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Apresentação 

É  com grande alegria que entrego aos leitores a 
coleta nea de textos apresentados na 1ª Jornada 
SÉLÉPROT – evento que visa a mostrar aos 
interessados o andamento da produça o de estudos e 
pesquisas do Grupo de Pesquisa Semio tica, Leitura e 
Produça o de Textos (SÉLÉPROT). 

A ordem de apresentaça o dos textos segue o 
itinera rio cumprido durante a Jornada.  

Na Mesa 1, intitulada Produça o de Textos e 
Referenciaça o, Maria Teresa Tedesco Vilardo abreu 
apresentou “Os processos ensinar e aprender a 
escrita: algumas consideraço es sobre a referenciaça o”. 
Seu artigo contempla questo es da referenciaça o 
mostradas em aulas de redaça o e articuladas com os 
processos de raciocí nio desenvolvidos. 

Na mesma Mesa, Vanda Maria Cardoso de 
Menezes tratou de “Textos sob a o tica sociocognitiva: 
referenciaça o”. Nesse trabalho, a autora conjuga, por 
as concepço es de subjetividade, intersubjetividade, 
instabilidade e estabilidade. Quer isso dizer que a 
noça o de refere ncia a ser adotada deve se afastar, de 
todo, de uma visa o objetivista, ou seja, de uma 
postulada relaça o direta entre linguagem e mundo.  

Ainda na Mesa 1, Wagner Alexandre dos Santos 
Costa trata de “Unidades e categorias textuais como 
objetos de discurso: o caso dos memes”. Neste estudo 
o autor parte da assunça o de que por meio da 
atividade de referenciaça o os falantes instauram e 
compartilham sentidos no evento de comunicaça o. 
Éspecificamente, “os sujeitos constroem, atrave s de 



pra ticas discursivas e cognitivas social e 
culturalmente situadas, verso es pu blicas do mundo. 

A mesa 2, denominada Leitura: Aspectos 
Semio ticos É Sema nticos, iniciou-se com a 
apresentaça o de Claudia Moura da Rocha, cujo tí tulo e  
“Leitura em tempos de fake news”.  Segundo a autora, 
na atual conjuntura, em que notí cias falsas sa o 
facilmente divulgadas (por que na o dizer 
disseminadas), deixando leitores sem saber se podem 
ou na o confiar no que e  divulgado, e  mais que 
necessa rio, e  premente repensar o que concebemos 
como leitura. Dessa forma se desenvolve o trabalho 
aqui apresentado. 

Contemplando outra modalidade de leitura, Aira 
Suzana Ribeiro Martins assina o artigo “Sem mim-uma 
leitura semio tica” com o qual estabelece um dia logo 
entre a linguagem ce nica e as demais linguagens. A 
autora entende que e  imprescindí vel despertar a 
sensibilidade do aluno para que esteja atento a  
profusa o de linguagens presentes no universo, sendo 
a dança uma delas. Para que o indiví duo perceba o 
que dizem as linguagens  verbais e tambe m as na o 
verbais, e  necessa rio que adquira as habilidades de  
ouvir, ler e sentir. 

Na Mesa 2, tambe m se focalizou a questa o do 
dia logo entre textos. Élmar Rosa de Aquino trouxe a  
cena a discussa o da “A intertextualidade e a 
interdiscursividade em Millo r Fernandes”, 
oportunidade em que o texto litera rio po de ser 
observado como uma manancial de ampliaça o do 
horizonte de leituras dos sujeitos. Mostrou que ha  um 
dia logo entre textos e discursos que precisa ser 



percebido pelos leitores com vista a aumentar-lhes o 
cabedal linguistico-textual. 

Na Mesa 3, A PRODUÇA O DO TÉXTO 
ACADÉ MICO,  Maria Aparecida Cardoso Santos 
abordou o artigo cientí fico como tema, com a intença o 
de discorrer, ainda que brevemente, sobre dois 
processos complementares e importantes, quais 
sejam, a elaboraça o e a revisa o. Para a elaboraça o 
indicou procedimentos necessa rios, dentre os quais 
esta o incluí dos a importa ncia de o autor do artigo 
cientí fico ser tambe m leitor desse tipo de artigo e a 
necessidade de ele estar atento a  referenciaça o 
bibliogra fica bem como a  obedie ncia a s normas de 
publicaça o. 

Carmem Lucia Pereira Praxedes tratou de “A 
produça o do texto acade mico em como se faz uma 
tese”. Nesse trabalho, a autora trouxe a  baila as 
instruço es de Umberto Éco em relaça o a  preparaça o 
dos textos te cnico-cientí ficos.  

Claudio Artur O. Rei ocupou-se com comentar 
uma monografia, apontando-lhe, passo a passo, os 
problemas e as necessa rias soluço es. Observou 
questo es gramaticais, estilí sticas e formais, 
considerando o modelo acade mico exigido para as 
monografias de fim de curso. 

A Mesa 4 trouxe a debate a Importa ncia dos 
estudos do le xico, e Darcilia Simo es apresentou 
trabalho homo nimo ao tí tulo da mesa. Seu enfoque foi 
a seleça o lexical na produça o de textos, com e nfase 
nas manchetes jornalí sticas. A autora tem por 
premissa que As palavras constroem o mundo em que 
vivemos. Portanto, o primeiro domí nio da lí ngua e  o 



vocabula rio. Quando começamos a falar, o fazemos 
com palavras que representam as coisas do mundo, e 
dessa forma dele nos apropriamos. A partir dessa 
visa o, po e em discussa o enunciados em que o 
emprego do le xico demonstra impropriedades de 
seleça o que prejudicam a compreensa o da mensagem. 

Rosane Reis de Oliveira, seguindo a trilha das 
palavras e seus usos, em “Éscolhas lexicais dos lugares 
de fala: percurso semio tico”, trata do que e  lugar de 
fala. Como o lugar de fala interfere na escolha lexical 
do autor do texto. Ana lise das escolhas lexicais de dois 
lugares de fala, o do negro e o do branco, com o tema 
racismo no Brasil. O percurso semio tico no 
desenvolvimento de estrate gias argumentativas do 
lugar de fala do negro. 

Por fim, Afra nio da Silva Garcia, com o artigo 
“Transpare ncia, motivaça o e etimologia”, focaliza 
propriedades le xico-sema nticas das formas da lí ngua, 
em especial os lexemas, apontando-lhes a 
possibilidade (ou na o) de conduzir o leitor ao seu 
significado ba sico, seja por ordem da morfologia ou da 
etimologia. 
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OS PROCESSOS ENSINAR E APRENDER 
A ESCRITA: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
REFERENCIAÇÃO 

   Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu  
tedesco@uol.com.br 

 

 Introdução    

Com o objetivo de refletir sobre os processos 
ensinar- aprender a lí ngua escrita, parte-se do 
pressuposto de que a abordagem dos textos e o ensino 
de linguagem em sala de aula deve permitir um 
alargamento do universo de conhecimentos do 
estudante.  

É  sabido que as crianças aprendem a falar 
estando imersos na linguagem. Para o aprendizado da 
escrita, isso na o e  verdadeiro: ler, escrever ou 
compreender um texto sa o atividades que so  podem 
ser adquiridas por meio de um longo processo de 
aprendizado. A expressa o escrita demanda 
conhecimentos especí ficos, ale m de habilidades 
motoras, linguí sticas, perceptivas e ate  mesmo 
espaçovisuais.  Ha  va rios conhecimentos em jogo.   
Na o basta, apenas, ter ideias. É  preciso saber formar 
ra pida e eficientemente formas gra ficas complexas, 
saber selecionar o vocabula rio necessa rio para expor 
uma mensagem por meio dos sinais gra ficos, saber 
formalizar o discurso na ause ncia do interlocutor 
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como e  o caso da escrita, saber organizar ideias em 
seque ncia linear. 

Assume-se, portanto, como pressuposto que o 
sujeito tem conhecimentos va rios da sua lí ngua 
materna. Precisa, entretanto, conhecer o processo de 
escrita que envolve outras tantas habilidades. Ha , 
ainda, conhecimentos que sa o acionados de imediato, 
quais sejam: (i) conhecimento linguí stico, pois, sendo 
falante nativo, convive-se com a lí ngua oral de forma 
plena, ja  que se esta  imerso na linguagem; (ii) 
conhecimento de mundo, essa imersa o da  a cada um 
de no s, falantes, condiço es de ampliaça o de nossos 
conhecimentos, a partir de nossas pra ticas sociais. 
Admite-se que este conhecimento de mundo pode ser 
mais ou menos ampliado, considerando as inserço es 
sociais vivenciadas por cada um de no s; (iii) 
conhecimento partilhado, trata-se de conhecimento 
alastrado nas diversas interaço es em nossas pra ticas 
sociais; (iv) conhecimento enciclope dico, aquele que 
e / tem de ser sistematizado.  A nosso ver e  o 
conhecimento adquirido formalmente, na escola, mas 
na o apenas nela. A leitura e  um excelente mecanismo 
para a ampliaça o desse nosso conhecimento.  

Considerando este prea mbulo, propomo-nos, 
neste artigo,  fazer algumas reflexo es sobre os 
processos de ensinar e de aprender a lí ngua escrita. 
Para tanto, apresentamos ana lises de textos para 
reflexo es sobre o processo cognitivo da leitura, 
incluindo texto produzido por estudante dos 
primeiros anos do ensino fundamental, a fim de 
discutir sobre os conhecimentos a serem acionados e 
sobre as necessa rias intervenço es que precisam ser 
feitas, para mediar o processo de construça o dos 

15



conhecimentos de lí ngua escrita, partindo-se de um 
pressuposto de que acionamos modelos mentais e que 
a escola e  um dos espaços mais importantes para a 
ativaça o desses modelos. Uma pergunta fundamental 
e  como o professor pode, portanto, auxiliar na 
mediaça o do processo de aprendizado da lí ngua 
escrita, na construça o de modelos mentais, a fim de 
que sejam desenvolvidas habilidades, para que o 
estudante domine as estrate gias de dizer, pertinentes 
a  lí ngua escrita.  Como objeto da materialidade 
linguí stica, escolheu-se a referenciaça o para 
procedermos a algumas reflexo es discursivas.  

 Primeira etapa: pensando sobre o processo de 

leitura  

 Se recebe ssemos o desafio de fazer uma leitura 
do texto a seguir, nosso conhecimento de mundo nos 
guiaria a entender que se trata de uma letra de mu sica 
conhecida, escrita por Lennon, na de cada de 70. 
Aquelas pessoas que dominam a lí ngua inglesa, 
certamente, tera o entendimento do que os versos 
desta linda cança o dizem. Para aqueles que 
desconhecem a lí ngua inglesa na o conseguira o 
entender o que esta  escrito. Podera o, eventualmente, 
reconhecer uma ou outra palavra, sem ter 
possibilidades de resgatar todo o sentido da letra. Seu 
conhecimento de mundo pode auxiliar a reconhecer a 
letra da cança o e ate  cantarolar no ritmo, por 
exemplo.      

Imagine there's no 

heaven 

You may say I'm a 

dreamer 
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It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the 

people 

Living for today... 

Aha-ah... 

Imagine there's no 

countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or 

die for 

And no religion, too 

Imagine all the 

people 

Living life in 

peace... You... 

But I'm not the only 

one 

I hope someday 

you'll join us 

And the world will 

be as one 

Imagine no 

possessions 

I wonder if you can 

No need… 

Imagine, John 

Lennon. 

Letra da canção   Imagine – 1971 

  Deseja-se enfatizar com isso que o domí nio do 
co digo linguí stico e  fundamental para que possamos 
“decifrar” um texto. Ser leitor, no entanto, na o e  ser 
um decifrador. Ser capaz de reconhecer as formas 
gra ficas faz parte do processo de construça o do 
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entendimento do texto, mas na o e  suficiente para se 
entender o texto ou para se escrever um texto.  Desta 
forma, pode-se afirmar que ler, em primeira 
abordagem e  decifrar, para transformar o que esta  
escrito em material de lingua(gem) oral. Somente 
depois desse processo, a compreensa o ocorre. Todo o 
texto e  uma caixa fechada, uma porta fechada, se na o 
for decifrado em primeiro lugar.  Ésta perspectiva traz 
como conseque ncia que as noço es ba sicas para se 
aprender a ler e a escrever esta o voltadas 
exclusivamente para os problemas linguí sticos 
relacionados com a tarefa de decifrar o nosso sistema 
de escrita. Ha  “conhecimentos” que devem ser 
apreendidos na escola; ha  outros tantos e tantos 
conhecimentos que sa o trazidos pelos estudantes em 
seu reperto rio cultural, seu conhecimento de mundo e 
conhecimento partilhado, acionados de forma 
permanente em nossas vidas, ja  que estamos 
inseridos em uma sociedade multissemio tica, que 
requer de cada um processamentos de leitura 
incessantemente.  

Segunda etapa:   perpassando os modelos mentais 

Propo e-se respaldar o exposto neste capí tulo, 
tomando como base a teoria dos modelos mentais, 
pois se toma a ideia de que o ser humano so  apreende 
o novo, construindo modelos. Neste sentido, 
especificamente, ha  interesse de va rias a reas do 
conhecimento humano sobre o construto de modelos 
mentais, que na o sa o iguais para os diferentes seres 
humanos. O pressuposto ba sico e  que construí mos 
novos modelos, a partir do que conhecemos. Neste 
sentido, explicaço es sa o tentativas de compreender 
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um evento ou uma dada situaça o, partindo de algo 
que estamos habituados, por meio de analogias, por 
exemplo.   

      Borges (1999) afirma que 

 o modelo e  o mediador entre a realidade e a 
mente humana. Éles falam tanto de no s 
mesmos de nosso conhecimento pre vio, de 
nossa experie ncia e forma de pensar como 
da realidade externa feno menos, objetos, 
processos- que esta  sendo modelado. 
Sua utilidade vem justamente do fato de 
que ele e  uma representaça o 
simplificada do sistema representado. 
Nesse sentido, um modelo capta apenas 
alguns elementos, selecionados por 
quem o constro i, daquilo que ele 
representa e, portanto, e  da natureza dos 
modelos serem incompletos. 

Johnson-Laird (1983), teo rico que da  suporte 
para o que ora apresentamos, postula que no s 
construí mos modelos de eventos e aspectos do 
mundo, usando processos cognitivos ta citos. No s 
raciocinamos por estes modelos. Portanto, nosso 
ce rebro na o esta / e  vazio.  Do ponto de vista desta 
teoria, a compreensa o de um dado aspecto da 
realidade ocorre quando se verifica acordo entre o 
modelo construí do para explica -lo e a parte explicada. 
Dessa forma, nossa habilidade em dar explicaço es esta  
intimamente relacionada com nossa compreensa o 
daquilo que e  explicado. Portanto, para compreender 
qualquer feno meno ou estado de coisas, precisamos 
ter um modelo funcional. Os modelos representam o 
contexto do discurso, de um evento ou de uma 
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situaça o, incluindo aí  os objetos envolvidos e o 
conhecimento ta cito que o observador usa para 
compreende -los. Isto significa dizer que apreendemos 
as coisas por nossa convive ncia, alia s, por nossa 
existe ncia no mundo. 

Ésses modelos mentais sa o ana logos aos 
processos que acontecem no mundo exterior, embora 
sejam incompletos e na o representem, diretamente, a 
realidade. Alguns desses modelos sa o adquiridos 
apenas por meio da transmissa o cultural; outros, por 
meio do ensino, enquanto outros sa o adquiridos da 
interaça o cotidiana com outras pessoas e com o 
mundo. Portanto, trata-se de algo que vai sendo 
construí do na formaça o do sujeito.  Interessa-nos aqui 
fazer uma relaça o destes modelos com os modelos 
que adquirimos na escola.  

De acordo com o supracitado autor, os modelos 
mentais nos tornam capazes a fazer prediço es e 
infere ncias, a compreender feno menos e eventos, a 
estabelecer relaço es de causalidade aos eventos 
observados, a tomar deciso es e controlar a execuça o 
delas.  Os modelos mentais na o envolvem regras 
explí citas de manipulaça o. Nosso raciocí nio se 
processa por meio da construça o de modelos de 
eventos e estados de coisas no mundo e, enta o, 
procuramos exemplos que se ajustem a um dado 
modelo ou contraexemplos que os distanciem.  

Partindo destes pressupostos ba sicos, 
argumenta-se que o processo de aprendizado da 
escrita, funça o precí pua da escola, deve alimentar a 
apreensa o desses modelos mentais, usufruindo, 
sobretudo, dos modelos ja  existentes trazidos no 
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sujeito, que acionam os conhecimentos linguí stico- 
discursivos de suas pra ticas sociais. Os novos modelos 
mentais de escrita tera o a mediaça o do professor e 
dos colegas de sala de aula, num ambiente de 
permanente estí mulo para a apreensa o.            

Terceira etapa: aplicando em diferentes textos 

alguns pressupostos 

Bergson, filo sofo france s, afirmou que “O olho só 
vê o que a mente está preparada para compreender.” 
Éntende-se ser esta condiça o indispensa vel para o 
aprendizado. O saber e  adquirido, e  construí do nos 
processos mentais e cerebrais gerais, que sa o 
indiferentes a  natureza da informaça o ou juí zo social 
acerca dele. Éntende-se que na o existem processos 
cognitivos especí ficos para a escola, para a cie ncia, 
para a vida cotidiana ou para qualquer outro domí nio 
de experie ncias. As atividades propostas na escola 
eventualmente desencadeiam mais de uma 
possibilidade de trabalho cognitivo na o so  pela 
diversidade de tarefas que podem surgir, mas, 
sobretudo, pelas a reas de conhecimentos que sa o 
acionadas. Acredita-se que, em sala de aula, os 
padro es pre -estabelecidos, como por exemplo, como 
agir num momento de avaliaça o, determinam ou 
indiciam quais informaço es participara o do trabalho 
cognitivo a ser realizado pelos alunos. Por sua vez, 
esses precisam reconhecer as normas de 
comportamento sociocognitivo na escola para 
apreenderem melhor os conteu dos. 

Ém relaça o aos docentes, para se dar conta do 
comportamento sociocognitivo dos alunos, 
precisamos compreender as bases de conhecimento 
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em que ele se sustenta, bem como as condiço es de 
validaça o, e de realidade, portanto, dos saberes que 
eles trazem, em contraste com saberes validados pela 
escola. Ale m disso, a metodologia, defende-se, vai/ 
pode influenciar no processo de aprendizado da 
lí ngua escrita.  

A fim de discutir uma e outra pra ticas 
metodolo gicas em sala de aula, vamos nos debruçar a 
seguir em texto produzido por estudante dos anos 
iniciais. Trata-se de um texto solicitado em sala de 
aula no iní cio do ano letivo, me s de fevereiro, perto do 
carnaval. A proposta e  a seguinte:  

Leia a frase, desenhe e escreva um texto sobre ela:  

O Rio e  so  folia!  

  O querido aluno escreveu assim:  

  O Rio de Janeiro continua sendo lindo. 

   É com folia, ele fica maravilhoso. Éu amo o rio de 

Janeiro afinal eu Sou carioca e curto muinto a folia!  

  

Abaixo, reproduz-se o texto original do aluno, a 
fim de que se possa ver a organizaça o espaço-visual 
do texto e o desenho elaborado, conforme solicitaça o 
do enunciado.  
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Figura 1-  Reprodução de texto de aluno dos anos iniciais, 

município do Rio de Janeiro.         

Propo e-se ana lise do texto reproduzido acima 
que começa na proposta feita para a escrita.  Trata-se 
de um enunciado, primeiramente, muito abstrato 
porque sa o tre s comandos em um mesmo enunciado: 
Leia, desenhe, escreva. Ale m disso, entende-se que a 
terceira parte do comando atravessa um conceito 
importante dentro da a rea da linguagem: o conceito 
de texto. Éste conceito requer do leitor deste 
enunciado o acionamento de conceitos importantes.  

O texto e  uma unidade de significaça o, de 
qualquer extensa o, verbal e na o verbal. Implica em 
uma materialidade linguí stica. A concretizaça o do 
texto se da  na materialidade dos ge neros textuais. A 
comunicaça o humana ocorre “envelopada” em um 
dado ge nero: faz-se uma palestra, escreve-se uma 
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carta, le -se um bilhete. No caso do comando em 
ana lise, pode-se perguntar:  Que texto e  este que deve 
ser produzido? Uma carta? Uma manchete de jornal? 
Uma lista de procedimentos para aproveitar as 
belezas da folia do Rio de Janeiro? Na o ha  qualquer 
indí cio de um ge nero textual. Ale m dessa “ause ncia de 
informaça o”, ha  de se perguntar: “o aluno escreve para 
que ?”. No processo de comunicaça o em que estamos 
incessantemente inseridos, sabemos, como falantes da 
lí ngua, por que queremos dizer algo e a quem dizer 
este algo.  Trata-se de dois conhecimentos 
fundamentais para que possamos escolher, por 
exemplo, as estrate gias linguí sticas a serem utilizadas. 
No nosso exemplo, a resposta para esta segunda 
pergunta e : o estudante escreve para o professor, que 
lhe solicitou a tarefa; escreve para cumprir uma tarefa 
escolar. 

