que 
funcionam como “pistas” na superfície textual, 
contribuindo para a compreensão do texto e para a 
manutenção do tema. Por esse motivo, a seleção das 
formas nominais referenciais deve merecer um especial 
cuidado na construção de todo e qualquer texto, levando 
em conta que essas formas desempenham um papel de 
maior relevância na progressão textual e na construção 
do sentido. 

 A partir de 1976, quando Halliday & Hasan 
publicaram o clássico livro Cohesion in English, passou-se 
a entender que a estrutura textual deveria ser encarada 
como uma unidade semântica, ou seja, não como uma 
unidade de forma, mas sim como uma unidade de 
sentido. E, em consonância com essa visão de texto, os 
autores propõem a concepção de coesão como um 
mecanismo referencial também voltado para a 
semântica: “a coesão se efetiva quando a interpretação 



de algum elemento no discurso é dependente de algum 
outro”. Então, para atribuir ao texto essa “textura”, eles 
estabelecem cinco diferentes tipos de ligação (tie) 
coesiva: 

a referência – itens da língua que são 
interpretados por outros elementos, 
endofórica ou exoforicamente. Existem três 
tipos de referência: a pessoal (pronomes 
pessoais ou possessivos), a demonstrativa 
(pronomes demonstrativos e advérbios de 
lugar) e a comparativa (feita indiretamente 
por meio de identidades e similaridades). 
a substituição – um item no lugar de 
outro(s) do texto. Há uma redefinição quanto 
ao elemento substituído realizada por meio 
de pronomes, numerais, palavras, verbos ou 
expressões, tais como, mesmo e também. 
a elipse – a omissão de um item recuperável 
no cotexto. Elementos nominais e verbais, 
como, por exemplo, item lexical, oração, 
sintagma ou todo o enunciado, podem ser 
elididos. 
a conjunção – elementos conjuntivos que 
estabelecem relações entre os diferentes 
segmentos textuais. Halliday e Hasan (1976) 
classificam em cinco grupos: aditiva, 
adversativa, causal, temporal e continuativa. 
a Coesão Lexical – a repetição do mesmo 
item lexical, de sinônimos ou nomes 
genéricos→Reiteração; ou a recorrência de 
itens pertencentes a um mesmo campo 
semântico→Colocação. 

Seguindo a linha conceitual de referência hallidiana 
e a perspectiva estrutural do texto, Koch (1989) propõe 
a existência de duas modalidades de coesão: Referencial 
e Sequencial. A nova classificação poria fim a alguns 
problemas apresentados na proposta de Halliday & 



Hasan (op.cit), como a fronteira entre os conceitos de 
substituição e referência, tomando por base a função dos 
mecanismos coesivos na construção da textualidade. 

A coesão referencial é “aquela em que um 
componente da superfície do texto faz remissão a 
outro(s) elemento(s) nela presentes ou inferíveis a 
partir do universo textual” (KOCH, 1989).O primeiro 
elemento é denominado forma referencial ou remissiva; o 
segundo elemento, elemento de referência ou referente 
textual. Nesta visão, a noção de referência é ampliada, 
podendo ocorrer através de um nome, um sintagma, um 
fragmento de oração, uma oração ou todo o enunciado. 

A coesão sequencial, por sua vez, “diz respeito aos 
procedimentos linguísticos por meio dos quais se 
estabelecem, entre segmentos textuais, diversos tipos de 
relações semânticas e/ou pragmáticas, à medida que se 
faz o texto progredir” (KOCH, 1989). Logo, a coesão 
sequencial trata do uso de operadores argumentativos e 
conjunções. O que traz a lume as considerações de 
Pécora (1992:59) “esses mecanismos linguísticos são 
necessários para a construção da argumentação”, pois é 
possível constatar como cada elo coesivo adquire 
sentido quando liga uma ideia à outra.  

A partir dessa tipologia, Koch (1989) abre caminho 
para que se observe a sistematização dos recursos 
coesivos, percebendo como o conceito de referência tem 
sido tradicionalmente atrelado aos estudos acerca da 
coesão textual. Neste sentido, a questão da referência 
limita-se à perscrutação dos mecanismos de coesão 
referencial que garantem as retomadas e antecipações 
de referentes no interior do texto. Entretanto, 
posteriormente, a Linguística Textual foi capaz de 
aprimorar sua concepção de referência. Koch (1996), 
por exemplo, ao tratar das estratégias de referenciação, 
lembra que “por vezes, a (re)ativação de referente, a 
partir de ‘pistas’ expressas no texto, se dá via 
inferenciação”. Essa constatação leva a autora a ampliar 
o conceito de referência a partir do argumento de que há 



“zonas de intersecção” entre a coesão e a coerência. 
Marcuschi (2008) nos assinala que os estudos acerca da 
coesão não têm sido mais o principal foco da Linguística 
Textual, que agora volta sua atenção para os processos 
de referenciação. 

2. Os Mecanismos de Referenciação Textual 
Estudos recentes têm adotado o conceito de 

referenciação para designar a atividade discursiva que 
rejeita uma relação especular entre língua e mundo (cf. 
KOCH & MARCUSCHI, 1998; MARCUSCHI & KOCH, 2002; 
KOCH, 2003b, 2004; MARCUSCHI, 2007; CAVALCANTE, 
2007). No Brasil, essa nova visão tem sido fundamentada 
no conceito de referenciação proposto por Mondada & 
Dubois (1995), conforme se pode conferir: 

A referenciação, tal como a tratam Mondada 
e Dubois, é um processo realizado 
negociadamente no discurso e que resulta 
na construção de referentes, de tal modo 
que a expressão referência passa a ter um 
uso completamente diverso do que se 
atribui na literatura semântica em geral. 
Referir não é mais atividade de "etiquetar" 
um mundo existente e indicialmente 
designado, mas sim uma atividade 
discursiva de tal modo que os referentes 
passam a ser objetos de discurso e não 
realidades independentes [...] Os objetos de 
discurso não preexistem ao discurso como 
tal, mas são construídos no seu interior. 
(KOCH, 1998) 

Como se vê, a partir de descobertas oriundas da 
Linguística e da Psicologia Cognitiva7, Mondada & 
                                                            
7Tais estudos são influenciados pela Teoria dos Protótipos, uma teoria acerca da 
categorização humana que ganhou grande projeção graças às contribuições das 
pesquisas de Eleanor Rosch. (ALMEIDA, 2010) 



Dubois (2003) tratam a questão da referenciação em 
termos de “objetos de discurso” e de “categorização”. Ao 
substituírem a noção de referência pela de referenciação, 
as autoras querem indicar que já não se trata mais de 
verificar a relação de correspondência entre palavras e 
realidade, mas de questionar os próprios processos de 
discretização e estabilização. Para elas, portanto, a 
referenciação advém das práticas simbólicas e é 
empreendida por uma multiplicidade de sujeitos 
“sociocognitivos”. 

Neste sentido, a utilização das estratégias de 
referenciação tem uma função de organização do texto. 
Quando o produtor do texto sumariza um determinado 
ponto da exposição, por exemplo, está acionando no 
leitor determinados frames (de referência) para a 
informação que se sucede, apontando um novo estágio 
da argumentação, conforme se observa no pensamento a 
seguir: “Tudo indica que o melhor caminho não é 
analisar como representamos o que representamos nem 
como é o mundo ou a língua e sim que processos estão 
envolvidos na atividade de referenciação em que a língua 
está envolvida. ” (MARCUSCHI, 2005) 

Portanto, fica evidente que a remissão textual por 
meio de formas nominais referenciais consiste na 
construção e na reconstrução de objeto de discurso. 
Segundo Koch (2000), essas referenciações funcionam 
como uma espinha dorsal do texto, que permite ao 
leitor/ouvinte construir, com base na maneira pela qual 
se encadeiam e remetem umas às outras, um “roteiro” 
que irá orientá-lo para determinados sentidos 
implicados no texto e, consequentemente, para leituras 
possíveis que, a partir dele, se projetam. De maneira 
geral, os objetos de discurso não se confundem com a 
realidade extralinguística, mas (re)constroem-na no 
próprio processo de interação.  



3. A Progressão Referencial 
Muitas pesquisas têm mostrado que as expressões 

nominais referenciais desempenham uma série de 
funções cognitivo-discursivas de grande relevância na 
construção textual do sentido, dentre as quais se podem 
destacar as seguintes: ativação e reativação na memória. 
Essas funções atuam como formas de remissão a 
elementos anteriormente apresentados no texto ou 
sugeridos pelo contexto precedente, possibilitando a 
(re)ativação de alguma informação na memória do 
interlocutor. O rótulo tem papel organizador que se 
estende. Isso quer dizer que o grupo nominal deve ser 
plenamente lexicalizado no que se segue, e as orações de 
substituição (WINTER, 1982) devem ser plenamente 
compatíveis semanticamente. Nesse sentido, os 
modificadores lexicais atuam como qualificadores 
adicionais dentro do grupo nominal, desempenhando, 
assim, em conjunto, as funções preditivas e 
organizadoras típicas dos rótulos.  

Dessa forma, se podem notar como essas 
expressões contribuem para a construção de cadeias de 
referenciação e, na medida em que, cuidarem de garantir 
a continuidade de um texto, poderão realizar a chamada 
progressão referencial estabelecendo um equilíbrio 
entre duas exigências: repetição (retroação) e 
progressão. Isto é, na escrita de um texto, remete-se a 
referentes que foram apresentados e introduzidos na 
memória do interlocutor; e acrescentam-se as 
informações novas, que passarão também a constituir o 
suporte para outras informações. As retomadas ou 
remissões a um mesmo item lexical contribuem para a 
progressão referencial. Segundo Koch (2002), cada tipo 
de rótulo imprime ao texto em que está inserido um grau 
de argumentatividade distinto, ou seja, há rótulos que 
podem ser vistos como aparentemente neutros e outros 
que denotam uma elevada carga de argumentatividade. 
Tedesco (2002) corrobora esta visão porque afirma que 
o caráter avaliativo do rótulo não reside, apenas, no 



nome núcleo ou no modificador, mas também no 
contexto em que o rótulo se insere. Segundo Koch 
(2004), a maior parte dos rótulos encerra um valor 
persuasivo, ou seja, os rótulos podem orientar o 
interlocutor na direção de certas conclusões. 

Assim, a progressão referencial pode ser 
compreendida como o processo de introdução e 
retomada dos referentes, ao longo do texto, por meio dos 
recursos de referenciação. Tal articulação possibilita 
pensar em que sentido a seleção lexical na construção do 
sintagma nominal de referenciação contribui para a 
argumentação. Desse modo, a linguística textual passa a 
considerar os conhecimentos acumulados e 
compartilhados pelos participantes da cena 
comunicativa no processamento dos textos, 
reconhecendo que a construção de significados 
veiculados pelo texto se dá pela conexão de várias ações 
conjuntas praticadas pelos indivíduos: 

[...] na base da atividade linguística está a 
interação e o compartilhar de 
conhecimentos e de atenção: os eventos 
linguísticos não são a reunião de vários atos 
individuais e independentes. São, ao 
contrário, uma atividade que se faz com os 
outros, conjuntamente. (KOCH, 2004:31) 

É neste ínterim que o pensamento linguístico se 
volta para as questões cognitivas relacionadas à 
referenciação e à progressão, que emergem na 
linguística textual, conforme os estudos de Mondada e 
Dubois (2003), que discutem o processo de 
referenciação ao longo das interações linguísticas. Com 
isso em mente, a progressão referencial ocorrerá pela 
recorrência de vários referentes relacionados a um 
mesmo item no interior do texto. Para tanto, torna-se 
necessário lançar mão do conceito de cadeia referencial, 
que, segundo Koch (2004:67), torna-se pertinente a esse 
estudo, pois “a reconstrução é a operação responsável 
pela manutenção em foco, no modelo de discurso, de 



objetos previamente introduzidos, dando origem às 
cadeias referenciais ou coesivas, responsáveis pela 
progressão referencial do texto”. 

Tal construto teórico está relacionado à introdução 
e à manutenção dos referentes ao longo do texto. Além 
disso, por estar relacionado à manutenção de referentes, 
o estudo da progressão referencial, apesar de pertencer 
ao âmbito da coesão textual, articula-se às exigências de 
repetição e progressão da coerência textual 
(CHAROLLES, 1998 [1978]). No que concerne à 
repetição, a partir da recorrência de elementos e 
conteúdos, ela deve ser realizada com o intuito de fazer 
progredir o texto por meio de acréscimo semântico. Já, 
no que tange os estudos acerca da progressão 
referencial, é importante ressaltar que não 
pressupunham uma estabilidade ou univocidade 
referencial. Para Marcuschi & Koch (2002:88), por 
exemplo, “todos os casos de progressão referencial são 
baseados em algum tipo de referenciação, não 
importando se são os mesmos elementos que recorrem 
ou não.”.  

Assim, pode-se concluir que a construção das 
cadeias de referenciação está mais relacionada à coesão 
textual, uma vez que concerne à retomada dos 
referentes. A este respeito, Marcuschi & Koch (2002:38) 
afirmam que “retomar é uma atividade de continuidade 
de um núcleo referencial, seja em uma relação de 
identidade ou não. Ressalta-se que a continuidade não 
implica referentes sempre estáveis nem identidade entre 
referentes”. Com essas afirmações, abre-se espaço para 
que se possa compreender que o conceito de progressão 
referencial abarca os casos em que temos uma 
pluralidade de referentes, formando cadeias referenciais. 
E, dessa forma, a não identidade entre os referentes que 
progridem está relacionada à ampliação propiciada pelo 
conceito de referenciação, que supera a equivalência 
entre a referência textual e a correferência presente nos 
estudos da linguística textual. 