Éstas duas perguntas sa o muito importantes, 
defende-se, para entender o ge nero textual que 
“envelopa” nossas escolhas discursivas. Observa-se na 
referida proposta que na o ha  um interlocutor para 
este processo de comunicaça o, pois o processo de 
comunicaça o da sala de aula se sobrepo e ao processo 
de comunicaça o proposto na escrita. 

Para fundamentar o apresentado neste capí tulo, 
alinho-me a  Kleiman (1993) que postula duas 
concepço es de leitura, a saber: concepça o escolar e 
na o escolar de leitura. A autora focaliza pontos 
viscerais para a compreensa o do processo de 
aprendizagem da leitura que tornam inoperante o 
processo de formaça o do leitor, como por exemplo, o 
escasso material escrito, principalmente no seu 
universo escolar, embora tambe m critique o 
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distanciamento de textos no seu cotidiano.  
Acrescenta, ainda, que as pra ticas em sala de aula se 
resumem a atividades tortuosas de decifraça o que 
deixam cada vez mais longe o desenvolvimento da 
compreensa o leitora. Ém contrapartida, a concepça o 
na o escolar de leitura caminha por lado oposto, pois 
considera a leitura um processamento cognitivo, em 
que o texto, em sua multiplicidade de ge neros, se 
constitui na mate ria-prima do processo de 
aprendizado.  

Neste alinhamento, postulo a existe ncia de duas 
concepço es em relaça o a  escrita que esta o em polos 
diferentes: uma concepça o escolar de escrita e outra, 
na o escolar de escrita.  No caso em tela, a produça o 
em ana lise corporifica uma concepça o escolar de 
escrita, muito rotineira nas salas de aula de lí ngua 
portuguesa.  Trata-se de uma tarefa de escrita que 
atende a, apenas, um objetivo, qual seja: desenvolver 
uma tarefa escolar, sem que contextualizaço es 
fundamentais para o desenvolvimento do processo de 
comunicaça o real sejam fornecidas. O estudante 
consegue “dar conta da tarefa”, pois ha  uma situaça o 
de comunicaça o real desenvolvida entre os 
interlocutores, professor e estudantes, que permite 
aos interlocutores alcançarem informaço es que 
acabam sendo utilizadas nos contextos de escrita.. 
Para comprovar o que esta  sendo afirmado aqui, sabe-
se que, dificilmente, ocorre uma situaça o em sala de 
aula de recusa para uma tarefa solicitada pelo 
docente. Por que ? Porque o estudante sabe que dada 
tarefa sera  utilizada para compor o espectro de 
atividades que devem ocorrer na escola com o intuito 
de fixar um conteu do, de rever algum conceito, de 
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propor uma fixaça o, ou, ate  mesmo, atividades que 
compo em o processo de avaliaça o escolar.  Na o ha , 
entretanto, interesse real no processo de comunicaça o 
solicitado, ou seja, na o se deseja saber o que o 
estudante tem a nos dizer sobre o assunto que lhe foi 
perguntado. No nosso caso, a escrita se evidencia 
quando se escreve com propo sitos reais para atingir o 
outro, de alcançar o outro e levar o seu dizer para ser 
entendido.                  

Dando continuidade a  ana lise do enunciado, 
observa-se ambiguidade do comando. O comando 
“escreva um texto sobre ela”, ou seja, “escreva um 
texto sobre a frase – “O Rio e  so  folia.” poderia ser 
interpretado e respondido como: “A frase tem cinco 
palavras.” “A frase tem cinco palavras curtas.” “Quatro 
palavras da frase te m letra o, e, apenas, uma palavra 
tem a letra a.”  Évidentemente, isto na o acontece e,  
na o houve resposta neste sentido em nenhum dos 
textos analisados (22).  Por que isto acontece? Porque, 
na verdade, o estudante, mesmo dos anos iniciais 
conhece ou passa a conhecer o jogo discursivo da 
escola. Como foi dito no iní cio desta segunda seça o, 
“[os estudantes] precisam reconhecer as normas de 
comportamento sociocognitivo na escola para 
apreenderem melhor os conteu dos.” Na verdade, eles 
sobrevivem a  escola.  Ha  um acordo ta cito que 
permite/ auxilia para que este tipo de ambiguidade 
na o seja levado para o sentido de algo que 
“dificilmente acontece na escola.” 

           Tomando novamente o texto em ana lise: 

    O Rio de Janeiro continua sendo lindo. 
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   É com folia, ele fica maravilhoso. Éu amo o 

rio de Janeiro afinal eu Sou carioca e curto 

muinto a folia!    

               

Fica claro que o estudante do 3º. ano do ensino 
ba sico atende muito bem ao que foi solicitado pela 
professora. A marca linguí stica que atesta esta 
afirmaça o sa o os adjetivos “lindo”, “maravilhoso”; os 
verbos “amo” e “curto”; a expressa o “sou carioca”.  A 
manutença o do to pico do texto, o que lhe garante a 
coere ncia, sa o os voca bulos Rio de Janeiro, Folia, bem 
como as aço es centradas na primeira pessoa. A 
antecipaça o da expressa o “É com folia”, numa 
topicalizaça o, tí pica da oralidade, garante este fluxo de 
informaça o, numa gradaça o, mantendo a coere ncia 
entre o que foi solicitado e seu projeto de dizer.  

Por outro lado, o texto apresenta uma sorte de 
problemas relativos ao uso formal da lí ngua, tais como 
a questa o da pontuaça o; ainda questo es de ortografia, 
como uso da letra maiu scula/ minu scula, a escrita 
nasalizada do adve rbio muito; a expressa o continua 
sendo, que pode nos levar a inferir que houve 
discussa o em sala de aula sobre o Rio de Janeiro, seus 
problemas e suas virtudes ( algo assim!). Todos estes 
sa o itens importantes de mediaça o do docente para o 
desenvolvimento do leitor em formaça o no processo 
de aprendizado da lí ngua portuguesa. O professor, por 
exemplo, deve mostrar aos estudantes que o verbo 
continuar ja  traz em seu valor sema ntico a ideia de 
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continuidade, na o precisando ser colocado o geru ndio 
sendo.   

Por fim, considera-se um texto em que 
predomina uma concepça o escolar de escrita porque, 
ainda que cumpra ao que foi indicado na proposta, 
na o cumpre sua funça o discursiva, na o espelha as 
pra ticas sociais de linguagem, na o tem um motivo 
maior para acontecer em termos de comunicaça o. 
Acredita-se que as escolhas discursivas contribuem 
para este na o espelhamento.  A construça o linguí stico- 
discursiva e  “frouxa”, prejudicando, de certa forma, a 
coere ncia textual do projeto de dizer, a  medida que 
na o tem um entrelaçamento entre as partes. Por 
exemplo, a topicalizaça o que poderia amarrar mais as 
partes da descriça o a que se propo e, traz algo muito 
pontual que na o contribui, efetivamente, para a 
progressa o do texto.    

A fim de ilustrar com exemplo de texto o que 
esta  sendo tratado como concepça o na o escolar de 
escrita, apresenta-se a seguir texto retirado de um 
guia turí stico do Rio de Janeiro. 

Texto 2 

Pontos Turísticos - Pão de Açúcar 

                 Com sua altura significativa e plástica incomum, o Pão de 

Açúcar     divide       com o Corcovado o título de ponto de atração 

turística de onde se tem as mais belas vistas do Rio. 

                  Conhecido cartão-postal da cidade, ele é alcançado via 

teleférico, primeiro até o Morro da Urca, onde os visitantes 
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embarcam em um segundo bondinho, que os levará até o destino 

final. 

                    Do Pão de Açúcar podem ser apreciadas diversas praias 

do Rio e de Niterói, além de uma densa vegetação de Mata Atlântica 

e algumas edificações históricas como o Forte de Santa Cruz e a Ilha 

Fiscal. 

  Retirado de um Guia de Turismo no RJ. 

    

Primeiramente, esse na o e  um exemplar de texto 
produzido por estudante. É  a apresentaça o de um dos 
pontos turí sticos do Rio de Janeiro – O Pa o de Açu car. 
Texto que circula em nossas pra ticas sociais, e  de 
curta extensa o, e, para chamar a atença o do leitor 
para o que vai ser apresentado, o produtor do texto, 
inicia-o com um sintagma nominal extenso que traz 
duas caracterí sticas do ponto turí stico da cidade do 
Rio de Janeiro, tema central do texto, em que 
predomina a descriça o.  Diferentemente do texto 1, 
esta topicalizaça o, mais do que uma transposiça o de 
caracterí stica tí pica da fala para a escrita, ressalta 
uma importante qualidade do ponto turí stico, nu cleo 
central do texto, da qual  sera o derivadas as demais 
caracterí sticas em destaque.   

Para divulgar as belezas da cidade maravilhosa 
e, evidentemente, atrair o turismo para a cidade, ha  
va rios guias de turismo espalhados em hote is e em 
restaurantes da cidade, por exemplo.    O texto 
analisado faz parte de um guia deste tipo. Portanto, e  
um texto predominantemente descritivo que compo e 
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o ge nero Guia de Turismo cujo objetivo e  apresentar 
os pontos turí sticos da cidade do Rio de Janeiro com a 
finalidade de o leitor na o so  tomar conhecimento dos 
lugares privilegiados da cidade, mas, para que, 
tambe m, tenha o desejo de visita -lo.    

Do ponto de vista da construça o linguí stica, por 
ser um texto descritivo, ha  um nu mero grande de 
adjetivos, que indicam um estado de coisas, como se 
caracteriza aquele ponto turí stico, como por exemplo 
“altura significativa”, “pla stica incomum”, “carta o-
postal da cidade”.  Ale m disso, a caracterí stica de ser 
um ponto turí stico alto vai desencadear toda a 
descriça o ao longo do texto, baseada na vista que e  
possí vel se ter a partir deste carta o postal, 
especificamente no terceiro para grafo, tais como 
“apreciadas diversas praias”, “densa vegetaça o”, 
“edificaço es histo ricas”.          É  um texto curto, 
composto de tre s para grafos, sendo o sintagma 
nominal (Sn) Pa o-de-Açu car, to pico de cada para grafo, 
ou seja, ideia nu cleo ou central de cada um. Ainda e  
importante afirmar que cada para grafo e  iniciado por 
uma topicalizaça o (cf. u ltimo para grafo da pa gina 
anterior), o que pode ter duas finalidades: (i) ressaltar 
as caracterí sticas do objeto-nu cleo; (ii) chamar a 
atença o do leitor para este í cone de belezas.      

       A materialidade linguí stica nos permite 
perceber a integraça o do texto por meio das 
retomadas deste termo- nu cleo. Sua primeira mença o 
esta  no tí tulo, num termo mais gene rico, eu diria, 
refere ncia ao monumento turí stico. Ém seguida, o 
sintagma nominal e  retomado por um artigo definido, 
na primeira frase; substituí do por pronome, no 
segundo para grafo; introduzido por preposiça o, no 
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u ltimo.  Sa o retomadas de estruturas linguí sticas 
simples (ou por Sn simples ou por pronome). 
Pergunta-se o que faz com que este texto seja coeso, 
integrado? Ale m deste referente ser retomado, numa 
clara progressa o ao longo do texto, ha  nucleaço es nos 
tre s para grafos, tendo sempre o to pico como centro, 
mas acompanhado por predicaço es e sub-to picos. 
Émbora na o haja um grande desenvolvimento de 
ideias, de certa forma, caracterí sticas deste ge nero, o 
texto atinge ao seu propo sito comunicativo, que e  
apresentar o ponto turí stico mais famoso do Rio de 
Janeiro.  Dessa forma, temos:       

1º. Para grafo                                                                                                

   
  

•as mais belas 
vistas do Rio 

•o título de 
ponto de 
atração 
turística  

•Com sua altura 
significativa e 
plástica 
incomum  

Pão- de - 
açúcar  

Corcovado 

31



2º. Parágrafo 

 
3º.parágrafo  

 
 

Os gra ficos mostram as relaço es intrí nsecas 
existentes entre o to pico e as informaço es que sa o 
fornecidas e que caracterizam o ponto turí stico, 
havendo a progressa o to pica, ao agregar mais 
informaço es aos referentes.  A noça o de to pico diz 
respeito a  produça o enunciativa dos objetos de 
discurso, pois acionamos modos de enunciaça o 
sociocognitivamente situados, produzindo objetos de 

 

•Conhecido Cartão- 
Postal da Cidade 

•  Pão-de-Açúcar 

•  Os visitantes 
embarcam até o 
destino final.   

 

• Do Pão- De-Açúcar  

 

 3ª. menção 

• apreciadas diversas 
praias do Rio e de 
Niterói 

• Caracterísitcas  

• densa vegetação de Mata 
Atlântica  

• algumas edificações históricas  

Características 
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discurso, a exemplo de Pa o- de- Açu car que vai 
“tomando vida(s)” no projeto de dizer do produtor do 
texto (do Guia Turí stico). 

Pode-se afirmar que o Sn Pa o-de-Açu car do 
tí tulo na o tem a mesma acepça o discursiva do Sn do 
u ltimo para grafo.  Na verdade, o objeto de discurso se 
caracteriza por construir progressivamente uma 
configuraça o ao se enriquecer com novos aspectos e 
propriedades. É  exatamente o que se ve  acontecer no 
texto 2, pois o to pico Pa o- de- Açu car vai sendo 
integrado em novas configuraço es, vai se articulando 
em outras partes, tornando-se independente. Neste 
sentido, o objeto se completa discursivamente, pois 
criam-se novos objetos, o que sugere uma noça o 
dina mica de discurso. (Mondada, 1994:64).  

Pode-se entender que a referenciaça o e  um 
processo de geraça o de domí nios referenciais em que 
os objetos discursivos fazem refere ncia a um estado 
do mundo. As categorizaço es cumprem um papel 
fundamental neste sentido. No nosso exemplo, o 
conceito do ponto turí stico vai sendo construí do, a  
medida que nucleaço es va o sendo desenvolvidas. Ao 
final, o leitor constro i um modelo da imagem 
apresentada e recategorizada. No nosso caso, novas 
funço es e predicaço es va o construindo este objeto de 
discurso.  As pro prias topicalizaço es existentes no 
texto, tanto no segundo quanto no terceiro para grafos 
integram as informaço es, ale m de lhe ressaltarem as 
caracterí sticas, como ja  foi dito.     

Neste sentido, a lí ngua e  muito mais do que um 
instrumento de comunicaça o. Na o e  uma forma que o 
falante tem de mapear a realidade. É  uma atividade 
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cognitiva, que na o pressupo e a existe ncia de algo dado 
a priori, mas uma construça o discursiva motivada 
porque ocorre em um determinado contexto, com 
objetivos e com finalidades definidos. Desta forma, o 
uso da lí ngua na o esta  voltado para si. É  uma 
atividade intersubjetiva na e pela qual e  constituí do 
um modelo pu blico de mundo. Admite-se, por 
conseguinte, a existe ncia de um imbricamento entre 
os processos de recategorizaça o, a conduça o do to pico 
e a coere ncia textual.   Por isso, na o se deve dizer que 
o texto e  coerente, pois na o se entende (mais) a 
coere ncia como um princí pio de boa formaça o. É , na 
verdade, um princí pio de acessibilidade, uma 
condiça o discursiva. A coere ncia e  uma necessidade 
do leitor para resgatar um sentido possí vel do texto, 
sendo considerada, tambe m, uma condiça o do 
discurso.  

Ora, sendo uma condiça o do discurso, e sendo a 
escrita uma das formas do discurso, que precisa ser 
mediada, formalmente, para que o processo de 
aprendizado da lí ngua aconteça, e  preciso, a nosso ver, 
criar as condiço es para que estes modelos cognitivos 
da escrita sejam depreendidos.  De nada adianta, ou 
melhor, pouco adianta na escola, o docente trabalhar 
com o texto, sem levar o estudante a entender estas 
relaço es sociodiscursivamente motivadas e sem fazer 
com que eles tenham plena conscie ncia dos usos da 
lí ngua.  É  isto que acontece no texto 1, atividade na 
qual o seu produtor cumpre a tarefa de escrita, mas 
na o tem pleno domí nio do discurso. Na o ha  o 
entrelaçamento que vemos no texto 2. As informaço es 
esta o apresentadas, mas na o criam este universo 
discursivo, ainda que tenha atendido plenamente a 
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proposta (Sem um possí vel propo sito discursivo) da 
professora. A criança cumpre a tarefa, na o foge ao 
tema proposto, mas o texto na o tem uma progressa o, 
na o “cresce” discursivamente.  

Se “O olho só vê o que a mente está preparada 
para compreender.” e, se entendemos que a lí ngua e  
uma atividade discursiva, ensinar a escrever tem de 
passar, necessariamente, pelo aprendizado de uma 
plena conscie ncia de que se escreve para atingir a 
uma finalidade, com claros objetivos e para um 
pu blico/ audie ncia especí fico/a.  O produtor do texto, 
mesmo nos anos iniciais, precisa compreender este 
processo de construça o discursiva. Ter esta 
conscie ncia permite que o leitor canalize os 
conhecimentos linguí sticos para os usos que se fazem 
necessa rios para atingir aos seus objetivos nas 
diferentes situaço es. Évidentemente, que na o e  por 
mera exposiça o ao uso este aprendizado. Neste caso, a 
mediaça o e  fundamental, pois e  a partir dela que os 
modelos mentais va o se plasmando, se amoldando.             

  Considerações finais  

Procurou-se, neste capí tulo, relacionar tre s 
fundamentos: a questa o dos modelos mentais, o 
processo de aquisiça o da escrita e a referenciaça o 
como uma concretizaça o das apreenso es linguí stico- 
discursivas, ensejando dois conceitos: conhecimento 
escolar de escrita e o conceito na o escola de escrita. 
Adota-se este segundo. Deseja-se este segundo!  
Éntende-se o conhecimento da lí ngua como uma aça o 
linguageira e como sujeitos de linguagem estamos 
incessantemente inseridos nas pra ticas sociais de 
linguagem.  
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A posiça o adotada e  de que precisamos 
construir modelos cognitivos de escrita para que o 
estudante, efetivamente, aprenda a escrever, ainda nos 
anos iniciais de escolaridade. Os estudantes, quando 
se deparam com uma atividade, um feno meno, 
formulam modelos iniciais, tomando algumas 
caracterí sticas daquilo que observam como ponto de 
partida. As escolhas feitas nas atividades sa o aquelas 
que o estudante, neste nosso caso, leitor/ produtor do 
texto considera relevante naquela situaça o 
comunicativa.   No caso do exemplo do texto 1, todo 
centrado na primeira pessoa, ressaltando a palavra 
folia. Portanto, as escolhas dependem de como o 
estudante percebe a atividade e sua novidade, de seu 
conhecimento pre vio e de memo rias de experie ncias 
com situaço es parecidas com a que esta  vivendo. Ém 
geral, em sala de aula, o professor propo e um debate 
sobre o tema ou explica o que deseja sobre a 
atividade.  Por sermos sujeitos sociais, e  claro que a 
pessoa ja  tem conhecimentos sobre o feno meno em 
foco: o tema, os argumentos, os personagens, etc.  
Logo, o movimento cognitivo e  integrar aquele desafio 
aos seus modelos anteriores. 

Quanto mais conhecimentos de escrita tem, 
quanto mais puder integrar conhecimentos, mais 
sofisticada, evoluí da sera  a sua aça o de linguagem.  
Porque as situaço es sa o novas, o estudante tem de 
readequar, atualizar, revisar o modelo mental para 
adequa -lo ao novo contexto.  Sua autonomia acontece 
quando consegue revisar suas pra ticas de linguagem e 
enriquecer o modelo que usa para pensar e falar sobre 
um tema ou ser capaz de ver as suas pro prias 
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limitaço es naquele texto, naquele momento. Significa 
que ele aprendeu.  

        Portanto, é muito importante que, a cada encontro 

didático, o texto seja, de fato, objeto de estudos, pois os 

estudantes devem ter a oportunidade de mediação para a 

construção de modelos textuais mais ricos. Sem dúvida, 

isto pode ser feito, havendo total dedicação no processo 

didático para o exame analítico-crítico do texto do(s) 

aluno(s), dos recursos utilizados, de modelos textuais que 

agreguem novos conhecimentos ao repertório dos 

estudantes, bem como a necessária reescrita do texto.  