Neste sentido, Koch & Elias (2009:132) explicam 
que referenciação é “o processo que diz respeito às 
diversas formas de introdução, no texto, de novas 
entidades ou referentes” e que se tem progressão 
referencial quando “tais referentes são retomados mais 
adiante ou servem de base para a introdução de novos 
referentes”. Além disso, a respeito do referente, só 
haverá progressão referencial quando houver a 
retomada/remissão de um mesmo referente. Essa 
restrição imposta à progressão referencial repercute na 
conceituação das cadeias anafóricas ou referenciais: 

Quando remetemos seguidamente a um 
mesmo referente ou a elementos 
estreitamente ligados a ele, formamos, no 
texto, cadeias anafóricas ou referenciais. 
Esse movimento de retroação a elementos 
já presentes no texto – ou passíveis de 
serem ativados a partir deles – constitui um 
princípio de construção textual, 
praticamente todos os textos possuem uma 
ou mais cadeias referenciais. (KOCH & 
ELIAS, 2009:144, grifo das autoras) 

Desse modo o tópico discursivo é abordado no 
texto, sem repetições e pode ser mantido ao longo de 
várias orações por meio de novos referentes ou pode ser 
abandonado e outro tópico poderá ser retomado. Tudo 
isso revela que o texto não é monotópico, conforme 
afirma Koch (2000). O que permite ao redator utilizar, 
no conjunto de cadeias de referenciação, as expressões 
que irão proporcionar a eficácia da progressão 
referencial. Esta progressão, certamente, contribui com o 
leitor ao lhe oferecer mais informações, juízos de valor e 
opiniões determinadas pelo produtor do texto. 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, procurou-se apresentar 
com fundamentação teórica pertinente o estudo acerca 



da referenciação e da progressão referencial como 
estratégia discursiva, atentando para o trato dado às 
cadeias de referenciação. O ponto de vista adotado, neste 
trabalho, procurou abranger o conceito em questão, 
priorizando os estudos acerca do sintagma nominal 
utilizado para se referir a algum elemento mencionado 
anteriormente no texto. Neste sentido, foi possível notar 
como um sintagma nominal pode funcionar como uma 
paráfrase resumitiva de uma porção precedente do 
texto. Conforme se pode mostrar na explicação 
apresentada, os mecanismos de referenciação puderam 
funcionar como recurso de interpretação intratextual, 
rotulando as porções textuais precedentes e denotando 
um juízo de valor acerca do referente, o que contribui, 
efetivamente, para o projeto de dizer do produtor do 
texto.  

Em uma perspectiva que podemos caracterizar de 
sociofuncionalista, o estabelecimento da relação coesiva 
se dá com base nas relações semânticas na superfície 
textual, por isso, além de garantir a coesão referencial, 
também, podem revelar o ponto de vista do produtor de 
cada texto acerca do tema sobre o qual escreve. Esse 
aspecto funcional garantiu a possibilidade do 
entendimento acerca do rótulo de retomar ou de apontar 
as informações dentro do texto, destacando o seu papel 
na organização do discurso e o seu papel avaliativo. 
Partindo dessa constatação, observa-se, como o rótulo 
tem a capacidade de remeter a porções textuais e, dessa 
forma, contribuir para a progressão dos assuntos 
abordados. 

Destaca-se, por esse motivo, a importância do 
caráter avaliativo da expressão nominal rotuladora, já 
que é um recurso de manipulação do leitor, que pode ser 
expressa tanto pelo nome núcleo do sintagma nominal, 
quanto pelo modificador, como assinalado na análise 
deste trabalho. Além disso, acrescenta-se que o contexto 
em que o rótulo se insere, também, pode propiciar a 
construção do valor axiológico desejado pelo produtor 
do texto. Nesta perspectiva, destaca-se a proeminente 



necessidade de formação de indivíduos com 
competência textual para que, efetivamente, participem 
das diversas situações comunicativas da vida. De certo 
modo, se deve desenvolver nos alunos de Língua 
Portuguesa, nas escolas, condições de produção para a 
articulação das ideias. E, no momento da materialização 
do discurso, através da coesão textual, oferecer aos 
mesmos as ferramentas linguísticas necessárias para que 
“fujam” da escrita voltada meramente para a 
classificação gramatical. Dessa forma, pode-se colocar 
em foco o ensino da coesão como um meio de produzir, 
junto ao aluno, um saber sobre a língua, a fim de que ele 
se torne capaz de lidar com as diferentes tarefas 
cognitivas.  

Assim, pôde-se observar que a coesão referencial 
se fez apresentar como um recurso para manifestar sua 
capacidade textual, ainda que não sejam dominadas as 
regras esperadas pelas gramáticas. A competência torna 
o texto uma unidade semântica, mesmo que ocorram 
repetições de palavras, elipses ou pronominalizações 
ambíguas, pois há a preocupação de não deixar as ideias 
“soltas” no texto, tornando-as um contínuo comunicativo 
textual. Logo, esta consciência poderá gerar no aluno a 
noção do que realmente é um texto coeso e que deve ser 
levado em consideração pelos professores que lidam, 
diariamente, a produção de texto de alunos.  

O que fica transparente com esta pesquisa é a 
dinâmica textual, isto é, o texto possui uma estrutura 
dinâmica com o uso das cadeias referenciais. Isso 
permite ao produtor controlar o grau de informatividade 
de seu texto, antecipando referentes que serão 
retomados em momento oportuno. Além disso, foi visível 
que a referenciação possibilita, também, que o leitor 
recupere a informação relevante para a compreensão 
dos novos dados apontados no texto, a fim de construir 
significado para o que lê. Logo, a leitura e a escrita são 
beneficiadas com o ensino de estruturas discursivas no 
que compete à referenciação. 



Logo, esse trabalho possibilitou a abordagem do 
texto a partir de uma perspectiva dos processamentos 
cognitivos, revelando como os elementos vão sendo 
construídos através dos componentes culturais e 
conhecimentos diversos. Com a tese levantada nesta 
pesquisa, pode-se, portanto, afirmar que a progressão 
referencial nas estruturas discursivas evidencia que o 
texto possui uma estrutura referencial que vai sendo 
erigida, passo a passo, à medida que ele vai sendo 
processado, num constante fluxo de idas e vindas, no 
sentido de que os referentes são constantemente 
redimensionados. Esse recurso linguístico funciona nos 
textos como pista de contextualização, construindo 
cadeias referenciais bem delimitadas e sinalizando a 
partir de que perspectiva epistêmica seus referentes 
devem ser percebidos. 

Desse modo, espera-se, de alguma forma, que este 
trabalho tenha contribuído para os estudos da 
referenciação e de sua relação com o ensino de Língua 
Portuguesa no que tange à leitura e à escrita como 
habilidades discursivas cotidianas. Sabe-se que as 
contribuições de um trabalho acadêmico, diante da 
complexidade dos aspectos envolvidos na vida em 
sociedade, são muito mais restritas do que seu 
realizador gostaria que fossem. Isso não impede de 
pleitear o desejo de ser útil, quer seja nas aulas de 
interpretação de textos, quer seja nas aulas de produção 
textual, pois já assim torna-se satisfatório este resultado. 
Uma vez que o ensino da língua materna é o princípio 
para a ascensão social, destaca-se a importância da 
educação para melhorar as condições de vida de pessoas 
marginalizadas na sociedade contemporânea, “sem 
estudo, sem comida, sem futuro! ”. 
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ANOTAÇÕESAO VOCABULÁRIO METALINGUÍSTICO 
DAS CANTIGAS TROVADORESCAS MEDIEVAIS 

Flávio Barbosa 

Introdução 
Este é um estudo de características lexicais de 

cantigas trovadorescas medievais, corpus muito 
relevante tanto para a história da língua portuguesa 
quanto da galega. As cantigas medievais são o primeiro 
gênero de expressão literária de ambas as línguas; daí 
sua importância para os estudos de história das línguas 
ibero-românicas em questão. 

Nesta ocasião, desenvolverei uma análise do 
vocabulário metalinguístico encontrável no corpus, com 
algumas das primeiras documentações do vocabulário 
de especialidade referente ao campo semântico 
estabelecido. 

1. Abordagem e procedimentos metodológicos 
Lançaremos mão de recursos disponíveis para 

pesquisa e processamento automático de textos, tanto 
por meio de softwares que permitem a obtenção de 
informações de frequência vocabular quanto de sites que 
possibilitam buscas de palavras nas cantigas, ou mesmo 
que trazem elucidações filológicas a seu respeito. 

Haverá, inicialmente, um levantamento 
quantitativo de ocorrências localizáveis na Arte de 
trovar, tratado anônimo que consta no Cancioneiro da 
Biblioteca Nacional, com informações sobre 
características das cantigas, seus princípios poéticos e 
sua tipologia ([ANÔNIMO], sXIV). 

A análise de dados tem como objetivo desenvolver 
observações de características lexicais, discursivas e 
textuais no que diz respeito ao vocabulário de 



especialidade referente às próprias cantigas, a seus 
padrões poéticos, características estruturais e 
tipológicas, entre outros aspectos significativos. 

1.1 Fontes de consulta e meios de processamento dos 
textos 

Há, atualmente, uma série de fontes disponíveis on-
line para investigação de textos históricos. No caso 
desses textos medievais, podemos mencionar: 

1.1.1. Cantigas Medievais Galego-Portuguesas  
(http://www.cantigas.fcsh.unl.pt) 
Nesse site segundo informações dos organizadores, 

registra-se  
a totalidade das cantigas medievais 
presentes nos cancioneiros galego-
portugueses, as respectivas imagens dos 
manuscritos e ainda a música (quer a 
medieval, quer as versões ou composições 
originais contemporâneas que tomam como 
ponto de partida os textos das cantigas 
medievais). (LOPES et al., 2011-) 

É possível, por meio dessa fonte de consulta, fazer 
buscas por palavras e acessar, nos resultados, listas 
contextualizadas de resultados, com a palavra de busca 
destacada no verso da cantiga na qual ocorre. Além 
disso, na própria tela de resultados pode-se acessar o 
texto completo, pois há atalhos para cada um no título 
que antecede os versos registrados nessa tela8: 

                                                            
8Todas as cantigas citadas neste trabalho, a partir do nome do autor e 
do primeiro verso do poema, são retiradas de Lopes(2011-). 



 
Figura 1: resultados de busca9. 

1.1.2. Dicionario de Dicionários do Galego Medieval 
(http://sli.uvigo.es/DDGM) 
Segundo palavras do próprio organizador, esse 

dicionário de dicionários tem o objetivo de 
recolher e sistematizar as obras 
lexicográficas elaboradas a partir de 
corpora de textos galegos (ou galego-

                                                            
9In: http://www.cantigas.fcsh.unl.ptAcesso em dd.mm.aa. 

http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/


portugueses) medievais. Muitos deles são, 
nesta altura, obras de difícil consulta e 
manejo, bem porque se trata de trabalhos 
acadêmicos que nunca chegaram a ser 
publicados, bem porque já há anos que não 
estão no mercado, ou, mesmo quando estão 
disponíveis, é através de edições fac-
similares pouco manejáveis e geralmente 
caras. Em qualquer caso, mesmo que os 
possamos reunir todos em uma prateleira, a 
localização procurada nos imporia uma 
penosa peregrinação de obra em obra.10 
(SEOANE, 2006, p. 5 [tradução minha]) 

                                                            
10 [...] recoller e sistematizar as obras lexicográficas elaboradas a partir 
de corpora de textos galegos (ou galego-portugueses) medievais. Moitos 
deles son, nesta altura, obras de difícil consulta e manexo, bem porque 
se trata de traballos académicos que nunca chegaron a ser publicados, 
bem porque haixa anos que non están no mercado ou, cando si o están, é 
a través de edicións facsimilares pouco manexables e geralmente caras. 
Em calquera caso, mesmo de podérmolos reunir todos nunandel, a 
localización da información procurada imporíanos unha penosa 
peregrinaxe de obra em obra. 



 
Figura 2: SEOANE et al11., 2006a. 

Como se pode ver, a ferramenta de buscas traz 
como resultado os registros da palavra em cancioneiros 
e textos teóricos. Quanto a observações de aspectos de 
língua nos textos originais, elas também aparecem nos 
resultados de busca. 

1.1.3. Wordsmith Tools 
Este programa contém uma série de ferramentas 

úteis para análise de corpora de grande extensão. 
Algumas obras de referência úteis para uso do 

programa são Linguística de corpus e Pesquisa em 
Linguística de Corpus com WordSmith Tools, ambas de 
Tony Berber Sardinha (2004 e 2009, respectivamente), 

                                                            
11resultados de busca em http://sli.uvigo.es/DDGM 

http://sli.uvigo.es/DDGM


além do manual Oxford Wordsmith Tools – version 4.0, 
elaborado por Mike Scott (2007). 