Desta forma, ao longo da escolaridade, formaremos 

leitores e produtores de textos mais proficientes.  
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TEXTOS SOB A ÓTICA 
SOCIOCOGNITIVA: REFERENCIAÇÃO 

Vanda Maria Cardozo de Menezes  
vandacardozo333@gmail.com 

Introdução 

O trabalho com textos sob a o tica sociocognitiva 
pressupo e, ja  em um primeiro momento, que os 
consideremos como representaço es de uma espe cie 
de dinamicidade que conjuga, por mais paradoxal que 
possa parecer, as concepço es de subjetividade, 
intersubjetividade, instabilidade e estabilidade. Quer 
isso dizer que a noça o de refere ncia a ser adotada 
deve se afastar, de todo, de uma visa o objetivista, ou 
seja, de uma postulada relaça o direta entre linguagem 
e mundo. Ém vez disso, a refere ncia sera  concebida 
como atividade discursiva realizada por sujeitos que, 
pela linguagem, criam e recriam “realidades”.  

Tomaremos, pois, refere ncia mais como ação ou 
atividade do que como ato ou efeito, o que justifica o 
emprego do termo referenciação, cunhado por 
Mondada e Dubois (2003), para expressar na o apenas 
a dinamicidade das operaço es de fazer refere ncia, mas 
tambe m a existe ncia e atuaça o de sujeitos. Ésses 
sujeitos, portanto, na o podem ser tratados como 
meros usua rios da lí ngua, mas devem ser 
compreendidos como atores sociais que, em seus 
discursos, conjugam subjetividade e 
intersubjetividade, pois, se no uso da linguagem 
falada ou escrita sem qualquer du vida ha  uma 
manifestaça o individual, ha  tambe m, nessa atividade, 
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uma manifestaça o social. O indiví duo que e  capaz de 
usar a lí ngua para construir textos, mesmo que em 
fragmentos ou de modo muito incipiente, embora 
possa ser um indiví duo solita rio, na o e  apenas isto, 
mas um ser que revela, de alguma forma, 
compartilhamentos com outros seres, ainda que 
pertencentes a grupos sociais bastante restritos. 

Nessa dinamicidade em que se constroem os 
textos, enquanto realizaço es discursivas, ha  
certamente que se observar o cara ter de instabilidade 
das construço es linguí sticas, tanto na forma quanto no 
sentido, considerados, em princí pio, em uma relaça o 
de pareamento do ponto de vista cognitivo. Tal 
instabilidade se da  em va rios ní veis no campo do 
le xico e da grama tica; portanto, tambe m no ní vel do 
texto e na atividade de referenciaça o. Na o faltam 
exemplos de deslizamentos sema nticos que 
configuram casos de polissemia, muitas vezes 
resultantes de usos linguí sticos que os falantes 
iniciaram em esta gios anteriores da lí ngua (SOARÉS, 
2011); tampouco faltam exemplos de ambiguidades, 
infere ncias e pressuposiço es que da o margem a 
diferentes interpretaço es de um mesmo texto. As 
hesitaço es que se verificam na atividade discursiva e 
que se deixam mostrar mais na oralidade, mas que 
ocorrem ate  mesmo na escrita, tambe m indicam a 
instabilidade do processo de categorizaça o.  

Conjuntamente, ha  que se observar o cara ter de 
estabilidade na linguagem humana, dado que os 
falantes elegem e convencionam expresso es 
linguí sticas e pra ticas de linguagem que caracterizam 
grupos culturalmente diferenciados e que fazem com 
que esses falantes sejam sujeitos situados, ou seja, 
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sejam sujeitos de uma dada comunidade, 
considerando-se todos os fatores socioculturais dos 
quais uma comunidade depende para ser nomeada 
como tal. Parece-nos ser nesse sentido que Coseriu 
(1980, p. 101) observa que uma lí ngua se faz 
simultaneamente por criaça o e por tradiça o, isto e , ela 
representa a criatividade de seus falantes e, ao mesmo 
tempo, os ví nculos que estes estabelecem com outros, 
no presente e no passado.  

Com o mesmo intuito de reafirmar o cara ter 
criativo e histo rico, que se relacionam a  instabilidade 
e estabilidade no funcionamento das lí nguas, 
Mondada e Dubois (2003, p.27-35) afirmam que as 
categorias linguí sticas sa o “resultado de reificaço es 
pra ticas e histo ricas de processos complexos, 
compreendendo discusso es, controve rsias, 
desacordos”. As categorias linguí sticas, portanto, 
conjugam instabilidade e estabilidade, uma vez que 
elas se manifestam e se constituem nas pra ticas dos 
sujeitos em interaça o, nas quais, segundo as autoras, 
esses sujeitos “negociam uma versa o proviso ria, 
contextual, coordenada do mundo”. 

Éstamos, pois, dizendo que na o ha  uma relaça o 
direta entre lí ngua e realidade, o que desmantela o 
mito do objetivismo que prevaleceu durante tanto 
tempo nos estudos da linguagem. Na concepça o 
objetivista, na o ha  lugar para os sujeitos; segundo 
essa concepça o, a lí ngua espelha a realidade e cabe 
aos usua rios apenas a tarefa de tomar conhecimento 
dessa estreita relaça o. Ém vez disso, na concepça o 
sociocognitiva, os sujeitos sa o atores e isso se constata 
na o apenas na atividade comunicativa, mas tambe m 
em atividades pre vias que caracterizam o cara ter 
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polifo nico dos discursos, no sentido de que sa o social 
e culturalmente compartilhadas.  

Sa o exemplos de atividades linguí sticas de que 
os sujeitos participam, direta ou indiretamente, a 
nomeaça o, os modos de constituiça o de enunciados, o 
estabelecimento de ge neros textuais, etc. Énfim, sa o 
eles, enquanto sujeitos sociais, que promovem tanto a 
estabilidade das categorias linguí sticas, que 
conhecemos por meio de toda uma tradiça o de 
estudos da linguagem, como tambe m promovem a 
instabilidade dessas mesmas categorias, 
coletivamente motivados por fatores de ordem 
diversa – pragma tica, sema ntica, cognitiva. 

Nas seço es seguintes, mencionaremos algumas 
atividades que se podem observar no processo de 
referenciaça o, buscando mostrar a aça o dos sujeitos 
(autores e leitores) na construça o de sentidos. 
Tomamos para ana lise apenas textos escritos, mas 
observamos que os textos orais apresentam 
estrate gias de referenciaça o em comum com os textos 
escritos e, tambe m, estrate gias especí ficas, em raza o 
das condiço es de produça o e de recepça o que lhes sa o 
pro prias. Na o apenas as multimodalidades textuais, 
mas tambe m a diversidade de ge neros e a 
intergenericidade, bem como a heterogeneidade 
tipolo gica, sa o fatores que atuam no processo de 
referenciaça o e que, portanto, devem ser 
considerados. 
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Escolhas lexicais e instauração de objetos de 

discurso 

Émbora consideremos le xico e grama tica em 
uma relaça o de imbricaça o na construça o dos 
sentidos do texto, podemos observar, como analistas, 
que determinadas estrate gias, mais lexicais ou mais 
gramaticais, se sobressaem. Como exemplo, 
apresentamos um texto poe tico que se constro i por 
elementos lexicais em uma relaça o sinta tica 
predominante de coordenaça o. O ge nero textual e a 
estruturaça o do texto sa o propí cios a  observaça o do 
trabalho do poeta na escolha de palavras que ativam 
referentes cognitivamente baseados em experie ncias 
culturalmente compartilhadas pelos sujeitos (autor e 
leitores). Na o menos importante para a construça o do 
sentido desse texto e  a ordem dos elementos que, da 
maneira como se articulam, compo em uma narrativa 
de vida. O referente ativado pelo tí tulo e  
recategorizado pelo conjunto de versos, a depender 
da interpretaça o dos sujeitos leitores. 

O PRISIONÉIRO 
O ventre e os braços 
da ma e, o berço, 
a casa, a escola, 
o pa tio, o o nibus, 
o escrito rio, a 
mulher e o sono. 
Mauro Mota1 

                                                        
1 Disponí vel em: hrsoares.blogspot.com/2009/04/o-
prisioneiro.html 
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A ativaça o de referentes na esfera textual, cabe 
lembrar aqui, se configura como um processo na 
construça o de uma realidade pretendida pelo autor e, 
em diferentes medidas, compartilhada pelos leitores. 
Rastier (1994, apud MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 20) 
afirma que a referenciaça o na o diz respeito a “uma 
relaça o de representaça o das coisas ou dos estados de 
coisas, mas a uma relaça o entre o texto e a parte na o 
linguí stica da pra tica em que ele e  produzido e 
interpretado”. Os referentes ativados, portanto, sa o 
dina micos e insta veis, sem deixar de recuperar uma 
estabilidade referencial que os identifica, porque se 
encontram ancorados em conhecimentos partilhados 
socialmente.  

Na abordagem sociocognitiva da referenciaça o, 
os referentes na o sa o os objetos do mundo que as 
palavras representariam numa espe cie de 
etiquetagem da realidade, mas sa o categorias e 
objetos de discurso construí dos pelos sujeitos 
coparticipantes. Segundo Mondada e Dubois (2003, p. 
17), “os sujeitos constroem, atrave s de pra ticas 
discursivas e cognitivas social e culturalmente 
situadas, verso es pu blicas do mundo”. Sobre isso as 
autoras (idem, p. 35) insistem “na referenciaça o 
concebida como uma construça o colaborativa de 
objetos de discurso – quer dizer, objetos cuja 
existe ncia e  estabelecida discursivamente, emergindo 
de pra ticas simbo licas e intersubjetivas”. 

Uma das principais caracterí sticas que os 
falantes imprimem nos textos que produzem e  sua 
intencionalidade. “Quando interagimos atrave s da 
linguagem (quando nos propomos a jogar o ‘jogo’), 
temos sempre objetivos, fins a serem atingidos; ha  
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relaço es que desejamos estabelecer, efeitos que 
pretendemos causar, comportamentos que queremos 
ver desencadeados”, observa Koch (2004, p. 29).  

O emprego de palavras polisse micas pode se 
constituir em um produtivo recurso em textos 
publicita rios e em textos humorí sticos (piadas, 
charges etc.), isso porque, sob o ponto de vista da 
referenciaça o, o leitor e  levado pelo contexto a 
partilhar um dado objeto de discurso, mas, em 
seguida, pode ser surpreendido com outra possí vel 
refere ncia, dada a polissemia do item lexical 
empregado e um contexto que permita outra 
interpretaça o.  

ADA O DA SILVA BATÉU O CARRO, 
QUEBROU A CABÉÇA, UM PAI, DOIS 
PRIMOS É UM AVO  

Observamos que o que temos e  um tí tulo de um 
texto publicita rio. Deixamos em negrito o item lexical 
polisse mico, o verbo “quebrar”. O contexto aciona todo 
um enquadre mental (frame) de nossa experie ncia de 
mundo: um acidente de carro. Nesse contexto, 
“quebrar a cabeça” pode significar “fraturar a cabeça”. 
Mas logo a seguir o publicita rio nos surpreende com o 
referente ativado pela expressa o nominal “um pai”, e, 
ainda, os referentes “dois primos” e “um avo ”. A 
coordenaça o sinta tica nos leva a  expectativa de que 
ocorra coordenaça o sema ntica, num processo de 
paralelismo referencial. No entanto, isso na o ocorreu 
neste tí tulo.  

O publicita rio, enta o, conduz os leitores ao 
entendimento ou a  confirmaça o de uma hipo tese dos 
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leitores mais “espertos”, que ja  tenham observado os 
recursos visuais do texto, com o logo da empresa 
abaixo do texto, ou mesmo aqueles leitores mais 
colaborativos, que ja  tenham feito o trabalho de 
desmontagem do paralelismo sinta tico. A seguir o 
primeiro para grafo ja  desfaz toda a “confusa o” do 
tí tulo. 

 

Ada o da Silva levava uma vida muito 
tranquila e conforta vel, ate  que um 
dia saiu meio alegrinho de uma festa, 
e, na primeira curva, uma a rvore 
atravessou correndo na frente dele. 
Bem, pelo menos foi esta a esto ria 
que contou no pronto-socorro. Agora, 
a outra parte da esto ria que ele na o 
conta para ningue m e  que ele na o 
tinha um plano de sau de e que, para 
pagar o tratamento, precisou vender 
tudo o que ele, o pai, os primos e o 
avo  juntaram com tanto sacrifí cio [...] 
 

Trata-se, pois, de um texto, cuja intença o e  
alertar os leitores para a necessidade de ter um plano 
de sau de.  

Com esse u ltimo exemplo, chamamos a atença o 
para o cara ter colaborativo da atividade de 
referenciaça o e para a importa ncia de se estabelecer 
relaça o entre as estrate gias utilizadas pelo autor e sua 
intencionalidade, considerada, evidentemente, no 
a mbito da categoria dos ge neros textuais.  
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Inferências e construção colaborativa dos 

enunciados   

 Uma das comprovaço es do cara ter 
intersubjetivo das expresso es linguí sticas se revela na 
constataça o de que dificilmente os enunciados se 
apresentam com grau ma ximo de explicitude. “O 
sentido de um texto, qualquer que seja a situaça o 
comunicativa, na o depende ta o somente da estrutura 
textual em si mesma”, diz Koch (2003, p. 30). A 
respeito dessa caracterí stica da construça o referencial 
nos textos, a autora (idem) ainda acrescenta: “Os 
objetos de discurso a que o texto faz refere ncia sa o 
apresentados em grande parte de forma lacunar, 
permanecendo muita coisa implí cita”. 

O grau de explicitude pode ser avaliado em 
termos de cooperaça o e reciprocidade entre produtor 
e leitor/ouvinte e depende muito de caracterí sticas do 
ge nero textual em que o texto e  produzido. O exemplo 
que apresentamos, a seguir, e  de uma manchete de 
jornal; portanto, ha  de se considerar que a exige ncia 
de sí ntese faça com que o jornalista verbalize as 
unidades referenciais e as representaço es mais 
necessa rias a  compreensa o e espere que o leitor possa 
compreender o texto por meio de conhecimentos 
contextuais.  

SAI DA DÉ CUBANOS PODÉRA  
DÉIXAR 611 CIDADÉS SÉM MÉ DICOS 
Para evitar apaga o, governo fara  
contrataça o emergencial de 
profissionais brasileiros 
(O Globo, 17/11/2018) 
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Compreende-se que o referente ativado pela 
expressa o nominal “cubanos” ja  constro i, nessa 
primeira ativaça o, o objeto de discurso “me dicos 
cubanos”, apesar de ser um referente “novo” no 
enunciado. No perí odo de divulgaça o desta notí cia, 
era de conhecimento pu blico a crise nas relaço es 
entre os governos de Cuba e do Brasil, tendo como 
conseque ncia a ordem de retorno imediato dos 
me dicos cubanos, dada pelo governo de Cuba aos 
profissionais que aqui trabalhavam.  

A noça o de conhecimentos contextuais sob a 
o tica sociocognitiva compreende aspectos subjetivos e 
sociais, entendendo-se que seria uto pico para o 
produtor do texto esperar que todos os seus leitores 
partilhassem exatamente os mesmos conhecimentos; 
daí  dizer-se que o processamento textual e  
estrate gico, tanto do ponto de vista da produça o 
quando do ponto de vista da leitura/compreensa o. 
Segundo Van Dijk (2012, p. 35), “os contextos 
controlam a produça o e compreensa o do discurso” e 
devem ser concebidos como um tipo de modelo 
mental.  

É  acima de tudo crucial admitir que os 
contextos, definidos como modelos 
mentais, controlam o processo de 
produça o e compreensa o do discurso e, 
portanto, as estruturas discursivas e as 
interpretaço es do discurso resultantes. 
Éssa e  a base cognitiva e a explicaça o 
daquilo que e  tradicionalmente chamado 
de influe ncia da sociedade sobre o texto 
ou a fala, e o processo que garante que os 
usua rios da lí ngua consigam moldar seu 
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discurso apropriadamente em relaça o a s 
propriedades da situaça o comunicativa 
(que para eles sa o) relevantes. (DIJK, 
2012, p. 36) 

Ainda considerando a manchete de O Globo, 
teceremos comenta rios sobre a expressa o nominal 
“apaga o”, encontrada no lead – linha ou para grafo que 
resume a mate ria jornalí stica desenvolvida no texto.  

O termo apagão começou a ser empregado em 
relaça o a um “blecaute” ocorrido em 2014 no Brasil, 
que deixou moradores de 13 estados e do Distrito 
Federal sem energia ele trica. Trata-se de um caso 
interessante de nomeaça o, que revela a atuaça o da 
subjetividade e, tambe m, da intersubjetividade na 
atividade de referenciaça o.  

Ém uma busca pela expressa o “apaga o” no site 
do jornal Folha de Sa o Paulo, encontramos 11.261 
ocorre ncias, nu mero que surpreende a  primeira vista, 
dado se tratar de um neologismo, mas a dinamicidade 
e possibilidade da extensa o sema ntica explica o uso 
da palavra, pelo menos, podemos dizer, pelos 
jornalistas. Mas, se estes a usam, certamente e  porque 
os leitores a reconhecem, aprovam e compartilham 
sua carga sema ntica. 

Soares (2011, p. 93) trata de subjetificaça o e 
intersubjetificaça o como processo de perspectivaça o 
conceitual e mudança de significado “no sentido de 
um maior envolvimento do locutor, pela intromissa o 
da sua perspectiva ou atitude (subjetificaça o), ou no 
sentido de maior salie ncia da relaça o entre locutor e 
interlocutor (intersubjetificaça o)”. Os sufixos de 
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diminutivo e aumentativo sa o objeto de ana lise nesse 
artigo de Augusto Soares.  

Os sentidos apreciativos e depreciativos 
do diminutivo (como em ma ezinha e 
gentinha) e do aumentativo (como em 
paiza o e pova o) representam uma 
subjetificaça o completa, visto que todos 
os para metros de atenuaça o concorrem 
em grau elevado. Primeiro, o traço 
sema ntico do tamanho e  completamente 
esbatido. Segundo, a entidade designada 
pelo nome (ma e e gente, pai e povo) 
perde o seu estatuto de entidade 
compara vel e mensura vel. Terceiro, o 
conceptualizador torna-se mais 
ativamente envolvido e afetado na 
construça o da relaça o, havendo assim 
uma alteraça o na fonte de atividade: de 
uma entidade focalizada dentro de cena, 
designada pelo nome, para uma entidade 
fora de cena, que e  o conceptualizador. 
Finalmente, temos uma mudança radical 
de domí nio: a escala da extensa o de 
tamanho das entidades observadas pelo 
conceptualizador e  substituí da pela 
escala da extensa o emocional do pro prio 
conceptualizador. (SOARÉS, 2011, 
p.105). 

 

No caso do nome “apaga o”, entendemos que seu 
uso pelos jornalistas representa um grau elevado de 
intersubjetificaça o, considerando que o referente 
ativado pela expressa o deixa de relacionar-se com o 
objeto originariamente referido (falta de energia 
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ele trica, em extremo) e passa para o domí nio do 
contexto construí do na interaça o com os 
interlocutores (falta/care ncia de me dicos, em 
extremo). A seguir apresentamos um outro exemplo 
que mostra o uso do nome “apaga o” em um contexto 
em que se constro i um referente relacionado a  falta 
absoluta de informaça o, por restriço es estabelecidas 
pelo governo venezuelano. 

SOB CÉNSURA, VÉNÉZUÉLA VIVÉ 
APAGA O INFORMATIVO 
(Folha de Sa o Paulo, 28/01/2019) 

 

Ésses exemplos mostram bem que a ativaça o dos 
referentes que constroem os sentidos de um 
enunciado ou texto – considerados, nessa funça o, 
como objetos de discurso – fica na depende ncia do 
contexto, que, por sua vez, e  construí do na interaça o 
texto-sujeitos e na o algo que preexista a essa 
interaça o. Éssa visa o sociocognitiva da referenciaça o 
traz implicaço es ao conceito de coere ncia, observa 
Koch (2003). 

Tambe m a coerência deixa de ser vista 
como mera propriedade ou qualidade do 
texto, passando a dizer respeito ao modo 
como os elementos do contexto 
sociocognitivo mobilizados na 
interlocuça o, ve m a constituir, em 
virtude de uma construça o dos 
interlocutores, uma configuraça o 
veiculadora de sentidos. (KOCH, 2003, 
p.17) 
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Para finalizar essa ana lise dos contextos de uso 
do elemento lexical “apaga o”, lembramos o que diz 
Marcuschi (2004, p. 270): “a questa o na o e  qual o 
papel do le xico na produça o de sentido e sim qual a 
forma de operar com o le xico para produzir sentido”. 