O programa possibilita os seguintes resultados 
para um corpus de estudo: 
Obtenção de listas de palavras 

Usando-se a ferramenta Wordlist, obtêm-se listas 
de palavras ordenadas por frequência de ocorrência e 
por ordem alfabética, além de uma tela com dados 
estatísticos gerais, como o número de palavras de um 
texto e o número de itens lexicais aos quais essas 
ocorrências correspondem (aqui o programa agrupa as 
repetições de ocorrências, apresentando o número total 
sem as repetições — por exemplo, em “O João viu o 
Pedro”, haveria cinco ocorrências e quatro itens léxicos 
(SARDINHA, 2004, p. 94-5]). 

Como explicarei a seguir, esta foi a principal 
funcionalidade utilizada neste estudo. 
Depreensão de palavras-chave 

A ferramenta keywords executa uma comparação 
estatística entre o corpus de estudo e um outro corpus, 
de referência, usado para, por contraste, realçar as 
características relevantes dos dados estudados. 

Para obter palavras-chave a partir do keywords, é 
preciso criar listas de palavras de dois corpora: o de 
estudo e outro de referência, em relação ao qual a 
comparação estatística será feita. Os resultados 
registrados na lista de palavras-chave incluem as 
unidades lexicais mais e menos frequentes do que o 
normal, tendo-se em vista o corpus de referência 
escolhido. 
Elaboração de índices analíticos, ou concordâncias 

Em Linguística de Corpus, “concordância”, decalque 
do inglês concordance, é uma listagem “das ocorrências 



de um item específico (chamado palavra de busca ou 
nódulo, que pode ser formado por uma ou mais 
palavras) acompanhado do texto ao seu redor (o 
cotexto). ” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 105). Esse 
conceito corresponde ao que, em lexicografia 
portuguesa, se denomina tradicionalmente índice 
analítico. 

Essas listas, elaboradas pela ferramenta Concord, 

são úteis para a análise das ocorrências contextualizadas, 

assim como para a mais fácil localização de exemplos que 

serão apresentados na análise léxico-discursiva. 

1.2 Procedimentos metodológicos 
Usando a ferramenta Wordlist do Wordsmith Tools, 

consegui uma lista de palavras da Arte de 
trovar([ANÔNIMO], sXIV), organizadas por frequência. O 
texto traz 1.910 ocorrências vocabulares; observando a 
lista, selecionei as cinco lexias de significado 
metalinguístico mais frequentes para a análise deste 
trabalho. A própria leitura do documento subsidiou a 
decisão a respeito da carga semântica em pauta. 

Eis a seguir a relação dessas lexias, com o registro 
de frequência no texto: 

LEXIA OCORRÊNCIAS 

CANTIGA 36 

COBRA 28 

CAPÍTULO 20 

PALAVRA 28 

TROBADOR 14 
Tabela 1: palavras mais frequentes na Arte de Trovar. 



Em seguida, buscas foram feitas no site de Cantigas 
Medievais Galego-Portuguesas (LOPES et al., 2011-), 
para se analisarem os significados encontrados nesses 
textos e as circunstâncias textuais e discursivas que 
poderiam ser detectadas nas ocorrências. 

O Dicionário dos Dicionários do Galego Medieval 
(SEOANE et al., 2006a) foi usado para confirmar 
informações e buscar notas filológicas elucidativas de 
características de determinada palavra. 

Além do Wordlist, a ferramenta Concord do 
Wordsmith Tools foi usada para localizar ocorrências 
específicas na Arte de trovar e também nas cantigas, 
observando-se com mais facilidade o contexto no qual se 
encontram. 

Na seção subsequente apresentarei resultados aos 
quais foi possível chegar com base nesses recursos de 
pesquisa e processamento de dados. 

2. Análise de dados 
Resultados de buscas, no corpus de cantigas, das 

cinco palavras de significado metalinguístico mais 
recorrentes na Arte de trovar serão apresentadas aqui, 
em ordem de frequência decrescente, com análise de 
características léxico-discursivas e filológicas. 
Cantiga 

Há 12 ocorrências como resultado de busca no site, 
distribuídas em seis composições. Três delas são 
cantigas de amigo, duas de escárnio e maldizer e uma de 
amor. 

Em todos os casos, a lexia significa ‘composição 
poética própria para ser cantada por trovadores’. A 
coocorrência mais frequente para cantiga é com o verbo 
fazer (4 vezes), como verbo-suporte, designando o ato de 
formulá-las. Com menos ocorrências, há combinações 



com os verbos cantar (2 vezes) e dizer (2 vezes), ambas 
referentes à enunciação das composições. 

Nas cantigas de amigo, a referência a cantiga 
geralmente tem relação com a posição da mulher como 
inspiração para um poeta escrever em sua homenagem: 

Amigo, sei que há mui gram sazom / que 
trobastes sempre d'amor por mi, / e ora 
vejo que vos travam i; / mais nunca Deus 
haja parte comigo / se vos eu des aqui nom 
dou razom / per que façades cantigas 
d'amigo. [João Baveca, Amigo, sei que há mui 
gram sazom...] 

O eu lírico feminino afirma orgulhosamente que dá 
muito assunto (razom) para o trovador fazer cantigas de 
amigo, apesar de pessoas o criticarem em relação a isso 
(“vos travam i”). 

A exceção a essa representação está na cantiga 
“Sedia la fremosa seu sirgo torcendo...”, de Estevão 
Coelho. As ocorrências, nesse caso, trazem referência à 
habilidade de uma mulher para cantar essas 
composições: 

‒ Par Deus de cruz, dona, sei eu que 
havedes / amor mui coitado, que tam bem 
dizedes / cantigas d'amigo. 

O observador supõe que a mulher tenha muitas 
tristezas amorosas (“amor mui coitado”) que expliquem 
a beleza de sua execução das cantigas. 

A ocorrência da cantiga de amor tem referência 
semelhante à mais comum das de amigo, embora em 
perspectiva inversa:  

Que mui de graduou querria fazer / lá tal 
cantiga por mia senhor / qual a devia fazer 
trombador / que natal senhor fosse bem 
querer / qual ela bem quer'! E fazer nonas 
sei! / E cuid'i muit', e empero nom hei, / de 



fazê-la, qual merece, poder. [Gomes 
Charinho, Que mui de grad'eu querria 
fazer...] 

Nesse caso, o enunciador masculino queixa-se por 
não conseguir fazer uma cantiga em homenagem à 
senhora que estivesse a sua altura. Aqui temos, portanto, 
um misto da mulher amada como motivação para a trova 
e do julgamento poético da composição, representação 
mais marcante nas ocorrências comentadas a seguir. 

Nas cantigas de escárnio e maldizer, a referência 
desloca-se para a habilidade de um trovador em 
formular as composições. Nesse gênero, as ocorrências 
costumam se encontrar em contextos de julgamento 
estético, no qual muitas vezes se desfaz da capacidade 
poética de alguém. 

Sueir'Eanes, um vosso cantar / nos véu ora 
um jograr dizer, / e todos forom polo 
desfazer, / e punhei eu de vo-lo emparar; / 
e travarom em que era igual; / e dix'eu que 
cuidávades em al, / ca vos vi sempre 
daquesto guardar. [Afonso Anes de Cotom, 
Sueir'Eanes, um vosso cantar...] 

O enunciador se posiciona como defensor de 
Sueir’Eanes que teve uma cantiga criticada ao ser 
apresentada por um jogral. Criticaram (travarom) a 
composição por ser igual ‒ há aí um duplo sentido, pois 
isso poderia significar ‘metricamente perfeita’, mas 
também ‘idêntica a outra composição’ ‒ e o “defensor” 
alega que o trovador cuidava de outra coisa (al). Nesse 
caso, encontramos um sinônimo de cantiga: cantar, 
convertido em substantivo. 

No que diz respeito a alusões a tipos de cantigas no 
corpus estudado, apenas dois termos ocorrem no texto 
das cantigas: cantiga d’amigo (7 ocorrências) e cantiga 
d’amor (1 ocorrência). Essas ocorrências dizem sempre 
respeito à composição em homenagem a uma senhora ou 



à habilidade de bem cantar cantigas, referências já 
mencionadas. 

Vale dizer que, na Arte de trovar ([ANÔNIMO], 
sXIV), há oito termos que categorizam a cantigas: 

 
 

TIPO DE CANTIGA 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

cantiga d’amor 
com eu lírico feminino (“elas 
falam na primeira cobra” 
[estrofe]); 

cantiga d’amigo 
com eu lírico masculino (“eles 
falam na primeira cobra” 
[estrofe]); 

 

cantiga de mestria 
 

sem refrão; 
 

cantiga de joguete d’arteiro 
 

mesmo que cantiga de 
escárnio; 

cantiga de maldizer 

dize mal de alguém sem 
dissimulação (“[...] [em] elas 
entram palavras e[m] que 
querem dizer mal e nom 
haver[am] outro 
entendimento [...]”); 

cantiga d’ escarneo 

são feitas para dizer mal de 
alguém, mas de forma velada 
(“[...] per palavras cobertas 
que hajam dous 
entendimentos [...]”); 

cantiga de refram com estribilho que se repete 
ao longo do texto; 

cantiga de risabelha equivale a cantiga de escárnio 
ou a cantiga de maldizer. 



Tabela 2: tipos de cantigas mencionadas na Arte de trovar. 

Cobra 

Há 7 ocorrências distribuídas em 4 composições. 
Três delas são cantigas escárnio ou de maldizer; a quarta 
é uma tenção12, uma disputa dialogada entre dois 
trovadores. 

Cobra significa, em todos os casos, ‘estrofe’ ou 
‘copla’. Copla e cobra são, inclusive, formas divergentes 
do latim copula ‘tudo que serve para unir, atar; liame’ 
(LAPA, 1982, p. 42). 

Mais uma vez, encontram-se coocorrências com o 
verbo fazer (duas delas), com referência à composição 
poética. Cobra ainda ocorre como complemento de 
travar ‘criticar, desaprovar o mérito poético’. 

As referências mais frequentes são, novamente, à 
composição poética e ao julgamento do seu mérito: 

E outro trobador ar quis travar / em ũa 
cobra; mais por voss'amor / emparei-vo-
l'eu, nom vistes milhor: / “que a cobra 
rimava em um lugar” [Afonso Anes de 
Cotom, Sueir'Eanes, um vosso cantar...] 

                                                            
12Tenção, modelo poético originário do trovadorismo provençal, 
origina-se do provençal tençon, que, por sua vez, remonta ao latim 
vulgar *tentio, onis ‘disputa, discussão; tendência’, derivado de tentum, 
supino de tendĕre‘estender, resistir’. A partir do provençal, 
desenvolveram-se o francês tenson, o italiano tenzone, o inglês tenson. 
Entre as línguas ibero-românicas, a partir da forma medieval tençon, 
que passou a circular nas composições trovadorescas do século XIII 
(com variantes como teẽçam, tençõ, teençõoes etc.), desenvolveram-se 
o catalão tençó, o galegotenzón, o português tençãoe o 
espanholtensón. Ver Houaiss e Villar (2012, s.v. tenção); Infopedia 
(2003-2015, s.v. tenção); VocabolarioTreccani (s.v. tenzóne); Oxford 
(2015, s.v. tenson). 



Aqui, conforme já foi comentado anteriormente, o 
enunciador assumiria a defesa de determinado trovador 
cuja cantiga foi “travada” por falhas nas rimas. Essa 
pretensa defesa (“emparei-vo-l’eu, nom vistes milhor”) 
não passa, entretanto, de um recurso da cantiga de 
escárnio para ressaltar as falhas do trovador. 

A ocorrência na tenção também é referente à 
habilidade, desta vez do jogral para declamar cantigas de 
determinado trovador: 

‒ Joam Soares, logo vos é dado / e mostrar-
vo-l'-ei em poucas razões: / gram dereit'hei 
de gaar [muitos] dões / e de seer em corte 
temprensado / como segrel que diga mui 
bem ves, / em canções e cobras, e serventés, 
/ e que seja de fali-me guardado. [João 
Soares Coelho, Pecando, Vedes, Picandom, 
som maravilhado] 

Nesse trecho, o jogral Picadom se defende da 
acusação de Joam Soares, de que não saberia jograria 
fazer, ou seja, não teria habilidade para declamar 
cantigas. Como em outros casos comentados, portanto, 
está em questão o julgamento estético, desta vez não da 
habilidade do trovador, o criador de cantigas, mas sim da 
do jogral, aquele que vai geralmente às cortes e declama 
ou canta as cantigas em troca de recompensas. Neste 
caso, o enunciador se intitula segrel, que, segundo 
Moisés (2004, p. 413), é uma categoria intermediária 
relativamente ao trovador, o poeta nobre, e ao jogral, o 
cantor e declamador vilão: “[...] o segrel é um jogral 
trovador, distingue-se do trovador pelo fato de receber 
pagamento por suas canções, e do jogral porque é fidalgo 
e compõe canções cortesãs profissionalmente e não 
acidentalmente, como o jogral. ” 
Capítulo 

Essa lexia, com 20 ocorrências na Arte de trovar, 
não é usada nenhuma vez nas cantigas. Isso é explicável 



pela diferença entre os gêneros dos textos: O primeiro é 
um tratado poético dividido em capítulos; essa 
característica macrotextual faz com que a ocorrência 
seja encontrada repetidamente, no início de cada seção, 
acompanhada de numeração. As últimas são poemas que 
se dividem em cobras (estrofes) e em versos ou palavras 
e essas lexias são as mais recorrentes no corpus de 
cantigas. 
Palavra 

Foram encontradas, no corpus  de cantigas, 5 
ocorrências, distribuídas em 5 cantigas (uma ocorrência 
em cada texto, portanto), 3 delas de escárnio, 1 de amigo 
e 1 pranto(cantiga em lamento pela morte de alguém). 