Paráfrases como estratégias de recategorização 

Ém Koch e Élias (2010, p. 168), encontramos a 
seguinte explicaça o para a estrate gia de 
parafraseamento: “na atividade de escrita, e  comum 
recorrermos ao expediente por meio do qual 
explicamos ou esclarecemos para o leitor o que foi 
dito anteriormente, a fim de evitar ‘incompreenso es’”. 
Interpretamos as aspas nesse u ltimo termo do 
enunciado das autoras como uma pista para o 
entendimento do papel que mais frequentemente 
exercem as para frases no processo de referenciaça o: 
ao reapresentarmos conteu dos anteriores em 
construço es diferentes, dificilmente o fazemos apenas 
para evitar “incompreenso es”, mas para “dizer mais” 
ou “dizer melhor”, numa atitude em geral de busca por 
atingir certos objetivos. Novamente lembramos as 
intencionalidades que subjazem a todas as atividades 
discursivas, em maior ou menor grau. Mondada e 
Dubois (2003) observam: 

 As instabilidades na o sa o simplesmente um 
caso de variaço es individuais que poderiam ser 
remediadas e estabilizadas por uma aprendizagem 
convencional de “valores de verdade”; elas esta o 
ligadas a  dimensa o constitutivamente intersubjetiva 
das atividades cognitivas. (MONDADA; DUBOIS, 2003, 
p. 35) 

53



As para frases – uma aparente atividade de mera 
reformulaça o textual, no sentido da correça o ou 
explicitaça o do que antes foi dito – com muita 
freque ncia atuam como estrate gia de recategorizaça o, 
mesmo que, em alguns casos, de maneira camuflada.  
Vale a pena ler o que dizem Mondada e Dubois. 

De um ponto de vista linguí stico, quando um 
contexto discursivo e  reenquadrado, as categorias 
podem ser reavaliadas e transformadas, juntando 
diferentes domí nios, como as meta foras, 
recategorizaço es ou metalepses. A variaça o e a 
concorre ncia categorial emergem notadamente 
quando uma cena e  vista de diferentes perspectivas, 
que implicam diferentes categorizaço es da situaça o, 
dos atores e dos fatos. A “mesma” cena pode, mais 
geralmente, ser tematizada diferentemente e pode 
evoluir – no tempo discursivo e narrativo – 
focalizando diferentes partes ou aspectos. 
(MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 25) 

Analisemos o fragmento de um texto publicado 
em um jornal brasileiro de grande circulaça o. O 
marcador de reformulaça o “ou melhor” foi deixado 
em destaque. 

No passado dia 10, Cristo va o 
Colombo foi derrubado e expulso do 
Grand Park, em Los Angeles. Ou 
melhor, quem foi derrubada e 
expulsa foi uma esta tua em bronze do 
navegador genove s, processo que 
decorreu ao abrigo de uma moça o 
aprovada em 2017, a qual substituiu 
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o feriado do Dia de Colombo pelo Dia 
dos Povos Indí genas. 
(Jose  Éduardo Agualusa, O Globo, 
Segundo Caderno, 17/11/2018) 

O recurso a  metoní mia no iní cio do texto deve 
tambe m ser entendido como estrate gia de 
referenciaça o. O autor constro i um efeito de 
estranhamento com a metoní mia, uma vez que o 
enunciado e  situado no tempo (no passado dia 10) e 
no espaço (em Los Angeles); portanto, na o e  esperado 
que o referente ativado pelo nome pro prio “Cristo va o 
Colombo”, dada sua estabilidade referencial, seja o 
termo da predicaça o “foi derrubado e expulso do 
Grand Park”. Ém seguida, a para frase explica: “quem 
foi derrubada e expulsa foi uma esta tua em bronze do 
navegador portugue s, a qual substituiu o feriado do 
Dia de Colombo pelo Dia dos Povos Indí genas”. Ém 
seguida, na progressa o do texto, o autor aborda a 
questa o das aço es que ve m ocorrendo nos u ltimos 
tempos no sentido de desmistificar os grandes hero is 
da e poca das descobertas, ja  que estes instauravam, 
na maioria dos casos, colo nias de exploraça o.  

A para frase, nesse texto, faz progressa o 
referencial e recategoriza o segmento anterior, de 
acordo com duas possí veis leituras: a primeira, no 
sentido de “desfazer” o que foi dito; a segunda, no 
sentido dar e nfase a  metoní mia, considerando-a 
representativa para a construça o de objetos de 
discurso mais intencionalmente construí dos; ou seja, 
o autor queria enfatizar uma posiça o polí tica. 

Nesse sentido, podemos considerar o 
parafraseamento como estrate gia de recategorizaça o, 
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uma vez que a porça o textual parafraseada e  
referencialmente modificada. Cabe lembrar o que diz 
Koch (2003, p. 85) no capí tulo que trata de progressa o 
referencial: “Ém sentido estrito, pode-se dizer que a 
progressa o textual se da  com base no já dito, no que 
será dito e no que e  sugerido, que se co-determinam 
progressivamente”. 

Nominalizações na construção de objetos de 

discurso 

Do ponto de vista da construça o textual, 
verificamos que os casos de progressa o referencial 
por nominalizaça o sa o exemplos tí picos da funça o 
textual dos processos de formaça o de palavras. Le xico 
e grama tica na o se separam nas construço es 
gramaticais e, tampouco, no texto: essas categorias se 
conjugam e formam um continuum. É  o caso da 
operaça o de nominalizaça o que, em sentido estrito, 
envolve uma operaça o morfolo gica, verificada no 
exemplo a seguir, por meio da formaça o regressiva: 
derrubar (verbo) > derrube (nome). 

As esta tuas erguem-se para que 
algue m mais tarde, as possa derrubar. 
Quase sempre, a festa mais animada 
na o e  a da inauguraça o, mas a do 
derrube da esta tua. 
(Jose  Éduardo Agualusa, O Globo, 
Segundo Caderno, 17/11/2018) 

A  primeira vista, pode parecer que a 
nominalizaça o seja apenas um processo de mudança 
de classe gramatical (verbo > nome) que evita a 
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repetiça o do verbo. Observamos, no entanto, que a 
principal particularidade da nominalizaça o (ou 
nomeaça o, como preferem Apothe loz e Chanet, 2003) 
e  o fato de dar um estatuto de referente (ou de objeto 
de discurso) a um conjunto de informaço es (as 
informaço es-suporte) que antes na o tinha esse 
estatuto. 

GÉSTA O COVAS DIZ QUÉ VIADUTO 
NA MARGINAL PODÉ DÉSABAR 
 
Apo s estudos feitos durante a 
madrugada de ontem, a Prefeitura de 
Sa o Paulo, gesta o Bruno Covas 
(PSDB), informou que a situaça o do 
viaduto que cedeu na pista expressa 
da marginal Pinheiros, zona oeste, e  
mais crí tica do que a esperada 
inicialmente e que ha  risco de 
desabamento da estrutura. 
  
(Guilherme Seto e Fernanda Canofre, 
Folha de São Paulo, 17/11/2018) 

Observa-se, nesse u ltimo fragmento 
apresentado, que o objeto de discurso ativado pelo 
nome desabamento exprime um efeito de risco 
previsí vel e remete ao que se diz anteriormente – 
“viaduto na marginal pode desabar” –, mas na o 
corresponde similarmente ao que foi dito, pois com o 
verbo desabar se tem uma proposiça o. A referenciaça o 
com base em uma expressa o verbal (que expressa 
aça o, do ponto de vista prototí pico) na o e , de modo 
algum, a mesma da que se faz com base em uma 
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expressa o nominal (que instaura referentes ou 
objetos de discurso). 

Tal papel da nominalizaça o, o de construça o de 
um novo objeto de discurso, pode se dar em va rios 
ní veis que se aproximam da correfere ncia, mas que 
na o devem ser confundidos com essa operaça o. Sobre 
essa distinça o, Apothe loz e Chanet (2003, p. 132) 
observam: “na medida em que se trata das ‘mesmas’ 
informaço es, as nomeaço es se parecem com a 
correfere ncia; mas elas diferem no fato de que seu 
objeto na o foi previamente estabelecido nem 
individuado por meio de uma expressa o referencial”.   

Ém grau mais avançado de categorizaça o, a 
nominalizaça o pode promover encapsulamento 
anafo rico, um recurso coesivo pelo qual um sintagma 
nominal funciona como uma para frase resumitiva de 
uma porça o precedente do texto. É  o que podemos 
observar no exemplo a seguir, em que o sintagma 
nominal que tem como nu cleo o nome agravamento 
ativa um novo objeto de discurso sob a base da 
informaça o anteriormente apresentada. 

OS DÉSAFIOS DA PRODUÇA O DÉ 
HABITAÇA O PARA PÉSSOAS DÉ 
BAIXA RÉNDA 
 
(...) Se as atuais tende ncias 
persistirem, em 2025 teremos pelo 
menos 1,6 bilha o de pessoas 
morando em locais inadequados, 
inseguros e com custos acima daquilo 
que elas poderiam pagar. 
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O agravamento da questão 
habitacional fica claro quando 
examinamos os altos custos para 
solucionar o problema. 
(Folha de Sa o Paulo, 18/11/2018) 

Conte (2003, p. 179) observa que, quando o 
nu cleo do sintagma nominal anafo rico e  axiolo gico, ou 
seja, quando expressa alguma espe cie de avaliaça o, “o 
encapsulamento anafo rico pode ser um poderoso 
meio de manipulaça o do leitor”. O nome agravamento 
ressalta, em nossa interpretaça o, o cara ter alarmista 
do discurso.  

A seguir, mais um exemplo, em que o nome 
pressão nomeia e recategoriza a situaça o relatada 
anteriormente, com carga avaliativa e argumentativa 
mais forte. 

O presidente eleito manifesta 
preocupaça o com a empregabilidade. 
Um primeiro passo seria rever os 
prazos de recolhimento dos impostos 
e contribuiço es. Dezembro e  um me s 
emblema tico. No dia 20, as empresas 
devem pagar a segunda parcela do 
de cimo terceiro, o FGTS e o INSS que 
incidem sobre ela e recolher o 
Simples Nacional. A na o ser ajudar as 
contas da Unia o do fim de ano, e  
difí cil entender a raza o de tal pressa o 
sobre o caixa do empregador. 
(Folha de São Paulo, Painel do Leitor, 
14/12/2018) 
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Com esse mesmo papel avaliativo e 
recategorizador, se pode estudar a expressa o nominal 
que funciona na funça o gramatical de aposto, como se 
verifica no exemplo a seguir. 

FO RMULA 1 ÉSQUÉNTA PORTO 
ALÉGRÉ 
Cerca de 70 gau chos puderam ver o 
encontro de Rubens Barrichello com 
o escoce s Jackie Stewart, tricampeão 
mundial nos anos 70 
(Revista Época, 19/11/2018) 

Observamos que o autor da reportagem 
publicada na Revista Época na o so  identificou o piloto 
escoce s, mas valorizou-o por meio da expressa o 
nominal apositiva. O aposto, portanto, visto sob a 
o tica da referenciaça o, opera na progressa o 
referencial do texto e, muitas vezes, faz isso por meio 
de uma recategorizaça o do sintagma nominal 
precedente.  

Considerações finais 

Procuramos mostrar, no exame dos textos 
selecionados e nas estrate gias de referenciaça o aqui 
focalizadas, que, em diferentes graus de 
transpare ncia, os textos sa o verso es intersubjetivas de 
realidades criadas por sujeitos sociais. Por essa raza o, 
a abordagem sociocognitiva que vem sendo adotada 
pela Linguí stica Textual tem trazido inu meras 
contribuiço es aos estudos do texto e do discurso, seja 
nas atividades de produça o, seja nas de leitura e 
interpretaça o.  
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Observamos, neste artigo, que as escolhas 
lexicais te m um papel crucial na construça o do 
sentido, pois dificilmente ha  escolhas indiferentes; 
elas sa o encaminhadas pela intencionalidade do 
sujeito em sua relaça o com outros sujeitos e, ainda, 
em relaça o ao ge nero textual em que o texto e  
produzido. Os recursos da para frase e da aposiça o 
tambe m na o sa o meras alternativas de dizer ou meros 
acre scimos ao que foi dito; esses recursos promovem 
a recategorizaça o de referentes e modificam os 
objetos de discurso construí dos anteriormente, assim 
configurando o que se denomina por progressa o 
referencial.  

Assim como o aposto, mais estudado por sua 
funça o sinta tica de modificaça o de um sintagma 
nominal antecedente, a nominalizaça o, vista sob a 
perspectiva morfolo gica da derivaça o ou, no caso de 
nomes na o derivados, como uma mera alterna ncia 
entre verbos e nomes, tambe m se configura como 
estrate gia de recategorizaça o de referentes.  

No entanto, apesar dos va rios recursos 
linguí sticos de que dispomos na produça o de sentidos, 
ha  ainda que se admitir que ha  muitas lacunas. Uma 
das razo es para estas lacunas e  que os interlocutores 
tambe m “jogam o jogo” discursivo e que, portanto, na o 
e  necessa rio que tudo esteja explí cito. A outra raza o e  
que a comunicaça o linguí stica na o e  uma atividade 
objetiva com para metros bem estabelecidos de 
eficie ncia.  

Ma rio Perini (1997, p. 58) observa: “Na verdade, 
a comunicaça o linguí stica e  um processo bastante 
preca rio; depende de tanto fatores que falham com 
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muita freque ncia, para desa nimo de muitos que ficam 
gemendo Por que é que ele não me entendeu?” 

Concordamos com essa constataça o feita por 
Perini, mas aproveitamos essa afirmativa para dizer 
da importa ncia do trabalho com textos no ensino de 
lí ngua portuguesa. Trata-se de desenvolver com os 
alunos pra ticas de produça o e de leitura que ira o 
minimizar essa complexidade, fazendo com que eles 
se apropriem, em diferentes medidas, das atividades 
de leitura e produça o textual.  
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Introdução 

Os estudos dos processos de referenciaça o 
enfatizam que os significados ja  estabilizados 
socialmente constituem informaço es a serem ativadas 
pelos sujeitos no curso da enunciaça o, sendo, dessa 
forma, renegociados e atualizados. A realidade e , 
enta o, construí da e interpretada nas interaço es por 
procedimentos explí citos ou implí citos.  

Nesse cena rio, em que sa o mobilizados muitos 
conceitos teo ricos, o termo “objeto de discurso” figura 
com importa ncia elementar. Tal termo remete a  
atividade de referenciaça o como refere ncia a um 
elemento do texto: uma expressa o linguí stica, uma 
imagem, ate  mesmo uma noça o evocada mentalmente 
e presentificada no texto. Ocorre, entretanto, que ha  
feno menos de reconstruça o de sentidos que esse 
limite na o pode recobrir, tal como a reconstruça o do 
sentido de um tí tulo no decorrer de uma leitura; como 
o formato de um bala o em uma tira poder significar 
novo sentido para uma mesma palavra; como uma 
estrofe ou um verso de poema serem alterados em 
uma paro dia. 
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Neste artigo, argumentamos pela ampliaça o da 
abrange ncia desse termo, de modo que possa abarcar 
unidades e categorias textuais. Para demonstrar essa 
ideia, analisamos ocorre ncias de re(construça o) de 
sentidos no ge nero textual meme, cuja escolha na o se 
da  sem raza o. Ém primeiro lugar, trata-se de 
exemplares que mobilizam em alta voltagem novas 
ocorre ncias de determinado item semio tico (palavra, 
imagem, som), em novos contextos. Ém segundo lugar, 
permite pensar unidades/categorias textuais 
estruturadoras (réplica e contextualizador) que 
revigoram sentidos no fio do discurso por meio de 
uma cogniça o distribuí da, conforme pensou Mondada 
(1994, 2002). 

As bases que principalmente fundamentam 
nossas reflexo es, neste estudo, no campo da 
referenciaça o sa o Mondada (1994, 2002), Mondada e 
Dubois (2003[1995]), Marcuschi e Koch (2002). 
Ainda, para reflexo es sobre referenciaça o e ge nero 
textual, recorre-se a s consideraço es de Van Dijk 
(1980, 1990, 1996) sobre a organizaça o 
macroestrutural dos textos em categorias 
esquema ticas. 

Quanto a  organizaça o deste artigo, inicialmente, 
apresentamos breves consideraço es acerca dos 
processos de referenciaça o, apresentando a 
perspectiva teo rica assumida. Ém seguida, 
desenvolvemos os conceitos de unidades e categorias 
textuais, aplicando-os aos processos de referenciaça o 
nos memes, a partir da ana lise de algumas 
ocorre ncias. 
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Referenciação: breves considerações 

 Neste estudo tem-se como ponto de partida a 
assunça o de que por meio da atividade de 
referenciaça o os falantes instauram e compartilham 
sentidos no evento de comunicaça o. Éspecificamente, 
“os sujeitos constroem, atrave s de pra ticas discursivas 
e cognitivas social e culturalmente situadas, verso es 
pu blicas do mundo” (MONDADA; DUBOIS, 
2003[1995]: 17).  

 Como explica Mondada (1994), a noça o de 
objetos de discurso refere-se ao que a atividade 
enunciativa organiza nas pra ticas de apreensa o, 
formulaça o e descriça o do mundo pelos falantes. Sa o 
recursos pelos quais os usua rios discursivizam o 
mundo, sendo desenvolvidos e modificados conforme 
o contexto. Na o sa o preexistentes, nem sa o ja  dados, 
convencionais ou fixos. Ém acordo com essa 
compreensa o, o conceito de referenciaça o concerne a s 
atividades enunciativas construí das 
intersubjetivamente pelos falantes. 

Apothe loz e Reichler-Be guelin (1995), 
assumindo como Mondada (op. cit.) a propriedade 
dina mica dos objetos de discurso, entenderam que a 
atividade anafo rica de retomada de um item lexical 
pode na o apenas servir como mero processo de 
substituiça o na linearidade textual, mas pode ainda 
constituir-se num procedimento de acre scimo 
informacional. Nesse sentido, lançaram bases para o 
entendimento do processo de recategorizaça o, no 
entanto conforme uma concepça o ainda textual-
discursiva, uma vez que concebiam, como espaço de 
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surgimento do feno meno, os limites da superfí cie 
textual na construça o de cadeias textuais. 

Outros autores (MONDADA, 1994, 2002, 2008; 
MARCUSCHI e KOCH, 2002; MARCUSCHI, 2004, 2007) 
desenvolveram estudos de acordo com os quais os 
processos de referenciaça o podem ocorrer com base 
em ativaça o mental de informaço es, sem mença o 
propriamente dita no texto. Avança-se, enta o, a uma 
concepça o cognitivo-discursiva dessa atividade. Ale m 
disso, a percepça o de que diferentes recursos 
semio ticos sa o tambe m empregados no 
desenvolvimento da comunicaça o, e muitas vezes 
articulados entre si, acrescentou a tal visa o a 
compreensa o de que a multimodalidade e  um modo 
complexo de significar do qual participam as 
operaço es de referenciaça o. 

Nessa perspectiva, diferentes estudos foram 
realizados (MONDADA, 1994, 2002, 2008; BRASSAC et 
al, 2008) acerca da atividade de interaça o em 
contextos profissionais e cientí ficos, mostrando que 
os sentidos podem ser construí dos coletivamente com 
o auxí lio de va rios recursos multimodais. Assim, em 
uma atividade cognitivamente distribuí da, ou seja, por 
meio de gestos, olhares, movimentos corporais, com o 
auxí lio de instrumentos/objetos, o saber e  elaborado 
de maneira indissocia vel (necessariamente 
articulado) por meio de artefatos escritos e visuais. 

Apresenta-se, nessas pesquisas, uma visa o 
multimodal de referenciaça o, afrouxando-se, dessa 
maneira, uma concepça o restrita entre os processos 
de referenciaça o e a linearidade do texto verbal. Com 
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isso, abre-se um campo para a observaça o de outras 
linguagem e seus mecanismos discursivos. 

No campo da Semio tica social, o trabalho de 
Kress e van Leeuween (2006) sobre multimodalidade 
destaca a importa ncia de se considerar os diferentes 
modos pelos quais a linguagem (portanto, a 
comunicaça o) pode se constituir (palavras, sons, 
imagens etc.): 

Intencionamos fornecer descriço es das 
principais estruturas composicionais, 
que se estabelecem como convenço es no 
curso da histo ria ocidental da semio tica 
visual e analisar como elas esta o para 
produzir sentidos pelos produtores de 
imagens (KRÉSS; van LÉÉUWÉN, 
2006[1996]: 1).  

Propondo, enta o, uma abordagem horizontal da 
relaça o entre palavra e imagem, sem uma supremacia 
do texto verbal sobre o na o verbal, os autores 
advogam por uma construça o integradora de sentidos. 
Isto pode ser observado nos memes que, por sua 
natureza multimodal, exigem considerar o papel de 
cada material (e o que a partir dele e  evocado) na 
construça o dos sentidos. 

Memes: unidades e categorias textuais no 

processo de referenciação 

A noça o de “categoria textual” e  pensada por 
Costa (2018) a partir de Van Dijk (1980, 1990, 1996), 
para quem o significado de um texto possui mais do 
que sua organizaça o sema ntica, pois evoca tambe m 
uma relaça o com as (possí veis) formas globais nas 
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quais o tema pode ser inserido e organizado. Ou seja, 
existe uma estrutura que da  forma ao ge nero textual, 
que e  constituí da por (macro)categorias que 
comportam um significado em si – um tí tulo (em uma 
notí cia), a posologia (em uma bula), as refere ncias 
(em um artigo acade mico) – e que, ainda, sa o 
preenchidas por um conteu do sema ntico especí fico, 
localizado.  

No entanto, essa noça o de categoria textual na o 
comporta certos elementos de uma estrutura textual 
que na o constituem parte superestrutural (na o sa o 
macrocategorias) de um determinado ge nero de texto. 
Por exemplo, na organizaça o ba sica do ge nero poema, 
que pode comportar estrofes e versos, esses 
constituintes sa o “unidades”, na o “categorias”, tal 
como na o considerarí amos um para grafo ou uma 
linha em uma notí cia tambe m uma (macro)categoria.  

Acerca disso, Costa (2016) empreendeu um 
estudo sobre tí tulos do jornalismo popular e concluiu 
por uma abordagem em que a categoria tí tulo devesse 
ser pensada a  luz dos processos de referenciaça o. No 
estudo, o autor mostra que o tí tulo pode ser 
recategorizado na atividade de leitura, sendo, dessa 
forma, tambe m um objeto de discurso.  

Cardoso (2015), tambe m em uma concepça o 
mais alargada dos processos de referenciaça o, 
estudou a construça o de sentidos em paro dias de 
Marcelo Adnet. A Autora (Idem, ibidem: 149) ao 
analisar o Rap do PM (MC Ratão), considera a unidade 
verso no processo de recategorizaça o na atividade de 
(re)construça o de sentidos na paro dia: 
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Texto-fonte 

 objeto de 

discurso 

ativado 

sem 

menção 

explícita 

Paro dia 

 objeto de 
discurso 
recategorizado 

Quer rodar, quer 

rodar, PM vai te 

ensinar  

                                                                               

(Rap do PM - Mc 

Ratão - Marcelo 

Adnet) 

Quer dançar, quer dançar, o 

tigra o vai te ensinar                                                                       

(Cerol na mão - Bonde do 

Tigra o) 

 (Cardoso, 2015: 149) 

Na ana lise de Cardoso (2015: 153), todo o 
enunciado acima e  contornado de um tom iro nico em 
relaça o ao ato de “prender”, comumente referenciado 
por ”rodar”. A recategorizaça o do verso e  um recurso 
empregado por Adnet na construça o do enunciador 
da paro dia, o Rata o, estereo tipo de um tipo de policial 
militar notadamente corrupto.  
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Ésse movimento pode ser observado nos 
modernos ge neros discursivos2 virtuais que 
hodiernamente circulam entre os indiví duos, 
sobretudo no meio digital, em diferentes esferas 
discursivas. Na composiça o de um meme, por 
exemplo, podem-se observar duas categorias 
apresentadas por Costa (2018): a réplica (o elemento 
que se repete em um meme, o replica vel, e que 
adquire diferentes sentidos, conforme o seu contexto 
de ocorre ncia) e o contextualizador (um texto verbal 
que se sobrepo e a  imagem, ou uma legenda acima 
dela, ou ate  mesmo outro elemento na o verbal). Trata-
se do que ilustramos em meme (1) e meme (2): 

  

Meme (1): Chico conta de luz          Meme (2): Chico clima
3 

                                                        
2 Filiados a uma perspectiva dialógica de gênero discursivo 

(BAKHTIN, 2003), entendemos que os contextos sociais de 

realização do gênero meme (redes sociais, ambientes digitais) 

exigem compreender a linguagem inseparável da enunciação. Ainda 

que estejamos propondo uma abordagem de caráter formal dos 

memes, isto não desconsidera o complexo e articulado conjunto de 

elementos contextuais vinculados ao seu acontecer. 
3 Imagens disponíveis em: 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=GGaYW_HPOsL
ÉwATVsJPwAQ&q=chico+buarque+memes&oq=chico+buarque+
memes&gs_l=psyab.3..0.812.383326.0.383847.19.19.0.0.0.0.137.
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Onde: 

 Re plica: as fotografias do 

compositor e cantor Chico Buarque 

de Holanda; 

 Contextualizador: em (1), “ar 

condicionado em dezembro” e 

“conta de luz”; em (2), “40º” e “25º”.  

O contextualizador atualiza o sentido de base do 
elemento replicado. Éste, enta o, na o pode ser pensado 
como significando a priori, independente do contexto. 
Por tal raza o, a mesma imagem se reconstro i em 
sentidos diferentes. 

A natureza dina mica do ge nero meme pode se 
relacionar primeiro ao meio multimidia tico de que se 
serve. Ainda, a liberdade composicional e  um traço 
que caracteriza tal ge nero. Nesse sentido, em termos 
de mí dia, na o ha  limites para sua elaboraça o.  

No acervo do Museu de memes da Universidade 
Federal Fluminense4, registram-se, por exemplo, 

                                                                                                           
2052.0j18.18.0....0...1.1.64.psy-
ab..1.18.2049...0i131k1j0i22i30k1.0.0I600pBk_no.  Acesso em 11 

de setembro de 2018. 
4 Remetemos o leitor ao rico material organizado no museu 
virtual. Os memes sa o registrados por sua origem, estrutura e 
organizaça o e difusa o, ale m da exposiça o de casos mais nota veis. 
O endereço eletro nico e  
http://www.museudememes.com.br/acervo/  

73

https://www.google.com/search?source=hp&ei=GGaYW_HPOsLEwATVsJPwAQ&q=chico+buarque+memes&oq=chico+buarque+memes&gs_l=psyab.3..0.812.383326.0.383847.19.19.0.0.0.0.137.2052.0j18.18.0....0...1.1.64.psy-ab..1.18.2049...0i131k1j0i22i30k1.0.0I600pBk_no
https://www.google.com/search?source=hp&ei=GGaYW_HPOsLEwATVsJPwAQ&q=chico+buarque+memes&oq=chico+buarque+memes&gs_l=psyab.3..0.812.383326.0.383847.19.19.0.0.0.0.137.2052.0j18.18.0....0...1.1.64.psy-ab..1.18.2049...0i131k1j0i22i30k1.0.0I600pBk_no
http://www.museudememes.com.br/acervo/


memes constituí dos de materialidades diversas. 
Listamos apenas alguns:  

  Glória a Deus: Relacionado ao polí tico 
Cabo Daciolo, esse meme assume, em 
geral, formato de ví deo, nos quais a 
catchphrase “Glo ria a Deus” constitui a 
re plica-base para o meme. 

 É verdade esse bilhete: Tem sua origem 
no bilhete escrito por Gabriel Lucca a  sua 
ma e, simulando ter sido de autoria da 
professora. É  mais comumente produzido 
por meio de snowclones, quando se 
mante m parte da estrutura e/ou palavras, 
mas alterando-se outros elementos em 
funça o do contexto. Constituem paro dias 
do texto do menino, mas e  encontrado 
com muitos formatos diferentes. 

 Fadas do deboche: Surge do ví deo da 
pastora-mirim conhecida como Vito ria de 
Deus. Ém um dos enquadres, algumas 
crianças aparecem com expressa o de riso 
e deboche da cena protagonizada pela 
missiona ria. Élas ficaram, assim, 
conhecidas como as fadas do deboche. 
Costuma ser replicado em formato de GIF. 

Ésses sa o apenas alguns exemplos que ilustram 
a complexidade de estruturas possí veis por meio de 
diferentes mí dias. Isto faz dos memes um ge nero na o 
apenas relativamente esta vel (BAKHTIN, 2003), mas 
formalmente exce ntrico.  

Na esteira desses pressupostos elencados, va rias 
ana lises te m sido desenvolvidas, demonstrando que o 
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estudo dos processos de referenciaça o pode explicar a 
construça o de sentidos para ale m da linearidade do 
texto verbal.  

O meme (3) a seguir, por exemplo, viralizou apo s 
a Rede de fast-food Bob’s perder para a Mc Donald’s a 
utilizaça o exclusiva do componente achocolatado da 
marca Ovomaltine em seus milk-shakes. Para 
demonstrar a sua insatisfaça o diante da situaça o 
apresentada, a empresa Bob’s decidiu veicular a 
seguinte mensagem em seu twitter “Na o tem texta o, a 
questa o e  simples: quem conhece o sabor de verdade 
na o toma #MilkFake”. Acompanhado dessa 
mensagem, lançou o meme abaixo: 

 

 

Meme (3): Propaganda do Bob’s
5 

                                                        
5 Imagem disponível em: 

https://veja.abril.com.br/economia/bobs-responde-a-rasteira-
que-tomou-do-mcdonalds-milkfake/. Acesso em 10 de julho de 

2018. 
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Para os consumidores dos produtos de ambas as 
redes alimentí cias, fica evidente o uso da 
recategorizaça o do milk-shake Bob’s a ser agora 
produzido tambe m pela rede Mc Donald’s. A partir da 
projeça o da sombra de uma embalagem que se 
assemelha ao produto vendido por esta rede, cria-se 
uma identidade ano nima para a empresa concorrente, 
e para o produto em si, pejorativamente 
recategorizado na o so  pela imagem, mas ainda pelo 
jogo de palavras milk-shake (Bob’s) versus milkfake 
(Mc Donald’s).  

Apesar de o voca bulo fake ser de origem inglesa, 
ja  possui uso corrente na lí ngua portuguesa, 
especificamente nas redes sociais. Sendo assim, a 
empresa Bob’s, ao criar o meme que critica o seu 
concorrente, defende a ideia de que somente o seu 
produto e  original e de qualidade, e os demais podem 
ser considerados falsos e de qualidade inferior. 

Os recursos visuais coração, traços para 
destaque e hashtag sa o semioses relevantes para 
compreensa o da mensagem. Com o primeiro, reforça-
se que os consumidores possuem certa prefere ncia 
pelo produto em questa o em detrimento do outro. Os 
traços coloridos atribuem destaque ao termo 
milkshake enfatizando a ideia de que somente pode 
ser chamado de milk-shake o produzido pela empresa 
Bob’s. Por u ltimo, se na o o mais importante, ha  a 
inserça o de uma hashtag que incita a replicaça o do 
objeto de discurso #milkfake (que recategoriza 
milkshake) nas redes sociais, colaborando, assim, para 
a ampla divulgaça o da ideia. 
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Do acervo do Museu de memes da Universidade 
Federal Fluminense, capturamos alguns exemplares 
de memes da se rie “Moro e Ae cio Neves”, cujo 
contexto de origem se deu a partir de uma foto de 
conversa entre o juiz Se rgio Moro e o polí tico Ae cio 
Neves em um evento, que foi o pre mio “Brasileiros do 
Ano 2016”, oferecido pela revista IstoÉ . A foto gerou 
pole mica pelo fato de o juiz ser um dos responsa veis 
pelo julgamento na operaça o Lava Jato e por o polí tico 
Ae cio Neves ser um dos indiciados na investigaça o. 
Vejam-se, sequencialmente, os memes (4), (5) e (6): 

 

 

Meme (4): Moro/Ae cio       Meme (5): Moro/Ae cio       
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Meme (6): Moro/Aécio6 

Diversos conhecimentos sa o requeridos na 
atribuiça o de sentidos na atividade de leitura desses 
memes. Primeiramente, e  importante saber quem sa o 
os participantes do evento e quais as condiço es em 
que o fato gerador se deu. A partir de enta o, ativar 
uma se rie de relaço es possí veis sobre os 
acontecimentos polí ticos do paí s. 

Os memes produzidos a  e poca orientavam 
argumentativamente uma crí tica sobre uma possí vel 
falta de e tica profissional na atuaça o do juiz em 
relaça o a s denu ncias contra o polí tico. Sugere-se um 
esquema de proteça o por parte daquele, decorrente 
de algum tipo espu rio de aliança. 

                                                        
6 Imagens disponíveis em:  

http://www.museudememes.com.br/sermons/foto-de-sergio-
moro-e-aecio-neves/. Acesso em  05 de setembro de 2018. 
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A categoria re plica e  o elemento repetido, 
mimetizado, e que estabelece uma relaça o intertextual 
entre os memes. Cada ocorre ncia textual do meme 
constro i um determinado sentido, decorrente da sua 
conjugaça o desse elemento re plica com o 
contextualizador, completando o seu sentido.  

Ém (4), o contextualizador “namora algue m que 
x” associado a  moldura de coraça o, sugere, via 
meta fora do namoro, uma relaça o polí tica 
inadequada. Ém (5), semelhantemente, o sentido 
proposto a partir do meme evoca uma unia o entre os 
dois personagens, pelo estabelecimento de uma 
relaça o iro nica com o filme “A dama e o vagabundo”, 
tí tulo a ser ativado, embora na o mencionado, mas 
referido por ilustraça o na atividade de 
recategorizaça o dos personagens. Ém (6), o 
contextualizador e  do tipo mais comum, tendo o 
formato de inscriço es sobre a imagem-re plica. Na 
ocorre ncia, cria-se um dia logo, no qual os 
personagens, supostamente, riem da impunidade ao 
polí tico, decorrente de uma relaça o í ntima entre ele e 
o juiz.  

Vejam-se, a seguir, memes que remetem ao 
episo dio conhecido por Temer-Ha agen-Dazs. Sua 
origem foi a publicaça o de uma lista de compras para 
abastecimento do avia o presidencial em que eram 
solicitadas 500 unidades do caro sorvete da marca 
Ha agen-Dazs. 

O elemento re plica sa o duas imagem capturadas 
do ví deo da mu sica Hotline Bling, do cantor Drake, 
disponí vel em 
https://www.youtube.com/watch?v=uxpDa-c-4Mc. 
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Éste meme (7) e  replicado em situaço es que opo em 
dois elementos, atribuindo valor negativo a um e 
positivo a outro. Veja-se: 

 

Meme (7): Drake
7 

Temos ja  aí  exemplo de uma operaça o discursiva 
de referenciaça o em que na o estamos diante de mera 
expressa o nominal, nem apenas de um signo na o 
verbal tomado apenas como uma unidade local de um 
enunciado. Trata-se de um caso em que a operaça o 

                                                        
7 Imagem disponível em 

https://www.pinterest.pt/pin/399553798173908533/ . Acesso 

em 03 de setembro de 2017. 
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discursiva se desdobra sobre uma categoria 
esquema tica/ textual, no termo aqui adotado. Ou seja, 
sa o ressignificadas as imagens do ví deo, pois 
inseridas em novos moldes enunciativos, sa o 
recategorizadas. 

Os dois memes que se seguem, meme (8) e 
meme (9), apresentam a mesma configuraça o 
semio tica para a categoria re plica, com uso inclusive 
do mesmo texto-base: uma montagem do corpo do 
cantor Drake com o rosto do enta o Presidente da 
Repu blica, Michel Temer. A categoria 
contextualizador, responsa vel pela atualizaça o do 
sentido, no meme (8), concentra a ideia da crí tica no 
valor do sorvete preferido pelo presidente, ao opor o 
popular picole  Chica Bom ao elitizado sorvete 
Ha agen-Dazs. Veja-se:  
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Meme (8): Temer/Häagen-Dazs (a)
8 

 No meme (9), no contí nuo, observa-se que a 
crí tica se baseia na oposiça o entre sau de e educaça o, 
por um lado, e o sorvete Ha agen-Dazs, por outro, 
mobilizando sentidos que tambe m opo em, por 
exemplo, luxo a pobreza; honestidade a corrupça o, e 
pu blico a privado. A (re)construça o de sentidos, como 

                                                        
8 Imagem disponíveis em 

http://www.museudememes.com.br/sermons/michel-temer-e-
haagen-dazs/ . Acesso em 31 de agosto de 2017. 
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se atesta no meme, opera-se no fio do discurso, jamais 
e  dada anterior ao ato de comunicaça o:  

 

 

Meme (9): Temer/Häagen-Dazs (b)9 

 Nos memes, necessariamente, a categoria 
re plica requer um contextualizador, sem o qual o 
processo de (re)construça o de sentidos na o se torna 
contingenciado, situado. A categoria re plica pode, 
portanto, ser revisada pela o tica dos processos de 

                                                        
9 Imagem disponíveis em 

http://www.museudememes.com.br/sermons/michel-temer-e-
haagen-dazs/ . Acesso em 31 de agosto de 2017. 
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referenciaça o, alçada ao status de objeto de discurso. 
A referenciaça o passa a constituir, portanto, um fator 
de coere ncia a ser mobilizado na leitura. 

Considerações finais 

Propusemo-nos a discutir uma proposta de 
redefiniça o do termo “objeto de discurso”. Para tanto, 
analisamos algumas ocorre ncias de memes, 
organizando nossas reflexo es a partir de duas 
categorias textuais teo ricas pensadas como 
estruturadoras desse ge nero: réplica e 
contextualizador.  

 Da ana lise conclui-se que determinadas 
unidades/categorias textuais esquema ticas dos 
ge neros (tí tulos em uma notí cia, balo es em uma tira, 
estrofes e versos em um poema) sa o passí veis de 
reconstruça o por meio de processos de 
recategorizaça o, podendo redefinir sentidos na 
atividade enunciativa. 

 Na ana lise dos memes, observamos que a 
categoria re plica na o pode ter seu sentido dado/posto 
aprioristicamente, pois depende da sua ancoragem 
situacional. Éntendemos, assim, tal categoria como 
um objeto de discurso, tal como em estudos 
anteriores concluí mos acerca dos tí tulos no 
jornalismo popular (COSTA, 2016). 

Nos casos apresentados, a atividade de 
referenciaça o na o e  linear, e  cognitivo-inferencial e se 
estabelece por meio de uma cogniça o distribuí da, 
conforme diz Mondada (1994, 2002), ao se referir aos 
va rios recursos multimodais convergentes 
empregados na construça o de sentidos. 
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 Conforme tentamos argumentar, a noça o de 
objeto de discurso pode contemplar, na atividade de 
referenciaça o, porço es maiores no interior do texto, 
para ale m de palavras, expresso es, imagens, por 
exemplo, de um enunciado. Ésse entendimento 
permite, assim, um apoio teo rico-metodolo gico capaz 
de oferecer subsí dio para estudos de feno menos que 
ajudem a explicar a construça o de sentidos na relaça o 
entre referenciaça o e ge nero textual. 
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LEITURA EM TEMPOS DE FAKE NEWS 

Claudia Moura da Rocha 
claudiamoura@infolink.com.br 

 

Considerações iniciais 

A propalada crise da leitura na o e  novidade para 
professores, pais e sociedade brasileira em geral. O 
ha bito de ler, apesar de haver muitos de seus 
entusiastas, na o e  dos mais comuns entre boa parcela 
da populaça o brasileira, que, por motivos bastante 
diversos, como falta de incentivo familiar, insucesso 
escolar ou escassez de recursos, na o o tem como uma 
prioridade. Le -se cada vez menos livros e jornais 
impressos; livrarias sa o fechadas e bibliotecas nem 
sempre dispo em dos recursos necessa rios para se 
manter. 

As novas tecnologias exercem um papel ambí guo 
nesse cena rio, pois muitos creem que elas seriam 
responsa veis por desestimular o ha bito de leitura de 
livros e jornais impressos. No entanto, na o se pode 
deixar de reconhecer que os seus usua rios leem 
bastante (na o discutiremos o me rito da qualidade 
dessa pra tica, embora reconheçamos que essa leitura 
tende a ser superficial, entrecortada e realizada de 
forma nem sempre atenta; os textos veiculados 
costumam ser tambe m muito breves). 

Ha  de se reconhecer que nunca houve tanto 
material escrito acessí vel a  populaça o, mas esse fato 
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esta  na origem de um paradoxo: nunca houve tanta 
informaça o ao alcance da ma o, mas informaça o na o 
pode (nem deve) ser confundida com conhecimento. 

Nesse cena rio, dois anu ncios publicita rios, 
veiculados em jornais e revistas de grande circulaça o 
(Jornal O Globo, ediço es de 27/10/2018 e de 
28/10/2018, e revista Época, de 08/10/2018 e de 
22/10/2018), se destacaram pela sua obviedade 
necessa ria durante o perí odo eleitoral de 2018. Duas 
grandes redes sociais, WhatsApp e Facebook, 
indicavam a seus usua rios como deveriam ler as 
notí cias veiculadas por essas mesmas redes a fim de 
identificar se se tratava ou na o de uma fake news, 
estrangeirismo muito popularizado para denominar 
notí cias que veiculam informaço es falsas. 
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(Época, 08/10/2018) 
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(Época, 22/10/2018) 

Tais publicaço es so  comprovam como a leitura 
que se realiza atualmente e  de natureza superficial e 
bastante desatenta a ponto de duas empresas 
precisarem alertar seus usua rios para isso. Éssa 
situaça o e  ta o evidente que duas tirinhas (de Clara 
Gomes) e um cartum (de Bruno Drummond) 
abordaram-na, conjuntamente a  questa o da 
autenticidade da autoria, no mesmo perí odo da 
publicaça o dos anu ncios: 
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Publicado em: 05/10/2018.