Na maioria dos casos verificados, o sentido é ‘frase 
enunciada em uma conversação; expressão do 
pensamento’. Não há indícios sugestivos de que em 
algum dos casos se tratasse de ‘unidade lexical da 
língua’, nem mesmo de ‘verso’, sentido mais 
especializado, encontrável na Arte de trovar. 

Este é um exemplo que se destaca entre as cantigas 
de escárnio e maldizer: 

E depois tomarom senhas masseiras / e 
banharom-se e loavam-s'assi; / e quis Deus 
que, nas palavras primeiras / que 
houveram, que chegass'eu ali; / e diss'a ũa: 
– Mole ventr'havedes; / e dessaoutra': – E 
vós mal o 'scondedes, / as tetas que 
semelham cevadeiras. [João Baveca, 
Estavam hoje duas soldadeiras] 

Na composição, um observador relata a conversa 
entre duas soldadeiras. Para explicar as funções e a 
situação social dessas mulheres, cito Samyn (2014, p. 
40), em comentário a outra cantiga, também de João 
Baveca, na qual o autor se refere outra vez às 
soldadeiras. Segundo ele, as soldadeiras são 



aquelas companheiras de ofício de 
trovadores e jograis que estavam entre os 
principais alvos da misoginia medieval. 
Com efeito, embora desempenhassem um 
papel fundamental no espetáculo 
trovadoresco, dançando, cantando e 
tocando instrumentos, não é por acaso que 
esse segmento profissional de mulheres 
surge assim denominado nos documentos 
medievais, ainda que ocasionalmente 
encontremos nomes como “jogralesas” ou 
“cantadeiras”: para além de designar o 
profissional que vivia da soldada diária, o 
termo “soldadeira” designava “a mulher que 
vendia ao público seu canto, sua dança e 
seu corpo mesmo” (MENÉNDEZ PIDAL, 
1962, p. 31; trad. nossa). 

A representação das soldadeiras no trecho da 
cantiga é negativa; isso é esperável, haja vista as 
informações da citação. Na cantiga, o narrador 
aproxima-se enquanto as duas se banhavam e iniciavam 
uma conversa (as “palavras primeiras que houverom”): 
uma diz que a outra tem um “mole ventre”; em resposta, 
a outra afirma que a primeira tem “tetas que semelham 
cevadeiras” (‘sacos para armazenar cereais como a 
cevada presos à cabeça dos animais para alimentação’). 

A passagem da cantiga de amor é esta: 
Ora nom dev'eu prear parecer, / nem 
palavra que eu haja, nem sem, / nem cousa 
que em mi seja de bem, / pois vos eu tanto 
nom. posso dizer / que vos queijardes, 
amigo, partir / de Servi[ilha................]. [Rui 
Fernandes de Santiago, Ora nome dev'eu 
perca parecer] 

O sentido de palavra nessa ocorrência é uma 
especificação de ‘expressão do pensamento’. Trata-se, 



mais propriamente, de ‘argumento’, pois, nesse caso, 
corresponde ao propósito da senhora, de convencer seu 
amigo a deixar Sevilha, aonde foi servir ao rei, para ficar 
próximo dela. Em sua queixa, ela afirma que não lhe 
valem a aparência (parecer), os argumentos (palavra) ou 
a razão (sem) para trazer o amigo para perto de si. 

Já no pranto, feito por ocasião da morte do nobre D. 
Telo Afonso de Meneses, ocorrida em 1238, lê-se o 
seguinte: 

E quen'a bem quiser oir, / que forte palavra 
d'oir: / “Dom Tel'Afons'ora finou! ” [Pero da 
Ponte, Que mal s'este mundo guisou] 

Aqui temos outra especialização de ‘expressão do 
pensamento’: o sentido é de ‘notícia’, pois palavra 
corresponde a “Dom Tel’Afons’ora finou”. Trata-se do 
terceto final do poema, no qual se conclui o lamento pela 
morte do nobre com essa exclamação. Usa-se o recurso 
estilístico da repetição do anúncio da notícia, que, 
juntamente com a qualificação forte, visam a produzir 
impacto na audiência. 
Trobador 

A busca no corpus revelou 59 ocorrências da 
palavra, distribuídas em 39 cantigas. Dessas, 17 são de 
escárnio ou de maldizer e 12 são tenções; há ainda 
outras 5 de amigo, 4 de amor e 1 pranto. 

Primeiramente, cabe comentar a forma histórica 
trobador, provençalismo que chegou à Ibero-România 
juntamente com os próprios padrões poéticos do 
trovadorismo. A palavra é conexa com o provençal 
trobar ‘compor versos’ que, segundo Houaiss e Villar 
(2012, s.v. trovar) origina-se do latim vulgar tropāre, 
proveniente de contropāre ‘falar figuradamente, fazer 
comparações’. Essa forma mais antiga depois passaria a 
trovador, pela tendência normal à lenização de 
consoantes oclusivas bilabiais intervocálicas na língua 



portuguesa (como se vê em probare>provar; 
horribilis>horrível; faba>fava). 

Entre as cantigas de escárnio ou de maldizer, as 
coocorrências observadas são sugestivas da disputa e do 
julgamento de mérito entre trovadores. Encontram-se, 
por exemplo, sintagmas como mais trobador, tam t., mal 
t., mui t., bom t. No mesmo sentido, observamos a 
presença de verbos como julgar, perder, travar, vencer. 

Eis uma passagem que bem ilustra as intenções 
enunciativas mencionadas: 

Dom Vuitorom, o que vos a vós deu / sobre 
los trobadores a julgar, / ou nom sabia que 
x'era trobar / ou sabia como vos trobei eu, / 
que trobei duas vezes mui bem; / e se vos el 
fez juiz por en, / de vós julgardes outorgo-
vo-l'eu. [João Soares Coelho, Dom Vuitorom, 
o que vos a vós deu] 

Aqui o trovador escarnece de Dom Virotom, outro 
trovador que se arrogava a condição de juiz de trovas. 
Depois de desqualificá-lo, dizendo que ele não sabia o 
que era trovar, o enunciador admite outra possibilidade: 
menciona duas composições suas (provavelmente 
satíricas) dedicadas a Virotom e assevera que, se as usar 
como padrão (“se vos el fez juiz por en”), admite que 
atue como julgador. 

As tenções, conforme já foi explicado, são cantigas 
dialogadas entre dois trovadores. Geralmente envolvem 
uma disputa e, nos resultados da busca, seu assunto 
costuma ser a arte de trovar. 

Entre as marcas de julgamento de mérito poético, 
há afirmações ou questionamentos do status de trovador 
(ter [alguém] por trobador; ser trobador). Destacam-se 
também algumas marcas de oralidade encontráveis em 
diálogos (interjeição ai) e verbos enunciativos 
(responder, tornar [‘responder’], perguntar, dizer), 
características esperáveis em cantigas dialogadas. 



Aqui está um bom exemplo do que acaba de ser 
dito: 

‒ Ai, Pedr'Amigo, vós que vos redes / por 
trobador, agora o verei / eno que vos ora 
preguntarei / e no recado que mi 
tornaredes: / nós que havemos mui bom rei 
por senhor, / e no-lo alhur fazem 
emperador, / dizede-mi ora quant'i 
entendedes. [João Vasques de Talaveira, 
Pedro Amigo de Sevilha, ‒ Ai, Pedr'Amigo, 
vós que vos teedes] 

Nessa estrofe inicial da tenção, um trovador desafia 
o outro (que “tem a si mesmo por trovador”) para 
demonstrar suas habilidades (“agora o verei”). Como 
desafio, propõe o tema da homenagem ao rei Afonso X, 
que à época tentava alcançar a coroa do Sacro Império 
Romano Germânico (“no-lo alhur fazem emperador”). 

Quanto às cantigas de amigo e de amor, há, como já 
se disse, as duas mesmas representações principais: a do 
mérito do trovador e a da amada como inspiração para a 
trova. 

Coocorrências marcantes desses tipos de cantigas 
são, para as de amor, senhor, com referência à dama, pois 
nessa época a palavra era invariável, sem desinência de 
feminino, e, para as cantigas de amigo, amigo, com 
referência ao homem amado. 

No que tange ao mérito do trovador, as marcas são 
mais ou menos as mesmas relacionadas anteriormente. 
Por exemplo: 

Assaz é meu amigo trobador: / ca nunca 
s'home defendeu melhor, / quanto se torna 
em trobar, / do que s'el defende por meu 
amor / dos que vam com el entençar. 
[Lourenço, Assaz é meu amigo trobador] 

 



Ser um trovador bem-sucedido em disputas 
poéticas de temática amorosa é característica 
mencionada pelo eu-lírico  feminino para valorizar seu 
amado (algumas marcas são “ser assaz trovador” e “se 
defender bem”). Nessa citação, há, adicionalmente, o 
papel da amada como inspiradora do fazer poético. O 
verbo entençar é derivado de tenção; significa ‘disputar 
tenção com alguém’. 

Como observação sintática, é interessante enfatizar 
o uso de home com o valor de pronome indefinido: 
“nunca s’home defendeu melhor” equivale a “nunca 
alguém se defendeu melhor”. Esse uso pronominal 
oriundo do latim vulgar, que se perdeu em português, 
está na origem do pronome on francês. 

Em outra cantiga fica mais patente o papel do 
sentimento amoroso pela senhora como motivador do 
poema: 

Amor faz a mim amar tal senhor, / mais 
fremosa de quantas hoj'eu sei, / e faz-
m'alegre e faz-me trobador / cuidand'em 
bem sempr'; e mais vos direi: / u se 
pararom de trobar, / trob'eu e nom per 
antolhança, / mais por que sei mui 
lealmente amar. / Pois mim amor nom quer 
leixar / e dá-m'esforç'e asperança, / mal 
venh'a quem se del desasperar! 

O Amor é apresentado como uma entidade que 
ocasiona não só o enamoramento, mas também o fazer 
trovadoresco. A qualidade do trovar é associada à 
lealdade do amor e não a antolhança ‘cálculo, ambição’, 
derivado de antolhar, composto de ante e olhar. 

O pranto é em homenagem a dom Dinis de 
Portugal. O finado rei aparece como mote absoluto para 
trovas: sem ele, cultores dos versos ficariam sem 
material para sua atividade: 



Os trobadores que pois ficarom / eno seu 
reino e no de León, / no de Castela, [e] no 
d'Aragon, / nunca pois de sa morte [mais] 
trobarom. / E dos jograres vos quero dizer: 
/ nunca cobrarom panos nem haver / e o 
seu bem muito desejarom. 

Chama a atenção a distinção do impacto da falta de 
D. Dinis em trovadores e jograis. Os primeiros ficariam 
sem palavras, incapazes de produzir; os últimos ficariam 
sem as recompensas de seus cantares (panos e haver). A 
grandeza do rei é exaltada por sua figura inspiradora e 
por sua generosidade. 

Considerações Finais  
Esta é uma contribuição para o estudo de aspectos 

lexicais do português medieval, mais especificamente do 
vocabulário de especialidade nas cantigas trovadorescas. 
Na análise das ocorrências perceberam-se algumas 
características dignas de nota: 

• há diferenças relativamente 
sistemáticas de significados conforme 
o tipo de texto: cantiga, por exemplo, 
relaciona-se mais ao julgamento da 
qualidade poética da composição nas 
variedades de escárnio e maldizer e, 
nas de amigo e de amor, ao papel da 
amada como inspiradora, ou do 
amante como alguém que se torna 
capaz de compor motivado pelo amor 
à dama; 

• palavras recorrentes na Arte de trovar 
não ocorrem nas cantigas devido a 
diferenças de gênero textual: capítulo 
não está nas cantigas porque essa não 
é uma unidade macrotextual dos 
poemas; 



• nem sempre lexias mantêm seus 
sentidos especializados nos poemas 
trovadorescos: palavra, por exemplo, é 
mais usada metonimicamente, como 
‘expressão de pensamento’ do que 
como ‘unidade do léxico’ ou ‘verso’. 

A observação do vocabulário metalinguístico em 
corpora históricos é tarefa interessante e de grande valia 
para a investigação do desenvolvimento da terminologia 
linguística em português. Generalizadamente, há 
carência, em nossos estudos histórico-filológicos, desse 
tipo de levantamento lexical quantitativo, a partir do 
qual se façam observações lexicológicas sistemáticas. 

Tal proposta é, inclusive, uma contribuição para o 
desenvolvimento do Dicionário Histórico do Português 
Medieval, lacuna entre as obras de referência de língua 
portuguesa, para cuja elaboração o Vocabulário 
Histórico-Cronológico do Português Medieval (CUNHA, 
2014) já é uma etapa fundamental. Adicionalmente aos 
recursos enumerados neste artigo, com base nessa 
publicação e em seu corpus, que contém textos 
medievais em prosa e não apenas cantigas, seria possível 
levar adiante os trabalhos de delimitação e redação de 
definições a partir dos sentidos encontrados nos textos 
medievais; observação sobre características gramaticais 
e discursivas dos usos do corpus; registro de relações 
lexicais de variação, sinonímia e antonímia; detecção e 
definição de unidades lexicais complexas (colocações, 
fraseologismos, citações etc.); estudos histórico-
etimológicos que podem, inclusive, elucidar 
características contemporâneas de palavras da língua. 
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INTERTEXTUALIDADE REVERSA: QUANDO O FEITIÇO 

SE VOLTA CONTRA O FEITICEIRO 

André Conforte 

INTRODUÇÃO 
O fenômeno da intertextualidade já vem sendo 

abundantemente investigado há algumas décadas – 
pode-se dizer, desde que os estudos do círculo 
linguístico de Bakhtin sobre a polifonia e a 
intertextualidade chegaram ao meio acadêmico europeu, 
por meio de pesquisadores como Julia Kristeva. Uma das 
críticas feitas ao termo intertextualidade, aliás, foi que 
ele traduzia de modo um tanto redutor um fenômeno 
bem mais amplo que seria o dialogismo, conceito que 
podia englobar instâncias outras como, por exemplo, a 
interdiscursividade.  