10
 

 

 

Fonte: Cartum de Bruno Drummond. Revista Ela, O Globo, 

21/10/2018. 

 

                                                        
10 Disponí vel em: http://bichinhosdejardim.com/fake-news/.  
Acesso em: 20/11/2018. 
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Publicado em 02/11/2018
11

. 

Uma nota publicada no jornal O Globo, de 
27/10/2018, trata da unia o de diversos sites com o 
intuito de verificar a veracidade de notí cias 
publicadas nas redes sociais, permitindo perceber o 
tamanho vulto que a divulgaça o de fake news atingiu 
durante o perí odo eleitoral. 

Unindo forças 
Seis age ncias de checagem de notí cias do 
paí s se uniram para combater as fake 
news hoje e amanha . “Fato ou Fake”, do 
Grupo Globo, “Lupa”, “Aos fatos”, 
“Comprova”, “Boatos.org” e “É-farsas” 
va o trabalhar em parceria durante o 
perí odo. O objetivo e  compartilhar 
informaço es e, assim, analisar um 
nu mero maior de mensagens com mais 
rapidez.” (O Globo, 27/10/2018) 

A necessidade de repensar o conceito de leitura 

Na atual conjuntura, em que notí cias falsas sa o 
facilmente divulgadas (por que na o dizer 

                                                        
11 Disponí vel em: http://bichinhosdejardim.com/mj-novo-
comeco/.  Acesso em: 20/11/2018. 
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disseminadas), deixando leitores sem saber se podem 
ou na o confiar no que e  divulgado, e  mais que 
necessa rio, e  premente repensar o que concebemos 
como leitura. 

Infelizmente um enorme contingente de pessoas 
compartilha notí cias falsas sem previamente verificar 
sua autenticidade. É  bem verdade que na o se pode 
desconsiderar que tal pra tica e  uma responsabilidade 
individual, um comportamento concernente ao seu 
a mbito particular e na o coletivo da sociedade, no 
entanto, ela pode denotar, queiramos ou na o, uma 
falha em sua formaça o como leitores, o que e  algo 
extremamente significativo para os estudos sobre 
leitura e interpretaça o textual. 

A primeira medida e  rever o que atualmente, de 
forma consensual, consideramos leitura. Éssa pra tica 
na o e  um mero ato de decodificar signos encontrados 
sobre a superfí cie textual, ao reconhecermos e 
juntarmos letras e sí labas para chegar a um 
significado. 

A leitura tambe m na o e  uma atividade passiva; e  
interativa, porque, em sua consecuça o, interagem 
autor-texto-leitor. Portanto, na o ha  apenas a 
ocorre ncia do chamado processamento ascendente 
(aquele que parte do texto, do que se encontra na 
superfí cie textual, onde se encontram os indí cios mais 
explí citos do que o autor pretendeu dizer, para 
chegar-se a  mente do leitor, onde todo esse processo 
terminaria). De forma complementar, o leitor parte de 
seus conhecimentos (sobre o mundo, os textos e a 
pro pria lí ngua) para compreender o que visualiza na 
superfí cie textual, o que costuma ser denominado 
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processamento descendente (COLOMÉR: CAMPS, 
2002, p. 29-33). 

Na o e  difí cil concluir que os professores, ao 
ensinarem seus alunos a ler, na o se devem limitar a 
ensina -los a decodificar, exercitando com eles apenas 
te cnicas de decifraça o sí gnica. Énsinar a ler e  ensinar 
a pensar, a refletir, a questionar o que se leu. É e  
justamente essa leitura reflexiva o que na o temos 
presenciado atualmente. 

Outros estudiosos da a rea associam a leitura a  
busca de pistas, e o texto, por uma extensa o dessa 
meta fora, seria semelhante a um mapa do tesouro, em 
que se seguem as pistas ate  encontra -lo. O tesouro de 
um texto e  o estabelecimento do(s) seu(s) sentido(s).  

Tambe m na o e  difí cil entender porque, com 
relativa freque ncia, um texto e  comparado a um 
iceberg. Assim como o bloco de gelo na o se resume ao 
que se consegue avistar acima da superfí cie da a gua, o 
texto tambe m na o se limita ao que o leitor encontra 
em sua superfí cie. Caso apenas decodifique o que esta  
na superfí cie, sem refletir sobre o que le , na o atingira  
ní veis mais profundos de sua significaça o, acessando 
suas informaço es implí citas.  

É  fundamental destacar que, ao lermos, 
acionamos diversos tipos de conhecimentos, como o 
enciclope dico, o linguí stico, o sociointeracional — 
esse u ltimo engloba os conhecimentos ilocucional, 
comunicacional, metacomunicativo, superestrutural 
—, ale m de serem feitas uma se rie de infere ncias 
durante esse processo (KOCH, 2014, p. 32-33). Ésses 
conhecimentos sa o acionados ao buscarmos atribuir 
coere ncia ao que lemos, ao tentarmos identificar as 
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pistas encontradas na superfí cie textual. É  o 
conhecimento sobre o mundo, sobre a lí ngua que 
falamos, sobre as formas de interagir por meio da 
linguagem (como por exemplo, identificar o objetivo 
do falante ou do produtor do texto; adequar-se a  
situaça o comunicativa; evitar ruí dos na comunicaça o, 
assegurando a compreensa o e a aceitaça o do texto; 
reconhecer a estrutura dos ge neros textuais), que nos 
permite inferir informaço es a fim de preencher as 
lacunas textuais. A leitura, portanto, e  uma atividade 
que requer do leitor o emprego de estrate gias para a 
compreensa o do texto, uma vez que nem todas as 
informaço es se encontram explí citas na superfí cie 
textual.  

A leitura e  estrate gica. O leitor eficiente 
atua deliberadamente e supervisiona de 
forma constante sua pro pria 
compreensa o. Ésta  alerta a s 
interrupço es da compreensa o, e  seletivo 
ao dirigir sua atença o aos diferentes 
aspectos do texto e progressivamente 
torna mais precisa sua interpretaça o 
textual (COLOMÉR; CAMPS, 2002, p. 32) 

Mais uma vez citamos Colomer e Camps (2002, 
p. 31-32) para corroborar o que expusemos 
anteriormente: 

De forma claramente distanciada da 
recepça o passiva envolvida na concepça o 
da leitura como processamento 
ascendente, nos modelos interativos o 
leitor e  considerado como um sujeito 
ativo que utiliza conhecimentos de tipo 
muito variado para obter informaça o do 
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escrito e que reconstro i o significado do 
texto ao interpreta -lo de acordo com 
seus pro prios esquemas conceituais e a 
partir de seu conhecimento do mundo.  A 
relaça o entre o texto e o leitor baseia-se 
em seus conhecimentos para interpretar 
o texto, para extrair um significado, e 
esse novo significado, por sua vez, 
permite-lhe criar, modificar, elaborar e 
incorporar novos conhecimentos em 
seus esquemas mentais. 
Ém suma, ler, mais do que um simples 
ato meca nico de decifraça o de signos 
gra ficos, e  antes de tudo um ato de 
raciocí nio, ja  que se trata de saber 
orientar uma se rie de raciocí nios no 
sentido da construça o de uma 
interpretaça o da mensagem escrita a 
partir da informaça o proporcionada pelo 
texto e pelos conhecimentos do leitor e, 
ao mesmo tempo, iniciar outra se rie de 
raciocí nios para controlar o progresso 
dessa interpretaça o de tal forma que se 
possam detectar as possí veis 
incompreenso es produzidas durante a 
leitura. 

Podemos concluir, portanto, a partir dos dois 
anu ncios, que um nu mero expressivo de leitores 
contempora neos na o consegue seguir as pistas do 
texto para verificar se realmente sa o verdadeiras ou 
na o as informaço es veiculadas por eles. Portanto, na o 
demonstram a esperada proficie ncia em leitura 
porque na o conseguem refletir criticamente sobre o 
que leem. 
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I. Análise dos anúncios 

Passemos à análise dos anúncios, uma vez que 

eles oferecem sugestões aos leitores de como devem 

proceder. Apresentaremos essas sugestões de acordo com 

os aspectos abordados: 

 

1.1. Aspectos gráficos 

Muitas vezes relegados a segundo plano, pois 
sa o mais relacionados ao emprego da linguagem na o 
verbal, esses recursos oferecem ao leitor “pistas” 
reveladoras sobre a autenticidade do que esta  lendo. 

O anu ncio da rede Facebook sugere: 

1- Desconfie das manchetes. 
Notícias falsas frequentemente 

apresentam manchetes apelativas em 

letras maiúsculas e com pontos de 

exclamação. Se as afirmações 

chocantes na manchete parecerem 

inacreditáveis, desconfie. (Época, 

22/10/2018) 

Nota-se, neste caso, a releva ncia de aspectos 
gra ficos, como a presença de manchetes escritas com 
letras maiu sculas (caixa alta) acompanhadas de 
pontos de exclamaça o, que servem como í ndices de 
um tom alarmista, exagerado, o que na o deveria ser 
considerado muito usual, por conta da objetividade, 
da neutralidade e da isença o pretendidas pelos 
veí culos de informaça o. Cabe esclarecer que, na 

99



verdade, essa objetividade ou neutralidade na o existe 
(FARIA, 2011, p. 14-17), uma vez que a pro pria 
seleça o dos conteu dos a serem abordados e a escolha 
lexical implementada denotam, por sua vez, um 
posicionamento do autor do texto. Émbora 
reconheçamos a neutralidade como iluso ria — como 
bem sintetizou Koch (2009, p. 17), “a neutralidade e  
apenas um mito: o discurso que se pretende ‘neutro’, 
inge nuo, conte m tambe m uma ideologia — a da sua 
pro pria objetividade.” —, os textos veiculados pelos 
o rga os da imprensa se mostram mais objetivos e 
menos alarmistas (ou apelativos) do que o que 
costumamos chamar de fake news.  

Nesta outra recomendaça o, o destaque e  dado a  
formataça o do texto (“layouts estranhos”), reforçando 
a necessidade de uma leitura na o so  atenta aos 
aspectos linguí sticos, como tambe m aos gra ficos. O 
texto, por conseguinte, deve ser considerado como um 
todo: 

4- Observe se a formataça o e  
incomum. 
Muitos sites de notí cias falsas conte m 
erros ortogra ficos ou apresentam 
layouts estranhos. Redobre a atença o 
na leitura se perceber estes sinais. 
(É poca, 22/10/2018) 

A rede social recomenda tambe m averiguar 
outros aspectos relacionados a  linguagem na o verbal, 
como fotos e ví deos, verificando sua procede ncia e 
autenticidade, ale m de sua contextualizaça o. 
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5- Atença o com as imagens 
Notí cias falsas frequentemente 
conte m imagens ou ví deos 
manipulados. A s vezes, as fotos 
podem ser aute nticas, mas podem 
estar fora de contexto. Voce  pode 
pesquisar as fotos ou imagens para 
verificar sua procede ncia. (É poca, 
22/10/2018) 
 

2.2. Aspectos linguísticos 

Os exemplos anteriormente apresentados (“1- 
Desconfie das manchetes” e “4- Observe se a 
formataça o e  incomum”) fazem mença o a aspectos de 
natureza linguí stica, que serviriam como í ndices de 
que ha  algo errado com o texto. Éles seriam o 
emprego exagerado de sinais de pontuaça o, como o de 
pontos de exclamaça o em manchetes e no corpo da 
notí cia (o que se mostra pouquí ssimo usual em 
exemplos retirados de jornais e revistas) e os erros no 
emprego da lí ngua portuguesa (apontados como 
“erros ortogra ficos”). Ém relaça o a  u ltima observaça o, 
e  interessante notar a pouca importa ncia dada a  
escrita ortogra fica que se observa no cotidiano 
(mesmo em grandes jornais, atualmente sem a figura 
do revisor, te m-se encontrado erros de lí ngua 
portuguesa com maior freque ncia que antes) e sua 
funça o de indicar que ha  algo errado com o texto, o 
que so  reforça a necessidade de levarmos os alunos a 
se apropriarem da escrita ortogra fica assim como da 
norma-padra o a fim de se tornarem cidada os com 
acesso pleno a  cidadania. 
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2.3. Aspectos de textualidade 

 

Um dos mais importantes estudos sobre 
textualidade (o que faz um texto ser um texto) e  de 
autoria de Beaugrande e Dressler (1981). Nele, os 
autores apontam sete fatores de textualidade, ou seja, 
sete caracterí sticas que nos permitem dizer que um 
texto e  um texto. Se observarmos as instruço es ou 
dicas sugeridas pelas redes sociais, verificaremos que 
elas remetem aos fatores propostos pela dupla de 
estudiosos: coesa o, coere ncia, intencionalidade, 
aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e 
intertextualidade. 

Comecemos pela coere ncia. Segundo Costa Val, 

A coere ncia resulta da configuraça o que 
assumem os conceitos e relaço es 
subjacentes a  superfí cie textual. É  
considerada o fator fundamental da 
textualidade, porque e  responsa vel pelo 
sentido do texto. Énvolve na o so  
aspectos lo gicos e sema nticos, mas 
tambe m cognitivos, na medida em que 
depende do partilhar de conhecimentos 
entre os interlocutores. (COSTA VAL, 
2006, p. 5) 
A coere ncia diz respeito ao nexo entre os 
conceitos (...). (COSTA VAL, 2006, p. 7) 

Uma das recomendaço es dadas pelo Facebook 
era: 

1-Desconfie das manchetes 
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Notícias falsas frequentemente 

apresentam manchetes apelativas em 

letras maiúsculas e com pontos de 

exclamação. Se as afirmações 

chocantes na manchete parecerem 

inacreditáveis, desconfie. (Época, 

22/10/2018) 

Nesse caso, ha  mença o a  falta de sentido, 
ause ncia de coere ncia (“parecerem inacredita veis”), a 
qual o leitor deveria procurar no texto lido. 

Outro fator e  a intencionalidade. De acordo com 
Costa Val (2006, p.10-11),  

A intencionalidade concerne ao 
empenho do produtor em construir um 
discurso coerente, coeso e capaz de 
satisfazer os objetivos que tem em mente 
numa determinada situaça o 
comunicativa. A meta pode ser informar, 
ou impressionar, ou alarmar, ou 
convencer, ou pedir, ou ofender, etc., e e  
ela que vai orientar a confecça o do texto. 
Ém outras palavras, a intencionalidade 
diz respeito ao valor ilocuto rio do 
discurso, elemento da maior importa ncia 
no jogo de atuaça o comunicativa.  

Koch (2014, p. 32-33) tambe m esclarece que 

É  o conhecimento ilocucional que 
permite reconhecer os objetivos ou 
propo sitos que um falante, em dada 
situaça o de interaça o, pretende atingir. 
Trata-se de conhecimentos sobre tipos 
de objetivos (ou tipos de atos de fala), 
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que costumam ser verbalizados por meio 
de enunciaço es caracterí sticas, embora 
seja tambe m frequente sua realizaça o 
por vias indiretas, o que exige dos 
interlocutores o conhecimento 
necessa rio para a captaça o do objetivo 
ilocucional.  

Uma das dicas apresentadas pelo WhatsApp 
remete a  descoberta da intencionalidade do autor do 
texto, para a qual sera  necessa rio o acionamento do 
conhecimento ilocucional: 

1- Saiba identificar notí cias que 
possam ser falsas 

Procure sinais que te ajudem a julgar se 

uma informação é falsa. Por exemplo: 

mensagens encaminhadas de fonte 

desconhecida, falta de evidências ou 

mensagens cujo único propósito é o de 

irritar e incitar violência. Estes são 

sinais claros de que uma história pode 

não ser verdadeira. E, lembre-se: fotos, 

vídeos e até áudios podem ser 

manipulados para tentar te enganar. 

(Época, 8/10/2018) 

 

Nesse trecho, e  mencionado o propo sito, o 
objetivo do texto (“cujo u nico propo sito e  o de irritar e 
incitar viole ncia” e “para tentar te enganar”), 
alertando o leitor sobre a necessidade de reconhecer 
com que finalidade um texto e  produzido. 
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Outro fator apontado por Beaugrande e Dressler 
e  a aceitabilidade, assim definida por Costa Val: 

O outro lado da moeda e  a aceitabilidade, 
que concerne a  expectativa do recebedor 
de que o conjunto de ocorre ncias com 
que se defronta seja um texto coerente, 
coeso, u til e relevante, capaz de leva -lo a 
adquirir conhecimentos ou a cooperar 
com os objetivos do produtor. (COSTA 
VAL, 2006, p. 11) 
 
Charolles (1978:38) afirma que, em 
geral, o recebedor da  um ‘cre dito de 
coere ncia’ ao produtor: supo e que seu 
discurso seja coerente e se empenha em 
captar essa coere ncia, recobrindo 
lacunas, fazendo deduço es, enfim, 
colocando a serviço da compreensa o do 
texto todo conhecimento de que dispo e. 
(COSTA VAL, 2006, p. 12) 

 

Por sua vez, a rede social Facebook sugere: 

10- Algumas histórias são 

intencionalmente falsas. 

Pense de forma crítica sobre as histórias 

que você lê e compartilhe apenas as 

notícias que você sabe que são 

verossímeis. (Época, 22/10/2018) 

Ao sugerir aos leitores que pensem de forma 
crí tica, entramos no a mbito da aceitabilidade, que diz 
respeito ao esforço do leitor para compreender, 
atribuir sentido ao que le ; no entanto, nesse caso, o 
que se pede e  que na o se de  o “cre dito de coere ncia” 
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sem antes verificar a veracidade das informaço es. O 
que os autores de fake news fazem e  se aproveitar 
desse “cre dito de coere ncia” que os leitores lhes da o; 
mas o leitor verdadeiramente reflexivo na o se deixa 
enganar por notí cias falsas, pois questionaria sua 
verossimilhança. 

A situacionalidade e  outro fator apontado pela 
dupla de estudiosos, que e  assim definida por Costa 
Val (2006, p. 12): 

(...) e  a situacionalidade, que diz respeito 
aos elementos responsa veis pela 
pertine ncia e releva ncia do texto quanto 
ao contexto em que ocorre. É  a 
adequaça o do texto a  situaça o 
sociocomunicativa. 
O contexto pode, realmente, definir o 
sentido do discurso e, normalmente, 
orienta tanto a produça o quanto a 
recepça o.  

A situacionalidade diz respeito a  adequaça o do 
texto ao contexto. Portanto, o leitor precisa estar 
atento aos sinais de que aquele texto na o esta  
adequado ao contexto, a  situaça o de comunicaça o. 
Isso pode ser percebido pelo uso inadequado da 
pontuaça o e pelos erros de lí ngua portuguesa. Por 
exemplo, pontos de exclamaça o sa o inadequados em 
manchetes de jornais ou revistas, assim como 
manchetes apelativas (tratando-se de veí culos de 
informaça o se rios), como alertam os itens “1. 
Desconfie das manchetes” e “4. Observe se a 
formataça o e  incomum” (É poca, 22/10/2018), ja  
apresentados. 
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Ém tese, textos jornalí sticos passariam por uma 
revisa o, ale m de serem escritos por profissionais 
experientes da a rea, com bom domí nio da norma-
padra o da lí ngua, na o sendo ta o sujeitos aos erros de 
ortografia, configurando assim a inadequaça o desses 
u ltimos a  situaça o comunicativa. 

Ao tentar se passar por sites confia veis, os 
impostores procuram parecer adequados a  situaça o 
de comunicaça o. 

2. Verifique atentamente o link. 
Um link impostor ou semelhante a de 
outro site pode ser um sinal de alerta 
para notí cias falsas. Muitos sites de 
notí cias falsas imitam fontes de 
notí cias aute nticas, fazendo 
pequenas alteraço es no link. Voce  
pode navegar ate  o site para 
comparar o respectivo link com o de 
fontes de notí cias estabelecidas. 
(É poca, 22/10/2018) 

 

Outro fator apontado por Beaugrande e Dressler 
e  a informatividade; segundo Koch e Travaglia (2008, 
p. 80-81), 

(...) a informatividade designa em que 
medida a informaça o contida no texto e  
esperada/na o esperada, 
previsí vel/imprevisí vel. (...) Assim, o 
texto sera  tanto menos informativo, 
quanto maior a previsibilidade; e tanto 
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mais informativo, quanto menor a 
previsibilidade. Se um texto contiver 
apenas informaça o esperada/previsí vel 
dentro do contexto, tera  um grau de 
informatividade baixo (grau 1); se, a par 
da informaça o esperada/previsí vel em 
dado contexto, o texto contiver 
informaça o imprevisí vel/na o esperada, 
tera  um grau me dio de informatividade 
(grau 2). Finalmente, se toda a 
informaça o do texto for 
inesperada/imprevisí vel, o texto podera , 
a  primeira vista, parecer incoerente, 
exigindo do receptor um esforço maior 
para calcular-lhe o sentido (grau 3 de 
informatividade), ja  que textos com taxa 
muito alta de informaça o nova sa o de 
difí cil compreensa o. A informatividade 
exerce, assim, importante papel na 
seleça o e arranjo de alternativas no 
texto, podendo facilitar ou dificultar o 
estabelecimento da coere ncia.  