Tomando como ponto de partida o fato de que 
concordamos plenamente com essas ressalvas, e 
também o fato de que entendemos que todo intertexto já 
pressupõe em si um interdiscurso – o contrário, por 
óbvio, não é verdadeiro-, propomo-nos estudar neste 
artigo um aspecto particular e, em nossa opinião, 
profundamente dialógico (aparentemente até mesmo 
num grau maior) da intertextualidade.  

Trata-se de um tipo de intertexto em que o 
discurso de um enunciador é captado por outrem e 
retorna ao enunciador original, numa autêntica operação 
de feedback ou retroalimentação – entretanto, por 
considerar a desnecessidade de utilizar um termo 
estrangeiro, mas também por considerar que o segundo 
termo (retroalimentação) é um decalque por demais 
técnico, adotaremos, por falta de melhor nome, o termo 
intertextualidade reversa para caracterizar esse 
fenômeno particular do dialogismo.  



1-UM FENÔMENO ALTAMENTE DIALÓGICO 
A intertextualidade reversa é de amplo uso nos 

meios de comunicação atuais, em especial os impressos, 
mas não se restringe a esse universo. Pode, é claro, ser 
encontrada na literatura e parece também se fazer 
bastante presente nas interações cotidianas, como 
instrumento a serviço da ironia ou do sarcasmo, por 
exemplo, entre casais de namorados, entre marido e 
mulher, num contexto em que um se apropria de algo 
anteriormente dito pelo outro para “alfinetar” o 
parceiro. Não é à toa o subtítulo de nosso artigo, pois, 
embora não seja esta a única finalidade desse tipo de 
intertexto, é nessa situação de ironia que ele vai ser mais 
amplamente empregado.  

Sabemos que os veículos de mídia têm feito, já há 
um bom tempo, emprego abundante do intertexto 
propriamente dito (ao lado de outros recursos, como a 
neologia e a exploração de aspectos semânticos como a 
polissemia) para criar efeitos estilísticos, especialmente 
em títulos de notícias que não exijam maior grau de 
formalidade. Daí ser mais abundante seu emprego nos 
cadernos de cultura. Um suplemento como a Revista do 
Globo, que circula aos domingos no Rio de Janeiro, tem 
seus títulos quase que na totalidade constituídos de 
frases intertextuais.  

Tal abuso do fenômeno, no entanto, pode levar o 
leitor a um certo enfado, por excesso. Daí nossa hipótese 
de que o emprego de uma modalidade específica de 
intertextualidade, como a reversa, por resultar menos 
óbvio e solicitar uma participação mais ativa do leitor, 
consistindo numa estratégia de refinamento discursivo 
de alguns veículos de comunicação.  

Parece-nos claro o fato de que a intertextualidade 
reversa constitui, por isso, um fenômeno discursivo mais 
sofisticado, por seu menor grau de informatividade, e 
pela consequente exigência de uma participação mais 
ativa do leitor, cujo conhecimento de mundo tem de ser 



ativado em maior grau para que a coerência textual, 
numa perspectiva interacional, se realize plenamente.  

Os estudiosos da intertextualidade costumam 
classificá-la, entre outras formas, da seguinte maneira: 
do ponto de vista da sua integridade textual, ela pode ser 
explícita, quando a citação é feita na íntegra, ou implícita, 
quando a citação está incompleta ou modificada; já do 
ponto de vista da sua referência, ela pode ser externa, 
isto é, quando voltada para a obra de outro autor ou para 
outro domínio discursivo (um texto jornalístico citando 
uma passagem literária ou filosófica, por exemplo), ou 
interna, quando voltada para a obra do mesmo autor ou 
para o mesmo campo discursivo. Portanto, podemos 
concluir, de modo geral, que a intertextualidade reversa 
é uma forma de intertextualidade externa, isto é, 
voltada para outro enunciador – mas não 
necessariamente para outro campo discursivo –, 
podendo ser implícita ou explícita.  

Já quanto a sua finalidade discursiva, ela pode se 
dar em forma de paráfrase (reverente, em geral em tom 
de homenagem) ou de paródia (irreverente, 
frequentemente com forte dose de ironia ou sarcasmo).  

Mas o que faz com que alguém seja “alvo” desse 
tipo de intertextualidade? Também de um modo geral, as 
condições para que alguém seja “alvo” de 
intertextualidade reversa, excetuando-se as situações do 
cotidiano a que já nos referimos, seriam:  

• ser alguém “célebre” (compositor, 
escritor, jogador de futebol, ator/atriz 
de TV, político etc.); 

• ser produtor de um discurso que 
tenha um alcance considerável na 
sociedade (canções, obras literárias, 
frases-feitas, discursos, epítetos etc.); 

• ser uma personalidade polêmica ou 
estar envolvido em uma polêmica; 



• apresentar um comportamento 
público que, de acordo com a visão de 
alguns, se mostre em contradição com 
algum discurso produzido 
anteriormente. 

Ressaltamos que as características acima não são, é 
claro, condições indispensáveis para a produção 
discursiva da intertextualidade reversa – seriam, antes, 
condições facilitadoras do fenômeno. 

 Podemos lembrar, a título de ilustração, a 
ocorrência deste fenômeno discursivo a partir de um 
fato bastante recente na memória do leitor: na última 
campanha presidencial brasileira, no segundo turno, a 
então candidata à reeleição Dilma Rousseff, durante um 
dos debates com seu adversário Aécio Neves, afirmou 
que não retiraria nenhum dos direitos já conquistados 
pelos trabalhadores brasileiros, e reforçou esse 
compromisso utilizando-se de uma frase que em si 
mesma já é um intertexto retirado do discurso popular: 
“nem que a vaca tussa”. Tendo Dilma Rousseff vencido a 
eleição e convocado um ministro da Fazenda (Joaquim 
Levy) mais afeito a políticas monetárias ortodoxas, 
começou-se a discutir a alteração de direitos como o 
seguro desemprego e outros, fato que gerou reação 
indignada de muitos setores da sociedade. A presidente 
foi acusada, tanto por centrais sindicais quanto por 
setores da classe média, de ter traído seu discurso de 
campanha. Sua frase foi assaz lembrada, e podemos 
sintetizar as numerosas manifestações que fizeram uso 
de suas próprias palavras por meio de uma das cartas de 
leitores então endereçada ao jornal O Globo:  

Aí... 
A atmosfera não está boa, o gado já tossiu 
forte e, se o clima não melhorar em 2015, a 
vaca vai para o brejo (Adriana Maria, carta 
dos leitores d’O Globo, 17/02/2015) 



Note-se que, a par de recorrer a outra frase 
intertextual bastante eloquente e conhecida (“A vaca foi 
pro brejo”), a leitora, modificando ligeiramente o 
discurso da presidente, afirma que “o gado já tossiu 
forte”, retomando em tom hiperbólico o discurso da 
então candidata à reeleição, e devolvendo-o a ela em 
forma de acentuada ironia. Um exemplo bastante 
simples e eloquente do fenômeno discursivo da 
intertextualidade reversa, em que, de fato, o feitiço se 
volta contra o feiticeiro.  

2-EXEMPLOS DE INTERTEXTUALIDADE REVERSA EM 
FORMA DE PARÁFRASE 

 

Com a morte de um dos maiores historiadores do 
século XX, o jornal O Globo decide homenageá-lo 
retomando, em forma de paráfrase, o título de seu livro 
mais célebre, A Era dos Extremos. Note-se, no entanto, 
que a única pista para perceber o fenômeno da 
intertextualidade reversa, neste caso, é o emprego da 
palavra Era (com inicial maiúscula proposital), o que, 
conforme já observamos, exige a participação de um 
leitor dotado de alta carga de informação. 



 
 
O célebre verso “No meio do caminho tinha uma 

pedra” costuma ser utilizado, em larga escala e de forma 
implícita, em muitos títulos de matérias jornalísticas e 
textos os mais diversos, mas nem sempre se referindo ao 
próprio autor ou a sua obra, como é o caso da matéria 
acima.  



 
 
Como se pode notar no título acima, é bastante 

comum, na intertextualidade reversa, que se empregue o 
nome do próprio autor do discurso (no caso, o samba 
“Foi um rio que passou em minha vida”) no texto 
intertextualizado.  



 
 

Também é importante chamar atenção para o fato 
de que o produtor da frase em intertextualidade não 
precisa ser, necessariamente, o autor intelectual dela, 
fato que ocorre frequentemente com o gênero letra de 
canção. Embora o verso “cantei, cantei”tenha sido 
eternizado na voz de Cauby Peixoto, ele faz parte de uma 
composição (“Bastidores”) de autoria de Chico Buarque. 
No entanto, o texto vai sempre se voltar para quem o 
propagou, independentemente do fato de tê-lo 
composto.  



 
 

Quando o então Ministro da Cultura Gilberto Gil 
pediu demissão do cargo que ocupava no governo Lula, a 
chamada para a matéria do jornal O Globo, no dia 
seguinte, foi justamente “Aquele abraço”, com Gilberto 
Gil de costas, como que se despedindo do leitor. Pode-se 
dizer que, ao passo que este uso pode ter tido alguma 
carga de ironia, não é o que se dá com a nota acima, 
retirada de uma coluna social, em que se percebe claro 
tom de homenagem, voltada tanto para o cantor e 
compositor quanto para o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso.  

 



5. EXEMPLOS DE INTERTEXTUALIDADE REVERSA EM 
FORMA DE PARÓDIA 

 
Embora o epíteto “O Imperador” não tenha sido 

necessariamente criado pelo jogador Adriano, 
entendemos que, como todo epíteto, ele passa a ser uma 
realização discursiva intimamente ligada à imagem do 
personagem a quem se associa. Por isso, resolvemos 
considerar o emprego dos epítetos e de seus cognatos 
(imperador > império) como um caso de 
intertextualidade reversa, o que é o caso da reportagem 
que se mostra acima.  
  



 
 

 

A intertextualidade reversa pode, por vezes, se  
 
 
 
 
apresentar de forma bastante indicial, metonímica.  
 
 
 
É o caso da chamada acima, que, de forma bastante 

sutil, troca o c final do nome Titanic (imediatamente 
associado ao gigantesco naufrágio) pelo x, em alusão 
sarcástica ao fato de o empresário Eike Batista, já em 
processo de derrocada financeira, se utilizar da letra x 
para batizar quase todas as suas empresas. De modo que 
o chamado intertexto pode se dar com um simples 
grafema, desde que este grafema corresponda por si só a 
um discurso.  

 



 
 



Poucos segmentos frasais foram tão repetidos nos 
oito anos do governo Lula como o célebre “nunca antes 
neste país”; desnecessário dizer que, saindo da boca do 
ex-presidente, a expressão assumia sempre um tom de 
autoelogio, associado a supostos feitos inéditos de seu 
governo. No entanto, com o escândalo do Mensalão e 



seus desdobramentos, parte dos políticos do PT e de 
partidos aliados foi parar atrás das grades, o que, em 
termos de política brasileira, também constituía, até 
então, um fato praticamente inédito, aproveitado 
ironicamente pela Revista Veja. Note-se, ainda, que o 



texto intertextualizado não foi revertido para o ex-
presidente em si, mas sim para o seu partido, o que 
constitui mais uma das sutilezas desse fenômeno 
dialógico.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem já assistiu a 
algumas 



entrevistas do eloquente compositor Caetano Veloso 
sabe que, quiçá por sua formação filosófica, ele usa e 
abusa da expressão “ou não” ao longo de suas 
digressões, de modo a passar ao interlocutor a ideia de 
que não há verdades imutáveis e definitivas. Com base 
nessa visão por muitas vezes caricaturada de seu 
discurso, a matéria acima se aproveita jocosamente de 
uma aparente contradição de Caetano, em um episódio 
associado aos chamados Black blocs, para alfinetar o 
cantor baiano.  

2-Estudo de caso: a polêmica das “biografias não 
autorizadas”, um episódio desencadeador de 
intertextualidade reversa 

Se a intertextualidade reversa, como já vimos, 
ocorre no cotidiano sem que fatos significativos 
concorram para a sua existência, é fato que 
determinados acontecimentos discursivos constituem 
verdadeiros estopins para a produção deste fenômeno 
discursivo, especialmente quando se percebem 
contradições entre o discurso e a prática de determinada 
personalidade. Podemos dizer que o episódio “nem que a 
vaca tussa”, já mencionado acima, enquadra-se aqui. Mas 
citaremos um caso específico, a polêmica das “biografias 
não autorizadas”, como um caso clássico de episódio 
desencadeador de intertextualidade reversa, justamente 
por envolver personalidades públicas brasileiras 
(Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil) que, no 
passado, tiveram suas obras censuradas, e que, 
recentemente, se uniram para formar o grupo Procure 
saber, cujo objetivo mais aparente era evitar a 
publicação de biografias não autorizadas, como ocorreu 
com o livro Roberto Carlos em detalhes (note-se que o 
próprio título dessa obra é um caso de intertextualidade 
reversa em forma de paráfrase, portanto, homenagem), 
do historiador Paulo César de Araújo, que sofreu 
violento processo de censura por parte do biografado, 
culminando este processo com a retirada do mercado de 



todos os exemplares então disponíveis da obra. A criação 
do autointitulado Procure saber, capitaneado pela ex-
mulher de Caetano Veloso, Paula Lavigne, gerou uma 
polêmica que invadiu as páginas da imprensa brasileira. 
Muitos dos artigos então escritos fizeram uso irônico de 
palavras produzidas pelos próprios integrantes do 
grupo. Vejamos alguns dos exemplos:  

A ironia acima, no título dos dois artigos, o 
primeiro no jornal Valor Econômico, o segundo na 
revista Época, é direta e clara: o mesmo compositor de “É 
proibido proibir”, um dos lemas do movimento 
Tropicalista, Caetano Veloso, se manifestava agora a 
favor da proibição das biografias. Mudou o mundo ou 
mudou o compositor? 



 
A colunista Ruth de Aquino ainda faz questão de 

reproduzir, no primeiro parágrafo de seu artigo, as 
palavras proferidas pelo próprio Caetano, de modo a 
reforçar o aspecto contraditório de seu comportamento.  



 
Já Chico Buarque é interpelado por Mário 

Magalhães por meio da captação (por subversão, como 
diria Jacqueline Authier-Revuz) do título de sua canção 
“Meu caro amigo”, endereçada ao então exilado Augusto 
Boal, uma canção que também constitui um libelo pela 
liberdade de expressão.  

O compositor e produtor cultural Hermínio Bello 
de Carvalho, efetuando uma simples comutação 
morfológica (de 3ª para 1ª pessoa), ironiza o título do 
grupo criado pelos compositores e chama para si a 
responsabilidade de “procurar saber”. O compositor de 
“Pressentimento” alega no artigo que ele mesmo foi 
biografado e que jamais interferiu na escritura de sua 
biografia.  



 
 

É sabido de todos que a canção “Debaixo dos 
caracóis dos seus cabelos” foi composta por Roberto 
Carlos em homenagem a Caetano Veloso, que se 
encontrava exilado em Londres. Como, durante a 
polêmica envolvendo o grupo Procure saber, houve 
desentendimentos internos que culminaram com o 
abandono do grupo por Roberto Carlos, a matéria acima 
se aproveitou de um intertexto que veste bem a ambos, 
homenageador e homenageado.  



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se questionar a criação de mais uma terminologia 

para um fenômeno que, a princípio, não diferiria 
essencialmente do fenômeno da intertextualidade 
propriamente dita. Não é, no entanto, o que pensamos. 
Acreditamos que a ocorrência da chamada intertextualidade 
reversa denota um grau, no mínimo, ligeiramente mais 
acentuado de polifonia, uma vez que, em boa parte dos casos, 
pelo menos, há também o emprego da ironia. Além disso, o 
processo de retroalimentação (feedback) do determinado 
discurso parece, igualmente, potencializar o processo dialógico 
envolvido.  
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O VOCATIVO ‘NEM’: UM ESTUDO SOBRE ATITUDES, 
CRENÇAS E IMAGINÁRIOS 

Eni Ferreira Teixeira 

Introdução 
O objetivo deste estudo foi analisar as atitudes e 

crenças sobre o vocativo “Nem” que circulam na 
sociedade. Para esse fim, foi constituído um corpus, 
retirado de redes de relacionamentos sociais (Facebook 
e Orkut13) e blogs, que revelou uma breve amostra de 
discursos em que esse vocativo aparece ou é comentado.  

Um ponto importante da pesquisa foi que a análise 
seguiu um caminho específico, ou seja, demonstrou que 
tais discursos circularam na sociedade por meio de um 
imaginário sociodiscursivo. 

Partiu-se da hipótese de que os falantes 
identificados, sem ter consciência do fato, divulgam, por 
meio de discurso oral e escrito, suas opiniões, a partir de 
atitudes e crenças, a respeito do vocativo e de seus 
usuários. As atitudes fazem parte da vida do sujeito e 
pode-se dizer que são dispositivos favoráveis, ou 
desfavoráveis, relativamente a pessoas ou 
acontecimentos.Fiel à perspectiva teórica assumida no 
presente estudo, optou-se por observar se as hipóteses 
condizem com o discurso que circula na sociedade.  

1- Atitudes, crenças e imaginário 
Percebe-se que os sujeitos nutrem crenças e têm 

atitudes em relação à língua. Dessa forma julgam os 

                                                            
13  Extinto em 30 de setembro de 2014 de acordo com o portal G1 no 
endereço eletrônico: http://g1.globo.com/pop-arte/blog/instante-
posterior/post/nunca-seremos-tao-felizes-como-fomos-no-orkut.html.  

http://g1.globo.com/pop-arte/blog/instante-posterior/post/nunca-seremos-tao-felizes-como-fomos-no-orkut.html
http://g1.globo.com/pop-arte/blog/instante-posterior/post/nunca-seremos-tao-felizes-como-fomos-no-orkut.html


falantes que utilizam determinadas palavras e 
expressões, estigmatizando-os.  

De acordo com Fraga (2009, p.109), “atitudes e 
crenças têm relação tão estreita que uma mudança nas 
crenças pode acarretar também mudanças nas atitudes e 
vice-versa”. Assim, pode-se dizer que as atitudes 
linguísticas dizem muito sobre as relações sociais 
firmadas entre os grupos, além de exercerem papel 
importante no processo de variação linguística. Em 
relação às crenças, Santos afirma: “é possível que, diante 
de uma mesma manifestação de crença, dois indivíduos 
demonstrem atitudes opostas, daí a necessidade [...] de 
não se restringir a uma única manifestação de crenças” 
(SANTOS, 1996, p.14). 

Por conseguinte, na sociedade, a diferença provém 
da diversidade dos grupos sociais e encontra-se refletida 
na variação da língua e nas atitudes dos indivíduos 
frente a essas variações. 

Durante esse estudo foram percebidas muitas 
atitudes, ou seja, posições assumidas, maneiras de 
pensar e agir, em relação ao vocativo “Nem”. Em geral 
observou-se uma recorrência de opiniões negativas.  

Foi observado nos sites de relacionamento social 
que muitos partilhavam sempre de uma mesma 
opinião.Outro fator identificado foi a vinculação entre o 
termo e a condição social dos falantes ou de suas 
características, como pode ser examinado nos exemplos 
seguintes, retirados do corpus14: 

(1). isso eh coisa de gente falsa msm....  

                                                            
14 Corpus completo pode ser observado em: TEIXEIRA, Eni Ferreira. O 
imaginário linguístico no Orkut. Monografia de conclusão do curso de 
Pós-graduação Especialização em Língua Portuguesa. Faculdade de 
Letras. Rio de Janeiro: UERJ, 2010. mimeo. 

 



(2). coisa de pobre. Pra mim isso é coisa de 
pobre ou favelado. 

Em geral, uma das características principais dos 
participantes de determinados grupos em sites de 
relacionamento social é partilharem as mesmas crenças 
e as mesmas atitudes de rejeição. 

Notou-se, também, o surgimento da crença de que 
o vocativo está relacionado ao gênero feminino. 
Constatou-se também, durante o estudo, que o uso do 
termo, porém, não é exclusivo do sexo feminino, homens 
também empregam o vocábulo, mas com menor 
frequência. Assim, devido ao fato de observarmos que 
mulheres utilizam o vocativo em maior intensidade, a 
atitude reforça a crença de o termo ser de uso 
predominantemente feminino.  

A crença de que o vocativo é de uso exclusivo das 
mulheres ajudou na propagação de outra forma de 
relação entre o vocativo e a sociedade. Observa-se que, 
nesse caso, as próprias mulheres autointitulam-se de 
“Nem”. Elas não se importam com as atitudes da 
sociedade e algumas, inclusive, procuram seguir todas as 
características do contrato de comunicação15 para se 
mostrarem como “Nens”. No caso dos homens não foi 
observado nenhum relato masculino que se identificasse 
com o termo. 

No caso das mulheres, nota-se aqui o que 
comentamos anteriormente e que Charaudeau (2009) 
denomina de “atitude discursiva de engajamento”. 
Assim, podemos relacionar tal fato com um tipo de 
construção de identidade. Atualmente não se trata de 
                                                            
15“Contrato de comunicação”é um dos conceitos da análise 
semiolinguística do discurso de Patrick Charaudeau e pode ser definido 
“como um conjunto de ‘regras’ discursivas que determinam o que é e o 
que não é ‘permitido’ no ato de produzir e de interpretar textos (orais e 
escritos) ” (OLIVEIRA, 2003, p.87). Para saber mais sobre o conceito, ver 
Charaudeau e Maingueneau, 2008, p.130. 



utilizar ou não o vocativo, mas, sim, de “ser” ou “não ser” 
um “Nem”.  

Temos também outra relação com o vocativo. 
Atualmente compara-se uma “Nem” a uma “periguete”. 
Essa última expressão possui, em muitos estados 
brasileiros, uma conotação erótica e difamatória em 
relação às mulheres. Curiosamente esse termo, 
originário da Bahia, inicialmente significava “latinha de 
cerveja”, mas, devido à variação da língua, agregou novos 
significados.  

Percebe-se ainda que as próprias meninas que se 
consideram “Nens” utilizam os dois termos como formas 
sinônimas. 

2 - Imaginários 
Na estruturação dos imaginários, tem-se a 

mecânica das representações sociais que, por meio da 
produção de discursos, dá origem aos sistemas de saber, 
de conhecimento e de crença. Para Charaudeau (2008), o 
fundamento desses sistemas de saber são os imaginários 
sociodiscursivos. 

O saber de conhecimento se caracteriza pela 
objetividade e o de crença apoia-se “na voz do povo”, 
porque envolve julgamentos de valor. Sendo assim, ao 
perceber que o sujeito realiza o julgamento de 
determinada situação, entramos no campo do valor. 
Qualquer coisa que se preze, ou seja, qualquer elemento 
a que atribuímos importância, pode ser considerado um 
valor. A partir desses saberes, que se organizam em 
sistemas de pensamento (teorias, doutrinas ou 
opiniões), é que se estruturam os imaginários 
sociodiscursivos.  

Assim, o imaginário sociodiscursivo se dá a partir 
de uma produção de saberes realizada pelas 
representações sociais. Ele resulta de um processo 
emocional de relação intersubjetiva, ou seja, entre 
sujeito e sujeito ou entre sujeito e objeto, e deposita-se 



na memória coletiva. Então, pode-se dizer que o 
imaginário cria valores e justifica as ações humanas. 

Durante este estudo foram observadas criações de 
valores negativos em relação ao vocativo “Nem”. Esses 
valores justificam todas as atitudes observadas sobre tal 
vocativo. As atitudes são negativas, porque se opõem à 
da tradição da variedade prestigiada da língua e 
estigmatiza usos e usuários. O juízo de crença está 
fundado em uma partilha, por isso pode-se dizer que tem 
uma função identitária. 

Ao rejeitar o “Nem”, o falante é reconhecido pelos 
outros como mais um membro do grupo dos falantes da 
língua padrão. Uma das características do referido grupo 
é o fato de rejeitar tudo o que faz parte da variedade 
desprestigiada da língua, ou seja, seus usuários e suas 
palavras ou expressões características.  

Sendo assim, entende-se que, da mesma forma que 
o usuário que utiliza o vocativo e não se incomoda com 
as crenças da sociedade, o falante da variedade 
prestigiosa da língua constrói um ethos16 e quer passar 
para a sociedade uma imagem de falante da língua 
possuidor do status da língua e detentor de 
conhecimento. 

Esse imaginário, que pode ser considerado uma 
fonte de identificação entre os falantes, lança mão de 
estratégias de persuasão de suas opiniões a partir das 
atitudes negativas tanto no discurso oral, quanto pelos 
relatos nas páginas de relacionamento social. 
                                                            
16 O ethos discursivo mantém relação estreita com a imagem prévia 
que o auditório pode ter do orador ou, pelo menos, com a ideia que 
este faz do modo como seus alocutários o percebem. A representação 
da pessoa do locutor anterior a sua tomada de turno- às vezes 
denominada ethos prévio ou pré-discursivo-está frequentemente no 
fundamento da imagem que ele constrói em seu discurso: com efeito, 
ele tenta consolidá-la, retificá-la, trabalhá-la ou atenuá-la 
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008, p.221). 



 Assim, até quem anteriormente não tinha contato 
com o vocativo por motivos diversos só se dá conta da 
rejeição quando lê ou escuta algum comentário a 
respeito. Na maioria das vezes, esse falante nem percebe 
o que está acontecendo e, por meio de atitudes 
discursivas, adota a crença da rejeição, mudando suas 
atitudes. Observa-se o relato a seguir: 

3. (...) Ps. gente, eu só não sei o que eu falaria 
se uma pessoa que é favelada de verdade 
(que morasse na favela e tudo) chegasse pra 
mim e me chamasse de nem, isso nunca 
aconteceu, e eu espero que nunca aconteça! 
UHAUAHUAHAUH' (grifo do autor) 

Nota-se que o falante, mesmo sem ter contato com 
o vocativo, foi contagiado pelo imaginário 
sociodiscursivo que circula no grupo em que se insere. 
Outro fator bastante comum é o sujeito ter contato com 
o vocativo por meio da opinião de outros. É dessa forma 
que nascem as crenças negativas em relação ao termo. 
Os relatos a seguir foram construídos a partir de uma 
opinião negativa encontrada em um blog17.  