 

Na pro xima recomendaça o, menciona-se a 
necessidade de evide ncias e dados, a fim de confirmar 
a veracidade das notí cias, o que tambe m aumentaria o 
ní vel de informatividade de um texto, nesse caso, 
creditando-lhe coere ncia. A recomendaça o do 
aplicativo WhatsApp e : 

1- Saiba identificar notí cias que 
possam ser falsas 
Procure sinais que te ajudem a julgar 
se uma informaça o e  falsa. Por 
exemplo: mensagens encaminhadas 
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de fonte desconhecida, falta de 
evide ncias ou mensagens cujo u nico 
propo sito e  o de irritar e incitar 
viole ncia. Éstes sa o sinais claros de 
que uma histo ria pode na o ser 
verdadeira. É, lembre-se: fotos, 
ví deos e ate  a udios podem ser 
manipulados para tentar te enganar. 
(É poca, 08/10/2018) 

 

É, por sua vez, o Facebook alerta: 

5. Atença o com as imagens. 
Notí cias falsas frequentemente 
conte m imagens ou ví deos 
manipulados. A s vezes, as fotos 
podem ser aute nticas, mas podem 
estar fora de contexto. Voce  pode 
pesquisar as fotos ou imagens para 
verificar sua procede ncia. 
 
6. Confira as datas. 
Notí cias falsas podem apresentar 
datas que na o fazem sentido ou que 
tenham sido alteradas. Sempre 
verifique a data da publicaça o. 
 
7. Cheque as evide ncias. 
Verifique os elementos que 
sustentam a notí cia para confirmar se 
ela e  confia vel. Falta de evide ncias 
sobre os fatos ou mença o a 
especialistas desconhecidos pode ser 
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uma indicaça o de notí cia falsa. 
(É poca, 22/10/2018) 

Por fim, temos a intertextualidade, fator que 
trata da refere ncia que um texto faz a outros: 

(...) a intertextualidade, que concerne aos 
fatores que fazem a utilizaça o de um 
texto dependente do conhecimento de 
outro(s) texto(s). De fato, ‘um discurso 
na o vem ao mundo numa inocente 
solitude, mas constro i-se atrave s de um 
ja -dito em relaça o ao qual ele toma 
posiça o’. Inu meros textos so  fazem 
sentido quando entendidos em relaça o a 
outros textos, que funcionam como seu 
contexto. Isso e  verdade tanto para a fala 
coloquial, em que se retomam conversas 
anteriores, quanto para os 
pronunciamentos polí ticos ou o 
noticia rio dos jornais, que requerem o 
conhecimento de discursos e notí cias ja  
divulgadas, que sa o tomados como ponto 
de partida ou sa o respondidos. (COSTA 
VAL, 2006, p. 15) 

 

As dicas sugerem que sejam procuradas outras 
notí cias (portanto, averiguar se esses textos remetem 
a outros) para verificar se eles tambe m citam os 
mesmos fatos e acontecimentos: 

2. Sempre verifique outras fontes 
Faça uma busca on-line pelos fatos e 
cheque sites de notí cias confia veis 

110



para ver a fonte da histo ria. Se ainda 
tiver du vidas, busque mais 
informaço es com pessoas de sua 
confiança e profissionais de 
checagem de fatos. (É poca, 
08/10/2018) 
 
8. Procure outras reportagens. 
Se nenhuma outra fonte de notí cias 
publicar uma reportagem sobre o 
mesmo assunto, isso pode ser um 
indicativo de que a histo ria e  falsa. Se 
a reportagem for publicada por 
va rias fontes confia veis, e  mais 
prova vel que ela seja verdadeira. 
(É poca, 22/10/2018) 

2.4.O Princípio da Cooperação e as máximas 

conversacionais, de Grice 

Os estudos da Pragma tica oferecem valiosas 
contribuiço es para a leitura e a compreensa o textual, 
principalmente porque essa cie ncia considera o 
contexto para o estabelecimento do sentido do texto. 
Tratemos, em especial, da teoria da implicatura de 
Grice, em que ele propo e a existe ncia de um Princí pio 
da Cooperaça o e de ma ximas conversacionais. O autor 
afirma que os falantes (e podemos abarcar os leitores 
tambe m) buscam cooperar no processo de 
comunicaça o. Assim, procuramos respeitar quatro 
ma ximas para que a comunicaça o seja bem-sucedida: 
a da qualidade (“tente fazer com que sua contribuiça o 
seja verdadeira”), da quantidade (“faça com que sua 
contribuiça o seja ta o informativa quanto for exigido 
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para os presentes fins do interca mbio”), da releva ncia 
(“faça com que sua contribuiça o seja relevante”), de 
modo (“seja perspí cuo e, especificamente: (i) evite a 
obscuridade, (ii) evite a ambiguidade, (iii) seja breve, 
(iv) seja ordenado”) (LÉVINSON, 2007, p. 126-127). 

Contudo, algumas vezes essas ma ximas sa o 
desrespeitadas; ainda assim, nosso interlocutor (ou o 
leitor) procurara  cooperar, considerando o contexto 
para atribuir sentido ao que ouve (ou le ), seja para 
concluir que estamos tentando ser engraçados ou ser 
iro nicos, seja para deduzir que utilizamos a linguagem 
figurada. Éssa infere ncia, esse ca lculo empreendido 
pelo falante e  chamado de implicatura conversacional. 

Talvez alguns leitores não sejam capazes de 

perceber que certos textos são de natureza humorística, 

que seu conteúdo não é verídico, ou seja, que a máxima 

da qualidade foi desrespeitada. Nesse caso, a violação da 

máxima é intencional, e espera-se que o leitor seja capaz 

de reconhecer isso. O Facebook alerta para essa 

possibilidade: 

9. A histo ria e  uma brincadeira? 
A s vezes, pode ser difí cil distinguir 
uma notí cia falsa de um conteu do de 
humor ou sa tira. Verifique se a fonte 
e  conhecida por paro dias e se os 
detalhes e o tom da histo ria sugerem 
que pode se tratar apenas de uma 
brincadeira. (É poca, 22/10/2018) 

Nesse caso, exemplifiquemos com uma notí cia 
humorí stica, que na o apresenta os mesmos objetivos 
de uma fake news, pois seu propo sito e  fazer rir. 
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TRUMP MANDA CANCÉLAR DIA 
MUNDIAL DO MÉIO AMBIÉNTÉ 
Apo s anunciar a retirada dos Éstados 
Unidos do Acordo de Paris, Donald 
Trump veio a pu blico anunciar o 
cancelamento do Dia Mundial do 
Meio Ambiente. “O meio ambiente 
esta  o timo, na o precisa de um dia so  
pra ele. Isso e  invença o dos chineses”, 
declarou o presidente americano. 
Inquirido por jornalistas, Trump 
explicou por que menospreza o meio 
ambiente: “Se ainda fosse um 
ambiente inteiro, eu me preocuparia”. 
Aplaudido por um grupo de eleitores, 
se dirigiu a eles e completou: “Vamos 
fazer o ambiente inteiro novamente”. 
No lugar do Dia do Meio Ambiente, 
Donald Trump sugeriu que o mundo 
comemore o dia da indu stria que 
gera muito mais empregos que esse 
tal de meio ambiente.12 

 

Note-se que, a partir de um dado real (o anu ncio 
da saí da dos Éstados Unidos do Acordo de Paris), uma 
notí cia (falsa) foi produzida. No entanto, o disparate 
das ideias sugere a crí tica, a ironia em relaça o a  
postura do presidente norte-americano Donald 

                                                        
12 Disponí vel 
em:https://www.sensacionalista.com.br/2017/06/05/trump-
manda-cancelar-dia-mundial-do-meio-ambiente/. Acesso em 
21/11/2018. 
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Trump sobre os assuntos relacionados ao meio 
ambiente, configurando o texto como humorí stico. 

III. Análise de aspectos gráficos, linguísticos e 

textuais em fake news 

Analisaremos dois textos publicados no site Fato 
ou Fake, serviço de checagem de fatos do Grupo Globo, 
como exemplo de fake news, observando se 
apresentam as caracterí sticas apontadas nas 
recomendaço es propostas pelas redes sociais 
anteriormente citadas: 

É  #FAKÉ texto que diz que usar 
celular no escuro causa ca ncer no 
olho 
Mensagem circula em redes sociais 
no Brasil e no exterior. Éspecialistas 
desconhecem casos e dizem que texto 
na o tem base cientí fica.  Alerta na o 
foi feito por pesquisadores citados. 
Por Roney Domingos, G1 
14/11/2018 15h43  Atualizado ha  6 
dias 
Circula pelas redes sociais uma 
mensagem que diz que usar o 
aparelho celular no escuro provoca 
ca ncer no olho e que o alerta foi dado 
por pesquisadores dos ÉUA.  A 
mensagem e  #FAKÉ. 
Éspecialistas ouvidos pelo Fato ou 
Fake afirmam que o texto na o 
apresenta nenhuma evide ncia 
cientí fica para o que afirma. 
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Wallace Chamon, membro do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), diz: “É  completamente falsa 
essa informaça o, do começo ao fim. 
Éssa universidade na o tem nenhum 
estudo e eles chamam de ca ncer no 
olho a maculopatia. Maculopatia e  
uma doença que na o e  cancerí gena. 
Na o existe nenhum indí cio que 
qualquer iluminaça o poderia causar 
o que esta  sendo dito”. 
Éx-presidente da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia e 
professor de Oftalmologia da 
Universidade Federal do Éstado do 
Rio de Janeiro (Unirio) Ma rio Motta 
afirma: "É  uma opinia o do autor que 
na o e  baseada em nenhum estudo 
cientí fico e na o tem muita lo gica". 
Para ele, uma afirmaça o como a 
exposta no texto precisa ser 
acompanhada de um estudo 
aprofundado com um grande nu mero 
de pessoas acompanhadas por longo 
perí odo, o que na o e  o caso. 
Motta diz ainda que na o existe nada 
comprovado de que a luz do celular 
provoque catarata ou degeneraça o 
ocular. Éle esclarece que quando uma 
pessoa presta muita atença o em algo, 
como na tela do celular ou do 
computador, tende a piscar menos, e 
isso pode provocar apenas uma 
sensaça o de arde ncia nos olhos. 
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Ale m disso, o referido alerta dos 
pesquisadores jamais foi feito. É o 
Cape Coast Hospital na o fica no ÉUA, 
e sim em Gana, na A frica. 
A Sociedade Americana do Ca ncer, a 
Biblioteca Nacional de Medicina dos 
ÉUA e a Sociedade Americana de 
Oncologia Clí nica tambe m na o 
emitiram nenhum alerta sobre a 
conexa o entre o uso de telefones 
celulares (a  noite ou de qualquer 
outra forma) e o ca ncer ocular. 

 

Veja o que diz o texto falso: 

MACULOPATIA - (Ca ncer do olho) 
Cuidado mesmo que tenha 10,20,30 ou 
ate  menos anos de vida. 
USO DO CÉLULAR NO ÉSCURO 
Pesquisadores do Cape Coast Hospital 
(Bakkano) ÉUA, alertam que quando as 
luzes esta o apagadas a  noite, na o se deve 
olhar para a tela do celular! 
(Smartphone) 
Usar telefones celulares antes de ir para 
a cama no escuro pode levar a se rios 
problemas nos olhos. Recentemente, um 
nu mero crescente de pacientes entre 30 
e 40 anos procura atendimento me dico 
devido ao uso de telefones celulares no 
escuro. 
Segundo pesquisas o reflexo direto de 
mais de 30 minutos pode causar 
degeneraça o macular irreversí vel do 
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olho, levando a ra pida deterioraça o da 
visa o. Contrair maculopatia (ca ncer do 
olho) significa poder perder a visa o 
porque a medicina moderna na o pode 
trata -la, muito menos cura -la. 
O telefone brilhante olhado no escuro, 
possui alta energia eletromagnetica que, 
quando dirigida para os olhos pode 
danificar a ma cula do olho. 
Os pesquisadores dizem que os sintomas 
da degeneraça o macular sa o mais 
sentidos pelos idosos, mas ultimamente 
os pacientes esta o ficando mais jovens. 
Pacientes com 30-40 anos de idade, 
usua rios frequentes de telefones 
celulares, aumentaram em cerca de 3% 
dos casos. 
Ale m disso, ver o celular no escuro na o 
so  causa degeneraça o macular, mas 
tambe m provoca olhos secos, catarata 
que, eventualmente, pode levar a perda 
de visa o. As leso es precoces dos olhos 
devem ser tratadas com laser ou injeça o 
de estero ides. Os pesquisadores sugerem 
que o mais importante e  livrar-se do 
mau ha bito de usar telefones celulares 
no escuro, porque pode causar danos 
por toda a vida. Para tentar minimizar o 
problema lembre-se de na o desligar as 
luzes se estiver olhando para o celular. 
Informe os usua rios desses telefones 
sobre esse problema!13 

                                                        
13 Disponível em: https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/11/14/e-fake-texto-que-diz-que-usar-celular-no-

escuro-causa-cancer-no-olho.ghtml. Acesso em: 20/11/2018. 
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Nota-se o tom alarmista caracterí stico das fake 
news. Ésse tom e  reforçado pelo emprego das 
maiu sculas (“MACULOPATIA” e “USO DO CÉLULAR NO 
ÉSCURO”), dos pontos de exclamaça o no 1º e no 
u ltimo para grafos (“Pesquisadores do Cape Coast 
Hospital (Bakkano) ÉUA, alertam que quando as luzes 
esta o apagadas a  noite, na o se deve olhar para a tela 
do celular! (Smartphone)” e “Informe os usua rios 
desses telefones sobre esse problema!”). Ocorrem 
variados deslizes no emprego do idioma, outra 
caracterí stica das notí cias falsas:  

a) emprego equivocado dos sinais de pontuaça o, 
como a ví rgula separando o sujeito do verbo ou o 
emprego do ponto de exclamaça o antes do final do 
perí odo: “Pesquisadores do Cape Coast Hospital 
(Bakkano) ÉUA, alertam que quando as luzes esta o 
apagadas a  noite, na o se deve olhar para a tela do 
celular! (Smartphone)”; “O telefone brilhante olhado 
no escuro, possui alta energia eletromagnetica que 
(...)”;  

b) ause ncia de ví rgula: “(...) alertam que quando 
as luzes esta o apagadas a  noite, na o se deve olhar para 
a tela”; “Segundo pesquisas o reflexo direto de mais de 
30 minutos pode causar degeneraça o macular 
irreversí vel do olho (...)”;  “(...) possui alta energia 
eletromagnetica que, quando dirigida para os olhos 
pode danificar a ma cula do olho.”; “Para tentar 
minimizar o problema lembre-se de na o desligar as 
luzes se estiver olhando para o celular.”; 

c) inadequaça o do tempo verbal (procura, 
presente do indicativo, quando deveria ter sido 
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empregado o prete rito perfeito do indicativo 
procurou) em relaça o ao adve rbio de tempo 
(recentemente): “Recentemente, um nu mero crescente 
de pacientes entre 30 e 40 anos procura atendimento 
me dico devido ao uso de telefones celulares no 
escuro.”; 

d) ause ncia do acento grave, indicativo da crase 
(“Segundo pesquisas o reflexo direto de mais de 30 
minutos pode causar degeneraça o macular 
irreversí vel do olho, levando a ra pida deterioraça o da 
visa o.”; “(...) catarata que, eventualmente, pode levar a 
perda de visa o.”;  

e) erros ortogra ficos (como eletromagnética e 
esteroides). 

Ém relaça o aos fatores de textualidade, o leitor 
desse texto deve começar procurando identificar o seu 
objetivo. Acreditamos que ele pode considera -lo um 
texto informativo, uma vez que, como vimos em 
relaça o a  aceitabilidade, ele procurara  dar-lhe um 
“cre dito de coere ncia”. Éntretanto, se possuir um bom 
domí nio do idioma, percebera  que ele na o se ade qua a  
situaça o comunicativa (devido ao emprego exagerado 
dos pontos de exclamaça o e aos erros de lí ngua 
portuguesa), o que ja  e  um primeiro indí cio de que ha  
algo errado com o texto. Caso procure outros textos 
para verificar a autenticidade das informaço es 
(buscando-lhe relaço es intertextuais), percebera  que 
na o encontrara  evide ncias das informaço es veiculadas 
por ele (ní vel de informatividade). 

Outra notí cia falsa veiculada e  a seguinte: 
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É  #FAKÉ que Aniversa rio Guanabara 
foi cancelado no estado do Rio de 
Janeiro 
Circula nas redes mensagem que fala 
do fim das promoço es do aniversa rio. 
Rede de supermercados negou 
cancelamento da temporada de 
ofertas. 
Por Éxtra 
21/10/2018 10h57  Atualizado ha  4 
semanas 
 
Circula nas redes sociais e no 
aplicativo de mensagens WhatsApp 
um texto que informa o cancelamento 
das promoço es do Aniversa rio 
Guanabara no estado do Rio. O 
comunicado e  #FAKÉ. Ém nota 
enviada ao ÉXTRA, a rede de 
supermercados negou que tenha 
cancelado a temporada de ofertas, 
que começou na u ltima sexta-feira 
(19). 
"A empresa afirma que o Aniversa rio 
Guanabara acontece ate  o dia 30 de 
novembro", ressaltou no comunicado 
oficial. 
O post falso fingia ser um aviso 
assinado pela diretoria da rede de 
supermercados, que teria cancelado 
os descontos "devido ao grande 
tumulto". 
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Foram desmentidos outros dois 
boatos envolvendo as promoço es da 
empresa. 
Uma das mensagens falsas dizia que 
unidades de cerveja seriam vendidas 
por R$0,99. Outra informaça o errada 
que circulou nas redes afirmava que 
pessoas com camisetas de um dos 
candidatos a  Preside ncia ganhariam 
descontos de 10% durante o 
Aniversa rio Guanabara. 

 

 
Mensagem que fala que Aniversário Guanabara foi cancelado no 

estado do Rio de Janeiro é falsa
14

  

                                                        
14 Foto: Reproduça o 
Disponível em: https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/10/21/e-fake-que-aniversario-guanabara-foi-

cancelado-no-estado-do-rio-de-janeiro.ghtml. Acesso em 20/11/2018 
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.A notí cia falsa busca reproduzir o logotipo do 
supermercado do Rio de Janeiro, conhecido por 
realizar grandes promoço es de produtos. Observam-
se erros no emprego da pontuaça o, como ause ncia de 
ví rgulas, na 1ª linha, para separar o adjunto adverbial 
deslocado (com pesar e tristeza), erros ortogra ficos 
(apartir e indeterminando) e a hora grafada 
incorretamente (00:00Hs). A mesma ana lise realizada 
em relaça o aos aspectos de textualidade do primeiro 
texto se aplica ao segundo exemplo: o leitor deve 
iniciar sua leitura, procurando reconhecer o propo sito 
do texto (intencionalidade) e verificando se pode 
atribuir-lhe um “cre dito de coere ncia” 
(aceitabilidade); o logotipo do supermercado pode 
contribuir para validar o texto. No entanto, os erros de 
lí ngua portuguesa (inadequados a  situaça o de 
comunicaça o — situacionalidade) e a ause ncia de 
evide ncias (ní vel de informatividade) sa o, como vimos 
anteriormente, fortes indí cios de que se trata de uma 
notí cia falsa, o que so  podera  ser confirmado com a 
pesquisa por notí cias semelhantes 
(intertextualidade). 
 

Considerações finais 

Ésperamos, com o presente artigo, ter 
contribuí do (embora de forma bastante introduto ria) 
para os estudos sobre leitura e compreensa o textual, 
em especial sobre os fatores textuais e pragma ticos. 
Na contemporaneidade, os leitores em geral e o aluno, 
na escola, esta o sendo influenciados pelas novas 
tecnologias e um excessivo afluxo de informaço es, o 
que faz com o que o processo de leitura se torne cada 
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vez mais superficial e pouco reflexivo, isso quando se 
consegue ultrapassar a barreira da mera 
decodificaça o sí gnica de letras e sí labas.  

A ana lise dos textos permite algumas 
constataço es: quanto mais os leitores tiverem 
conhecimento sobre o pro prio idioma, mais chances 
tera o de evitar tais armadilhas, pois quem formula 
esses textos na o dispo e, ao menos e  o que se pode 
supor, de um bom domí nio linguí stico. O texto precisa 
ser considerado como um todo, observando-se seus 
aspectos gra ficos, ou seja, formataça o e paragrafaça o, 
imagens, ví deos e emprego de maiu sculas e 
minu sculas, inclusive. 

Ém um contexto de disseminaça o de falsas 
notí cias (as conhecidas fake news), e  imperioso dotar 
os leitores de ferramentas para que possam avaliar a 
veracidade dos textos. Conhecer os fatores de 
textualidade, propostos por Beaugrande e Dressler, e a 
teoria das ma ximas conversacionais, proposta por 
Grice, explicam porque tais textos na o podem nem 
devem ser levados a  se rio.  

Fechamos o artigo com a tirinha de Armandinho 
(de autoria de Alexandre Beck), por acreditarmos que 
dias melhores e notí cias melhores sera o possí veis em 
uma sociedade cujos cidada os tenham acesso pleno a  
educaça o! 
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SEM MIM-UMA LEITURA SEMIÓTICA  

Aira Suzana Ribeiro Martins 
airasuzana.ribeiromartins@gmail.com 

 

Introdução 

Ém nossa vida cotidiana, vivemos rodeados de 
objetos, textos em diversas linguagens que 
representam o mundo. É  importante que a escola 
desperte a sensibilidade do aluno para que esteja 
atento a  profusa o de linguagens presentes no 
universo, sendo a dança uma delas. Para que o 
indiví duo perceba o que dizem as linguagens  verbais 
e tambe m as na o verbais, e  necessa rio que adquira as 
habilidades de  ouvir, ler e sentir. 

 O corpo em movimento e  uma linguagem  que 
passa uma informaça o com possibilidades de ser  
percebida pelo outro. Os movimentos do corpo na 
dança, aliados a outras linguagens, como melodia, 
iluminaça o, cena rio e figurinos provocam reaço es no 
espectador que variam de  simples estados de 
admiraça o e surpresa ate  a criaça o de pensamentos 
mais desenvolvidos. Para que o outro, no caso o 
espectador, perceba essa linguagem, e  necessa rio que 
tenha percepça o para estabelecer relaço es entre os 
movimentos corporais e a melodia que, geralmente, 
acompanha esses  movimentos.  

 Pretendemos, neste texto, tecer alguns 
consideraço es sobre a peça de dança “Sem Mim” 
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(2011) e vislumbrar as possibilidades de levar esse 
riquí ssimo material para sala de aula, com o objetivo 
de levar o aluno a conhecer o cancioneiro medieval e 
dar-lhe oportunidade  de conhecer esse belí ssimo 
trabalho apresentado pelo  Grupo Corpo. A trilha 
sonora do espeta culo foi elaborada por Jose  Miguel 
Wisnik e Carlos Nun ez e a coreografia foi criada por 
Rodrigo Pederneiras. A peça oferece inu meras 
possibilidades de trabalho que muito va o contribuir 
para a formaça o de nossos estudantes. Os autores da 
parte musical buscaram nas cantigas de amigo de 
Martin Codax material para produzir arranjos para a 
belí ssima coreografia do Grupo Corpo, companhia de 
dança brasileira, conhecida internacionalmente, com 
sede no Éstado de Minas Gerais. 

Os autores da trilha sonora, nessa peça, numa 
espe cie de resgate a s nossas raí zes portuguesas, 
fazem uma releitura das cantigas de amigo de Martin 
Codax, jogral galego-portugue s, ou seja, um artista 
popular itinerante, muito comum na Idade Me dia. Éle 
viveu, possivelmente, na Galiza, entre meados do 
se culo XIII  e iní cio do se culo XIV. Sua obra foi 
descoberta, por acaso, no iní cio do se culo XX, 
acompanhada das notaço es musicais e representou 
um grande avanço para os estudos das Artes, 
Literatura e Mu sica e da Cultura da e poca, de um 
modo geral.  

Considerando a dança uma linguagem, vemos, 
na peça, mais uma possibilidade de representaça o de 
cantigas que, embora tenham sido escritas em um 
passado bem distante, nunca va o perder sua 
atualidade, pelo fato de lidarem com um tema 
universal, o  amor. Ém “Sem Mim”, na representaça o 
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das cantigas de amigo, vemos, ale m da linguagem do 
corpo, a utilizaça o de outras linguagens, como a 
melodia, a voz, o cena rio, os figurinos e tambe m a 
iluminaça o. Por meio dessas mu ltiplas linguagens, e  
possí vel levar o espectador vivenciar os conceitos de  
lirismo e de poesia, ale m de conhecer textos de um 
autor, cuja tema tica e estrutura de versos sa o ainda 
utilizadas nos dias de hoje. O paralelismo e o refra o, 
recursos muito empregados pelos cancioneiros 
medievais, podem ser encontrados tambe m na poesia 
brasileira e nas canço es populares.  Nesse modelo, a 
unidade rí tmica e  representada por um par de 
estrofes, em que os dois primeiros versos, os dí sticos, 
tem conteu do  semelhante, com alguma variaça o 
lexical. As estrofes sa o finalizadas por um refra o, 
como podemos observar nesta cança o de amigo “ 
Ondas do mar de Vigo”16, de Martin Codax: 

 

Ondas do mar de Vigo 
Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo! 
É ai, Deus!, se verra  cedo! 
 
Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado! 
É ai Deus!, se verra  cedo! 
 
Se vistes meu amigo, 
o por que eu sospiro! 
É ai Deus!, se verra  cedo! 

                                                        
16 In CUNHA, 1999, p.126. 
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Se vistes meu amado, 
por que hei gran cuidado! 
É ai Deus!, se verra  cedo! 
 

Como podemos observar, cada par de dí sticos e   
bem semelhante: “Ondas do mar de Vigo, /se vistes 
meu amigo!” e “Ondas do mar levado,/se vistes meu 
amado!” . O vocativo dos dois primeiros versos  sofre 
modificaça o somente no adjunto adnominal da 
palavra “mar”, em que “de Vigo” e  substituí do por 
“lavado”. O segundo verso do primeiro dí stico passa a 
ser o primeiro verso do par seguinte de dí sticos : “Se 
vistes meu amigo”. Cada estrofe e  finalizada por um 
refra o: “É ai Deus!, se verra  cedo! 

A estrutura, com dí sticos e refra o, mostra que 
essas canço es eram improvisadas na oralidade. 
Énquanto o poeta cantava o dí stico ou o refra o, 
elaborava, mentalmente, a pro xima estrofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 As cantigas de amigo de Martin Codax, em um 
total de sete, esta o presentes na peça criada por 
Wisnik e Nun es (2011), nas quais vemos  um eu lí rico 
feminino que se dirige ao mar, a  ma e ou a s amigas  
numa confide ncia pela  falta do amado que esta  
distante. De acordo com Tavani (1983), os poemas de 
Martin Codax seriam partes de uma seque ncia 
narrativa, com o mesmo tema, sendo o mar  de Vigo 
elemento presente em todas as canço es ou poemas, 
numa e poca em que as viagens longas eram feitas pelo 
mar.  

Acreditamos que o estudo do Trovadorismo em 
sala de aula, a partir obra “Sem Mim”,  ofereça  a 
possibilidade de despertar interesse no aluno, em 
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uma representaça o das cantigas em mu ltiplas 
linguagens. O aluno tera  oportunidade de, na o so  
aprender um assunto do conteu do programa tico do 
Énsino Me dio como tambe m apreciar uma peça 
repleta de intenso lirismo, ampliando seu reperto rio 
enciclope dico. 

 Devido a  presença de variadas linguagens na 
obra idealizada pelos dois  musicistas e 
pesquisadores, buscamos o suporte teo rico para 
nossa ana lise, na teoria semio tica de Peirce (1970) e 
nas reflexo es de cara ter semio tico dos pesquisadores  
Santaella (2001) e Simo es (2004). 

1. Um pouco da teoria semiótica 

De acordo com a teoria semio tica de Peirce 
(1970), na o ha  pensamento sem signo.  Ésse signo, 
que pode ser um sentimento, uma imagem ou  uma 
concepça o, e  traduzido em outro signo sob forma de 
linguagem a  outra pessoa, permitindo a comunicaça o. 
Ém outras palavras, o signo na o e  o objeto, ele esta  no 
lugar do objeto. Criado na mente do interlocutor, ele 
recebe o nome de interpretante. Desse modo,  tre s 
elementos formam a relaça o tria dica do signo:  o signo 
(o voca bulo, representamen), a imagem mental (o 
interpretante) e o objeto. Éssas relaço es tria dicas te m 
o poder de autogeraça o, isto e , um signo se transforma 
em outro signo de forma ininterrupta na mente 
interpretadora, de acordo com as experie ncias pelas 
quais ela vai passando e de acordo com o modo como 
essa mente vai interpretando-as.   

Os signos sa o divididos em categorias: 
primeiridade, secundidade e terceiridade. A 
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primeiridade e  a percepça o, a secundidade e  o 
registro do sentimento e a terceiridade e  a 
interpretaça o do objeto.  

Os signos sa o numerosos, divididos em grupos, 
categorias e classes. A classificaça o mais conhecida, 
como definimos anteriormente, e  formada do 
representamen (representaça o do signo), objeto 
(aquilo que e  referido pelo signo) e interpretante (o 
efeito causado na mente do interlocutor). 

Para o desenvolvimento de nosso estudo, os 
signos  considerados sera o aqueles referentes ao 
objeto. Desse modo, em relaça o ao objeto, um signo 
pode ser um í cone, um í ndice ou um sí mbolo. O í cone 
esta  relacionado a  percepça o e aos sentimentos 
provocados por um objeto que cause algum tipo de 
impacto na mente interpretadora, como uma peça 
musical, uma obra de arte ou um espeta culo de dança, 
entre outros. O primeiro esta gio desse signo pode ser 
algo indefinido, perturbador. Ésse signo, um pouco 
mais desenvolvido, materializado, poderia se 
representado pelas imagens, pelos diagramas e, na 
linguagem verbal, pela meta fora, que  representa o 
objeto de forma conotativa.  

O í ndice opera pela contiguidade. O objeto pode 
ser identificado na mente interpretadora por suas 
marcas, como as pinturas e as fotografias, nas quais 
aparecem os a ngulos selecionados pelo autor. As 
caricaturas sa o figuras que bem ilustram um í ndice. O 
leitor identifica a pessoa ou a paisagem por uma 
caracterí stica mais marcante. A figura de linguagem 
que se relaciona ao í ndice e  a metoní mia.  
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O sí mbolo se associa a  convença o e a  lei. 
Podemos citar, como exemplo, os co digos. Uma lí ngua 
e  simbo lica e nossa proficie ncia so  e  alcançada no 
momento em que temos domí nio de todas as 
convenço es presentes nesse idioma. Ha  uma profusa o 
de sí mbolos em nosso cotidiano e podemos citar 
como exemplo uma entrada de cinema, uma ce dula ou 
um cheque, entre outros. 

2. As matrizes de linguagem e  pensamento 

De acordo com Santaella (2001), as linguagens, 
sonora, visual e  verbal, constituem as tre s matrizes de 
linguagem e pensamento: matriz sonora, matriz visual 
e matriz verbal. A partir dessas tre s matrizes, sa o 
formados todos os tipos de linguagem e processos 
sí gnicos que os homens produzem.  

A autora observa que os desenhos, as pinturas, 
os diferentes tipos de escrita, as notaço es musicais, a 
fotografia, o cinema e a TV, entre outros, sa o meios 
externos em que diferentes tipos de signos se 
exteriorizam. Acrescentamos que a dança tambe m e  
linguagem, como mostra a obra criada por Wisnik e 
Mun oz. 

 Assim, como podemos compreender, nossa 
existe ncia e  rodeada de linguagens ou signos das mais 
diferentes modalidades. A informa tica permite que as 
linguagens se multipliquem com uma rapidez 
assustadora, fazendo com que estejamos sempre na 
tentativa de acompanha -las.  Ém relaça o ao 
surgimento de novas linguagens, Santaella (2001) 
observa que, no entrecruzamento de diferentes 
linguagens, a linguagem image tica esta  sempre 
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presente, pois a era da imagem, iniciada com o 
advento da fotografia, chegando aos recursos digitais 
de nossos dias traz a possibilidade do registro em 
imagem de qualquer situaça o, real ou fictí cia, pelas 
telas dos monitores. Isso faz com que nos habituemos 
com a representaça o image tica dos acontecimentos 
mais banais, ate  mesmo de nossos pensamentos.  

Ém relaça o a  matriz sonora,  a pesquisadora 
destaca, entre outros caracterí sticas, a  
convencionalidade, tanto da escritura da lí ngua 
quanto da notaça o musical. Éla  chama tambe m 
atença o para a semelhança entre o canto e a fala, no 
que se refere a  estrutura frasal e aos perí odos.  

Vale lembrar que os pontos comuns entre canto 
e palavra permitem  que o homem sempre faça uso do 
ritmo, das estruturas frasais e dos perí odos.  O texto 
litera rio, surgido nos primo rdios da humanidade, era 
oral e, para que fosse memorizado, na ause ncia da 
escrita, era apresentado em versos e com rimas, 
geralmente, acompanhado de um instrumento 
musical. 

Se dermos um salto no tempo ate  a Idade Me dia, 
temos registros de que o poeta do perí odo 
trovadoresco compunha, ao mesmo tempo, o poema e 
a cança o. Desse modo, poesia e cança o se confundiam, 
com apresentaço es sempre acompanhadas de  
instrumentos musicais. Acrescentamos, ainda, que a 
musicalidade esta  presente tambe m no texto em 
prosa. Assim, e  possí vel encontrar diversas relaço es 
entre a escrita verbal e a notaça o musical. 

As canço es de Martin Codax, datadas  do se culo 
XIII, encontradas por acaso, no iní cio do se culo XX, 
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num pergaminho que servia de capa para uma obra de 
Cí cero, eram acompanhadas de partituras.   

De acordo com a teoria de extraça o peirciana, o 
som, incluindo a mu sica, se situa  no primeiro esta gio 
de percepça o da mente interpretadora, isto e , a 
primeiridade. Como lembra Santaella (2001), a 
mu sica tem a capacidade de produzir estados de 
sentimento. Mesmo que uma melodia na o desperte 
emoça o, nas etapas iniciais da percepça o, esta  a 
qualidade de sentir. Faz parte do primeiro momento 
da percepça o o ouvir com o corpo. 

A pesquisadora, ao mostrar evide ncias de que o 
som se situa no ní vel da primeiridade, lembra que a 
escuta do som, geralmente, e  acompanhada de um 
movimento corporal, que pode ser involunta rio. A 
dança coreografada, de acordo com a pesquisadora, 
ainda esta  na primeiridade, pore m, num esta gio mais 
avançado, ja  que a coreografia funciona como uma 
traduça o pla stica do ritmo. Segundo ela, a dança e  a 
conversa o do ritmo sonoro em realidade pla stica e 
visual. 

A segunda  matriz da linguagem e do 
pensamento, de acordo com a concepça o de Santaella 
(2001), e  a linguagem visual. Para a pesquisadora, as 
imagens esta o no ní vel da secundidade porque o signo 
visual funciona como o objeto e o efeito que ele esta  
apto a produzir na mente interpretadora representa o 
objeto. Desse modo, as imagens que vemos, como a 
fotografia e a pintura  na o sa o co pias fieis do objeto. 
Élas mante m traços do objeto, porque fazem uma 
apresentaça o parcial desse objeto, isto e , sa o 
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destacadas algumas caracterí sticas e na o a co pia fiel 
do objeto representado.  

A terceira matriz da linguagem, a matriz verbal, 
tem como caracterí sticas principais a arbitrariedade e 
a convencionalidade. As palavras sa o interpretadas de 
acordo com as convenço es do sistema da lí ngua. Na 
poesia, entretanto, como observa Barthes (1972), a 
palavra na o esta  presa ao significado denotativo, isto 
e , o poeta, em seu projeto de texto, trabalha com a 
musicalidade e, desse modo, muitas vezes, para causar 
o efeito sonoro desejado, promove certa subversa o na 
lí ngua. De acordo com esse pensador, a poesia da  
novos sentidos a  palavra. Podemos dizer que ocorre 
mais ou menos algo semelhante com a dança, ja  que o 
coreo grafo na o tem compromisso com a realidade, 
assim como o poeta, tem certa liberdade, 
estabelecendo relaço es sutis com o mundo que 
percebemos. 

  Santaella (2001) tambe m lembra que a 
linguagem da  poesia e  bem pro xima da mu sica, no 
sentido de que as duas linguagens trazem certa 
perturbaça o em quem le  ou assiste ou ouve, com uma 
mistura de sons e imagens mentais. Acrescentamos 
que a dança provoca a mesma inquietaça o na mente 
interpretadora, engendrando tambe m o surgimento 
de imagens mentais, ainda que indefinidas. 

3. A obra “Sem mim” 

A peça “Sem Mim”, talvez numa alusa o a  saudade 
na o so  da mulher, mas tambe m do amado, foi 
elaborada em 2013, a partir das canço es de Martin 
Codax para o Grupo Corpo. De acordo com o 
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coreo grafo do grupo, Rodrigo Pederneiras, a 
coreografia e  criada apo s o recebimento da obra 
solicitada aos autores pela companhia de bale . 

Como ja  observamos anteriormente, uma 
coreografia na o tem compromisso em representar, em 
movimentos, uma histo ria, sobretudo, num bale  
moderno. Poderí amos dizer que,  assim como o poeta 
ressignifica a palavra, o bailarino subverte o 
movimento e, cabe ao leitor participar dessa nova 
ordem, dando um sentido a quilo que ve . 

Como existe a matriz verbal na peça, o 
espectador busca certa relaça o da palavra cantada 
com a linguagem corporal e as outras linguagens. O 
cena rio de Paulo Pederneiras e  composto por um 
tecido, que lembra uma rede, utilizado em estufas de 
plantas, cobre, em alguns momentos da peça, os 
bailarinos que usam figurinos idealizados por Freusa 
Zechmeister imitando tatuagens. 

 
Figura 1 - Mostra uma imagem do cenário: 
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De forma ico nica, vemos a disposiça o do tecido 
com o objetivo de reproduzir o desenho das ondas. 

As roupas usadas pelos bailarinos, na Figura 2, 
te m desenhos e inscriço es baseadas em ornamentos 
da Idade Me dia, causando efeito de tatuagens em seus 
corpos. 

 
Figura 2-NOMEIE A FIGURA 

Os movimentos dos bailarinos procuram 
expressar o cara ter ambí guo do mar em movimentos 
delicados e vigorosos. A linguagem corporal mostra 
que ele e  suave, encanta, alimenta, consola e e  o 
caminho pelo qual a pessoa amada retorna. Ao mesmo 
tempo, esse elemento tem fu ria, destro i, mata e deixa 
feridas por levar a pessoa amada. Os movimentos das 
pernas dos bailarinos, que remetem o espectador ao 
movimento das ondas, sa o indiciais, pois mostram um 
elemento que e  parte do oceano. A alterna ncia entre 
feminino e masculino, feminino e  masculino juntos 
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representa tambe m os momentos de presença do 
amado e da solida o masculina ou feminina.  

Os dois polos opostos da peça esta o presentes 
tambe m nos arranjos e instrumentos musicais. Ha  
canço es medievais apresentadas com instrumentos da 
e poca e tambe m instrumentos populares da mu sica 
brasileira, como a viola caipira. A trilha sonora e  
mesclada tambe m com ritmos brasileiros, como o 
lundu. Vemos, tambe m, uma cantiga de amigo 
apresentada pelas Pandereteiras de Xiradela, grupo 
folclo rico feminino, da regia o da Galiza, que se 
apresenta com instrumentos de percussa o, a 
pandeireta, similar a um pandeiro brasileiro, de 
tamanho menor. Nessa apresentaça o, mais uma vez, 
dois ritmos melo dicos separados por se culos sa o 
unidos nessa parte da obra, pois o ritmo da Galiza 
culmina no ritmo brasileiro do samba. 

O jogo de luzes, que torna o cena rio sombrio ou 
iluminado, e  mais um elemento que se apresenta a  
mente interpretadora no processo de semiose,  de 
modo que o signo representado pelo espeta culo se 
transforme num signo mais desenvolvido, fazendo 
com que o indiví duo dialogue com as va rias 
linguagens presentes na peça, preparando-o para 
desenvolver dia logos mais aprofundados com outras 
obras com as quais deparar na vida. 

Como lembra Simo es