(4).então ser “nem” é ser analfabeto, 
aculturado e ignorante? Tudo que uma 
população precisa para ser extinta? 
Complicado isso. 
(5). KKKKKKKKK…eu estava pesquisando 
sobre o que é ser um “Nem”, quando achei o 
seu artigo e vi o quão realista a descrição do 
verdadeiro “Nem”. 
O pior, ou melhor sei lá, é que o número de 
pessoas que acham bonito ser “Nem” têm 
aumentado cada vez mais… 

                                                            
17Os relatos são a reprodução ipsis litteris da opinião de internautas. 
Textos disponíveis em: http://www.benitopepe.com.br/2011/01/16/o-
que-e-ser-um-Nem/ 

 

http://www.benitopepe.com.br/2011/01/16/o-que-e-ser-um-nem/
http://www.benitopepe.com.br/2011/01/16/o-que-e-ser-um-nem/


 Assim, como a maioria dos 
falantes desconhece que o vocativo tem origem na forma 
carinhosa de tratar o outro, observamos crenças 
negativas, que fazem parte do imaginário 
sociodiscursivo, assim como a crença de que ser “Nem” 
significa ser uma pessoa sem cultura e alienada 
socialmente. Consoante Chauí:  

A alienação é o fenômeno pelo qual os 
homens criam ou produzem alguma coisa, 
dão independência a essa criatura como se 
ela existisse por si mesma e em si mesma, 
deixam-se governar por ela como se ela 
tivesse poder em si e por si mesma, não se 
reconhecem na obra que criaram, fazendo-a 
um ser-outro, separado dos homens, 
superior a eles e com poder sobre eles. 
(CHAUÍ, 1997, p. 170). 

Dessa forma, não percebemos nenhum sentimento 
de alienação por parte dos usuários do vocativo, porque 
não se trata de desconhecimento de sua origem nem de 
suas causas. Eles sabem qual a finalidade do vocativo e 
mostram-se resistentes ao seu uso. Fica claro que essa 
resistência é fruto de todas as críticas negativas às quais 
os falantes que utilizam o “Nem” foram expostos. 

Também não vemos a utilização desse vocativo 
como sinal de analfabetismo, porque nem todos os 
usuários dessa forma linguística se encontram nessa 
condição. Enfim, o excesso de generalização reflete as 
crenças da sociedade em relação ao termo. Podemos 
afirmar, portanto, que não se trata de alienação, como 
definida por Chauí (1997), visto que os falantes do 
vocativo em questão se reconhecem como sujeitos 
sociais. Por outro lado, levanta-se a hipótese de que a 
alienação parte do usuário da língua padrão, à medida 
que rejeita um termo do dialeto social. 

A discussão sobre o vocativo é tão equivocada que 
parcela da sociedade encara o termo “Nem” como um 



modismo. Não se trata aqui de “ser Nem” ou não, mas, 
sim, de se assumir para a sociedade como um falante de 
um dialeto social.  

Outro fator relevante para este estudo foi observar 
como a mídia explora essas crenças negativas. 
Programas de humor e voltados ao público jovem 
sempre relacionam o vocativo “Nem” àquela personagem 
com pouco ou nenhum nível de instrução, àquela que 
mora em comunidade, ou até mesmo à junção das duas 
situações. 

Engana-se  quem pensa que esse estigma foi 
formado a partir da mídia. O que assistimos na TV é o 
reflexo das opiniões que circulam em outros tipos de 
mídia, como as redes de relacionamento sociais, e nas 
relações sociais.  

Em oposição às características estereotipadas que 
a mídia divulga, vimos no programa “Esquenta! ”18, 
entretanto, uma tentativa de desconstrução da imagem 
da “Nem” que a sociedade construiu. Nele ocorreu um 
concurso para eleger a mulher com as características 
mais semelhantes ao que a sociedade marca como uma 
“Nem”. Sendo assim, apesar da tentativa de 
desconstrução das imagens estereotipadas, não foi isso 
que ficou marcado no público, porque as características 
atribuídas foram extremamente negativas. 

3 – Considerações finais 
Este estudo teve por objetivo investigar as atitudes 

e crenças que circulam no imaginário de determinado 
grupo social. Considerando que tal discussão procurava 
demonstrar que as variedades desprestigiadas 
socialmente são rejeitadas por determinada camada 

                                                            
18 Programa Esquenta! apresentado por Regina Casé, exibido na Rede 
Globo de televisão, Rio de janeiro, no dia 8 de janeiro de 2012, das 
13hs às 14hs, produzido pela Rede Globo de Televisão, Rio de Janeiro. 



social, partiu-se da hipótese de que a utilização do 
vocábulo seria condição para se caracterizar um 
indivíduo como participante de determinado grupo 
social. 

Durante o estudo, observaram-se muitas crenças e 
atitudes negativas em relação ao vocativo. Verificou-se 
que as opiniões são partilhadas por um grupo. Em 
relação ao item lexical, observamos nas redes sociais 
que, para o grupo que utiliza uma variante prestigiada 
socialmente, apesar de ter a ciência de que o vocativo 
“Nem” é utilizado como forma carinhosa de tratamento, 
rejeita-o de forma a não admitir ser chamado dessa 
forma. Outro fator identificado foi a vinculação do termo 
com a classe social do indivíduo. Dessa forma, a rejeição 
mostra-se mais forte por se tratar de um termo oriundo 
das classes mais baixas. 

Além disso, parcela da sociedade crê que esse 
vocativo faz parte de um dialeto de gênero feminino, 
justamente porque as mulheres o utilizam com uma 
frequência maior. Ficou demonstrado que esse fato pode 
ser considerado uma falsa crença, porque os homens 
também o utilizam, porém com menor frequência. Outra 
questão bastante recorrente é associar o uso do “Nem” a 
uma estratégia empregada pelas pessoas para não 
confundirem os nomes de seus inúmeros conhecidos.  

Alguns usuários assumem a caracterização é até 
autointitulam-se pelo termo. Além disso, procuram 
seguir todas as características a ele atribuídas, seguindo 
o contrato de comunicação estipulado socialmente, para 
mostra-se para a sociedade com um verdadeiro “Nem”. 

Atualmente, o mero emprego desse vocativo não é 
o principal motivo de rejeição, a questão, hoje, é “ser” ou 
“não ser” um “Nem”. Assim, o fato de as pessoas 
utilizarem o termo e se portarem, de acordo com um 
contrato de comunicação, como um “Nem” é condição 
para serem rotuladas e excluídas do status de falantes da 
variante prestigiosa da língua. 



No estudo, observou-se que os indivíduos que 
utilizam a variedade prestigiosa da língua, além de 
estigmatizarem os termos que as classes desprestigiadas 
socialmente utilizam, estigmatizam também seus 
usuários. Assim, percebe-se a recorrência, no emprego 
de determinados termos pejorativos, em relação aos 
falantes estigmatizados socialmente, tais como favelado, 
pobre, entre outros. Há algum tempo esse emprego 
estava restrito aos mais jovens, atualmente os mais 
velhos já estabelecem essa relação. 

Observa-se que ocorre uma construção de 
identidade nos indivíduos que rejeitam o vocativo 
“Nem”, porque, ao rejeitá-lo e agirem de acordo com a 
crença do grupo social, esses falantes passam para a 
sociedade uma imagem de falantes da variante da língua 
prestigiada socialmente, possuidores de status e 
detentores de conhecimentos. 

Todo esse imaginário que circula na sociedade 
pode ser considerado uma fonte de identificação entre 
os falantes e, a partir da criação de certas crenças, os 
falantes utilizam estratégias de persuasão para tentar 
convencer o outro, mesmo que inconscientemente. 
Assim, como se pode observar, até quem nunca teve 
contato com o vocativo já age no intuito de rejeitá-lo. 

Tendo em vista o estudo realizado, chegou-se à 
conclusão que algumas crenças que circulam estão 
enraizadas em determinados grupos sociais, isto é, há a 
crença de que somente os indivíduos das classes mais 
baixas utilizam o vocativo em questão e que o seu uso 
implica diretamente a associação do usuário com as 
variantes desprestigiadas socialmente. Além disso, 
constatou-se que a rejeição parte do grupo social que 
utiliza a variante prestigiosa da língua. Dessa forma, a 
condição de usuário ou não do vocativo “Nem” define o 
grupo sociolinguístico no qual o falante se insere. 
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METALINGUAGEM, UM ESTILEMA MACHADIANO 

Castelar de Carvalho 

 Introdução 
É um traço estilístico de Machado de Assis o hábito 

de enunciar opiniões ou emitir comentários sobre a 
linguagem empregada por ele em seus textos de ficção (e 
até mesmo nas crônicas). Dotado de apurado senso de 
percepção linguística, Machado usa a metalinguagem 
para tecer reflexões sobre seus meios de expressão, vale 
dizer, sobre questões de língua e estilo, sempre com 
intenções estéticas, de autocrítica ou de interação com o 
leitor. Sobre o assunto, consultar o proveitoso estudo 
Machado de Assis e a análise da expressão, de Maria 
Nazaré Lins Soares (1968), citado em nossa bibliografia.  

I. Exemplos de metaliguagem nos textos 
consultados. 

[Helena] estima-te, é certo; mas a estima é 
flor da razão, e eu creio que a flor do 
sentimento é muito mais própria no 
canteiro do casamento... – Há muita flor 
nesse ramalhete de retórica, interrompeu 
benevolamente o padre. Falemos linguagem 
singela e nua.(HE, XIX).  
Machado, pela boca do padre Melchior, 
censura o exagero retórico das metáforas 
românticas usadas por Mendonça. Essa 
observação metalinguística expressa sua 
preferência, já na primeira fase de sua obra, 
por um estilo marcado pela sobriedade 
vocabular e a concisão frasal. 
 
Ui! lá me ia a pena a escorregar para o 
enfático. Sejamos simples, como era simples 
a vida que levei na Tijuca, durante as 



primeiras semanas depois da morte de 
minha mãe.(BC, XXV).   
 
Profissão de fé de Machado de Assis como 
escritor, apologista do chamado estilo ático 
(ou ateniense): simples e desataviado de 
excessivos ornamentos de retórica. 
 
Este livro e o meu estilo são como os ébrios, 
guinam à direita e à esquerda, andam e 
param, resmungam, urram, gargalham, 
ameaçam o céu, escorregam e caem... (BC, 
LXXI). 
 
Machado, pela pena do narrador Brás 
Cubas, chama a atenção do leitor para o 
estilo fragmentado e ziguezagueante por ele 
empregado na elaboração do seu original 
romance. Nessa observação metalinguística, 
o autor assume seu vínculo com a tradição 
luciânica de narrar, segundo o modelo da 
sátira menipeia. 
Quando [o cão Quincas Borba] acorda, 
esqueceu o mal; tem em si uma expressão, 
que não digo seja melancolia, para não 
agravar o leitor. Diz-se de uma paisagem 
que é melancólica, mas não se diz igual 
coisa de um cão.(QB, XXVIII). 
 
Neste comentário, nota-se a preocupação 
de Machado de Assis com o problema da 
adequação vocabular, justamente uma das 
marcas que distingue o seu estilo enxuto e 
preciso. 
 
... ou, mais propriamente, capítulo em que o 
leitor, desorientado, não pode combinar as 



tristezas de Sofia com a anedota do 
cocheiro. E pergunta confuso: – Então a 
entrevista da Rua da Harmonia, Sofia, 
Carlos Maria, esse chocalho de rimas 
sonoras e delinquentes, é tudo calúnia?(QB, 
CVI).  
 
Machado analisa, com ouvido crítico, o eco 
desagradável formado pela sucessão de 
palavras terminadas em -ia. Vale como 
efeito humorístico, mas naturalmente esse 
tipo de assonância não representa o estilo 
do autor, parecendo antes uma crítica aos 
que escrevem desse modo. 
 
Pois que se trata de cavalos, não fica mal 
dizer que a imaginação de Sofia era agora 
um corcel brioso e petulante, capaz de 
galgar morros e desbaratar matos. Outra 
seria a comparação, se a ocasião fosse 
diferente; mas corcel é o que vai melhor. 
Traz a ideia do ímpeto, do sangue, da 
disparada, ao mesmo tempo que a da 
serenidade com que torna ao caminho reto, 
e pôr fim à cavalariça. (QB, CXL). 

 Note-se como Machado faz questão de explicar a 
metáfora equestre empregada para descrever a 
imaginação de Sofia. Em outras palavras, metalinguagem 
com finalidade estética e de interação com o leitor. 

Não consultes dicionários. Casmurro não 
está aqui no sentido que eles lhe dão, mas 
no que lhe pôs o vulgo de homem calado e 
metido consigo. Dom veio por ironia, para 
atribuir-me fumos de fidalgo.(DC, I).  

Marta de Senna (2008:79) adverte que “Dom 
Casmurro é um narrador congenitamente embusteiro”. 



Com efeito, já no primeiro capítulo do livro ele tenta 
condicionar a opinião do leitor, usando um imperativo 
exortativo, com a intenção de dissuadi-lo de procurar o 
sentido do termo casmurro: “Não consultes dicionários”. 
Como quem diz: “Pode confiar em mim. Eu sou um 
narrador confiável”. E ele próprio se põe a explicar o 
sentido da palavra, à sua moda, é claro, omitindo que 
casmurro, além do sentido que ele apresenta, também 
pode significar “teimoso, obstinado”, justamente o que 
ele é, ao longo de toda a narrativa, com sua tentativa de 
provar a culpa de Capitu. Metalinguagem bem 
tendenciosa a desse narrador 

José Dias amava os superlativos. Era um 
modo de dar feição monumental às ideias; 
não as havendo, servia a prolongar as 
frases.(DC, IV). 

 O comentário de Machado de Assis sobre o estilo 
do agregado José Dias é uma crítica indireta à retórica 
vazia e hiperbólica. 

Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui 
particular, mais mulher do que eu era 
homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se 
disse, fica também. Há conceitos que se 
devem incutir na alma do leitor, à força de 
repetição. (DC, XXXI). 

 Além de explicar o que ele quer dizer com sua 
definição (Capitu era Capitu), Bentinho usa a retórica da 
repetição, para incutir no leitor a ideia de que Capitu, 
como mulher, tinha uma personalidade forte, que faltava 
a ele, como homem. Recorrendo à técnica do “morde-e-
assopra”, usará a mesma retórica para repetir até o fim 
da narrativa que Capitu o traiu com Escobar. 

A mim mesmo perguntei se ela não estaria 
destinada a passar dos gelos às flores pela 
ação daquele bacharel Osório... Ponho aqui 



a reticência que deixei então no meu 
espírito. (MA, fim de maio, 1888). 
 Machado explicita o valor estilístico das 
reticências, as quais expressam, no caso, a 
curiosidade do Conselheiro Aires, 
interessado em saber se Fidélia estava 
propensa a aceitar a corte que lhe fazia o 
referido bacharel. Não nos esqueçamos de 
que o próprio Conselheiro tinha uma certa 
queda pela “saborosa” viúva, como ele 
próprio a descrevera em seu diário, na 
anotação do dia 25 de janeiro 
 
(11) Quando demos por nós, tínhamos 
acabado de almoçar. Ofereci-lhe charutos e 
o meu coração. Quero dizer que lhe pedi 
viesse muitas vezes dar-me aquela hora 
deliciosa. (MA, 22/10/1888). 

Note-se o contraste: o prosaico e concreto 
substantivo charutos ao lado da sublime e abstrata 
metáfora coração, simbolizando afeto, amizade. Não 
satisfeito, Machado, apelando para a metalinguagem, 
ainda explica ao leitor o sentido de sua figura de 
retórica: “Quero dizer que...”. Genialidade em dose dupla. 

Creio que Tristão anda namorado de 
Fidélia. No meu tempo de rapaz dizia-se 
mordido; era mais enérgico, mas menos 
gracioso, e não tinha a espiritualidade da 
outra expressão, que é clássica. Namoro é 
banal, dá ideia de uma ocupação de vadios 
ou sensuais, mas namorado é bonito. “Ala 
de namorados” era a daqueles cavaleiros 
antigos que se bateram por amor das 
damas... Ó tempos! (MA, 12/11/1888). 
 Esta passagem é representativa do 
pensamento de Machado de Assis sobre o 



que hoje a linguística chama de variação 
linguística. Ele admira o coloquialismo 
mordido, por ser “mais enérgico”, mas 
prefere mesmo é a expressão clássica 
namorado, por motivos estéticos e 
românticos, em que entra o seu tanto de 
nostalgia, representada pela exclamação “Ó 
tempos! ”. Em outras palavras, “Bons 
tempos! ”. Cumpre registrar que o adjetivo 
mordido foi posto em itálico pelo próprio 
Machado, ou melhor, pelo Conselheiro 
Aires. 
 
(13) “– Mas, então, [as palavras] amam-se 
umas às outras? Amam-se umas às outras. E 
casam-se. O casamento delas é o que 
chamamos estilo. ” (“O cônego ou metafísica 
do estilo”, Várias histórias). 
 
 Interessante esta definição de estilo. Dela 
se depreende que, para Machado de Assis, o 
estilo é caracterizado pela escolha 
criteriosa das palavras, pela construção 
harmoniosa da frase. Uma questão de 
coerência, pois essa definição se aplica ao 
próprio Machado. 

 Considerações finais 
Do estudo apresentado, conclui-se que a 

metalinguagem é um dos recursos estilísticos mais 
empregados por Machado de Assis em sua prosa de 
ficção. Espírito crítico e exímio prosador, procura tornar 
mais expressivo o seu texto com observações e 
comentários esclarecedores, uma variante de suas 
conversas com o leitor, outro importante estilema 
machadiano. 



Referências 

CARVALHO, Castelar de. Dicionário de Machado de Assis: 
língua, estilo, temas. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010. 

MACHADO DE ASSIS, J. Maria. Obra completa (org. Afrânio 
Coutinho). 9. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. (3 
volumes). 

SENNA, Marta de. Alusão e zombaria: considerações sobre 
citações e referências na ficção de Machado de Assis. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2008. 

SOARES, Maria Nazaré Lins. Machado de Assis e a análise da 
expressão. Rio de Janeiro: INL, 1968. 



Minibiografias dos autores que participaram desta 
obra: 

Aline de Azevedo Gaignoux: 

Doutoranda em Estudos de Língua – especialidade Língua 
Portuguesa – na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
onde obteve o título de Mestre na mesma especialidade. Professora 
de Português e Literatura no colégio Pedro II, campus São Cristóvão 
II, desde 2014. 

André Nemi Conforte: 

Doutor em Língua Portuguesa pela UERJ e professor adjunto da 
mesma disciplina na mesma instituição. É autor, em parceria com 
João Baptista Vargens, de "Martinho da Vila: tradição e renovação" 
(Ed. Almádena, 2011).  

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. 

Carla MacPherson Garcia de Paiva: 

Doutoranda em Estudos de Língua – especialidade Língua 
Portuguesa – na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Mestre em Língua Portuguesa pela mesma instituição. Graduada em 
Língua Portuguesa e Literaturas (Licenciatura Plena), pela 
Universidade Federal Fluminense (1998). Professora de Língua 
Portuguesa, Literatura e Redação no Ensino Médio do Colégio 
Salesiano Santa Rosa (Niterói/RJ). 

Carlos Mauricio da Cruz: 



Doutorando em Estudos de Língua – especialidade Língua 
Portuguesa – na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
Mestre na mesma especialidade também pela UERJ (2014). 
Graduado em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas – pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1990) e em Português-
Latim pela mesma Universidade (1992). Atualmente trabalha como 
professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação nas redes 
privada e pública. 

Castelar de Carvalho: 

Doutorado em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Professor adjunto da UFRJ (aposentado). Membro 
da Academia Brasileira de Filologia. Membro do Instituto de Língua 
Portuguesa do Liceu Literário Português. Conferencista honorário e 
sócio benemérito do Real Gabinete Português de Leitura. 
Coordenador acadêmico do Curso de Especialização em Língua 
Portuguesa do Liceu Literário Português. 

 Darcilia Marindir Pinto Simões: 

Professora Associada de Língua Portuguesa do Instituto de Letras 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vice-presidente da 
AILP (2014-2017). Pós-doutora em Linguística (UFC, 2009) e em 
Comunicação & Semiótica (PUC-SP, 2007); Doutora em Letras 
Vernáculas (UFRJ, 1994), Mestra em Letras (UFF, 1985). Líder do 
Grupo de Pesquisa SELEPROT. Vice-Coordenadora do GT Ensino-
aprendizagem na perspectiva da LA (ANPOLL – 2016-2018).  

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes: 

Doutora em Letras, área Estudos de língua, especialidade Língua 
Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ 
/2017), com Doutorado Sanduíche, fomentado pela CAPES, na 
Alemanha – Universität zu Köln (2015; 2016). Mestre em Língua 
Portuguesa (UERJ/2013). Especialista em Língua 
Portuguesa (UERJ/2011). Graduação em Letras - Português e 
Literaturas (UERJ/2007). Professora do Instituto Alfa e Beto (2012 a 
2017). 



Eni Ferreira Teixeira: 

Doutoranda em Estudos de língua, especialidade Língua Portuguesa 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mestre na 
mesma especialidade pela mesma instituição (2013), bem como 
Especialização em Língua Portuguesa (2010) e Graduação em Letras 
(2004). Atua principalmente como professora de Língua Portuguesa 
e Redação. 

Flávio de Aguiar Barbosa: 

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. 

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. 

Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu: 

Doutora em Linguística pela UFRJ (2002). Professora associada do 
Instituto de Letras – UERJ desde 1993.Docente da Graduação, 
lecionando Língua Portuguesa, Práticas de leitura e produção de 
textos, além de ministrar disciplinas no mestrado e no doutorado, 
com orientações na linha de ensino e de descrição da língua. Autora 
de artigos e capítulos de livros em periódicos nacionais e 
internacionais. 

Tania Maria Nunes de Lima Camara: 

Doutora em Letras – especialidade Língua Portuguesa – pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instituição na qual 
também cursou o Mestrado na mesma especialidade. Atua como 
professora nos cursos de pós-graduação lato sensu – Mestrado e 
Doutorado na especialidade Língua Portuguesa, dentro da linha de 



pesquisa Ensino de Língua Portuguesa da UERJ, bem como nos 
cursos de Graduação do Instituto de Letras na mesma instituição. 

 

 

 
 

 

 


	APRESENTAÇÃO
	SUMÁRIO

	ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA, GRAMÁTICA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
	Referências

	REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA
	Situando a reflexão
	Base teórica
	A iconicidade verbal
	A linguística sistêmico-funcional (LSF)
	Halliday e Hasan assim explicam a LSF:
	Consequências práticas
	Considerações finais
	Referências

	TRABALHANDO O GÊNERO CONTO NA SALA DE AULA
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	A ORALIDADE COMO OBJETO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
	INTRODUÇÃO
	1. O ESPAÇO DA ORALIDADE NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
	1.1. Os gêneros textuais orais e o exercício da cidadania
	1.2 A seleção dos gêneros textuais a serem trabalhados em sala de aula
	1.3 A oralidade e a variação linguística
	1.4 A importância do ato de saber ouvir
	CONSIDERAÇÕES FINAIS

	AS ESTRATÉGIAS ESTILÍSTICO-ARGUMENTATIVAS NA LEITURA E NA ESCRITA
	INTRODUÇÃO
	1- LEITURA E ESCRITA: ABORDAGEM TRADICIONAL
	2- LEITURA E ESCRITA COMO AÇÕES ESTRATÉGICAS
	3- UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO
	4.1. Reticência enfática
	4.2. Frases feitas
	4.3. Frases curtas
	4.4. Perguntas
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	OS PROCESSOS RELACIONAIS E MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DA PERSUASÃO
	1. Por que e como seduzir as universidades públicas?
	2. O gênero proposta pedagógica
	3. A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e as metafunções da linguagem
	4. A metafunção ideacional e o sistema de transitividade
	4.1. O processo material
	4.2. O processo relacional
	5. Análise do córpus
	6. Considerações finais
	Referências

	ESTRUTURAS DISCURSIVAS: A REFERENCIAÇÃO TEXTUAL E A PROGRESSÃO REFERENCIAL.
	Introdução
	1.  A Referência e a Coesão Referencial
	2. Os Mecanismos de Referenciação Textual
	3. A Progressão Referencial
	Referências

	ANOTAÇÕESAO VOCABULÁRIO METALINGUÍSTICO DAS CANTIGAS TROVADORESCAS MEDIEVAIS
	Introdução
	1. Abordagem e procedimentos metodológicos
	1.1 Fontes de consulta e meios de processamento dos textos
	1.1.1. Cantigas Medievais Galego-Portuguesas
	1.1.2. Dicionario de Dicionários do Galego Medieval
	1.1.3. Wordsmith Tools
	Obtenção de listas de palavras
	Depreensão de palavras-chave
	Elaboração de índices analíticos, ou concordâncias

	1.2 Procedimentos metodológicos
	2. Análise de dados
	Cantiga
	Cobra
	Capítulo
	Palavra
	Trobador

	Considerações Finais
	Referências

	INTERTEXTUALIDADE REVERSA: QUANDO O FEITIÇO
	INTRODUÇÃO
	1-UM FENÔMENO ALTAMENTE DIALÓGICO
	2-EXEMPLOS DE INTERTEXTUALIDADE REVERSA EM FORMA DE PARÁFRASE
	5. EXEMPLOS DE INTERTEXTUALIDADE REVERSA EM FORMA DE PARÓDIA
	2-Estudo de caso: a polêmica das “biografias não autorizadas”, um episódio desencadeador de intertextualidade reversa
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Referências

	O VOCATIVO ‘NEM’: UM ESTUDO SOBRE ATITUDES, CRENÇAS E IMAGINÁRIOS
	Introdução
	1- Atitudes, crenças e imaginário
	2 - Imaginários
	3 – Considerações finais
	Referências

	METALINGUAGEM, UM ESTILEMA MACHADIANO
	Introdução
	Considerações finais
	Referências

	Minibiografias dos autores que participaram desta obra:

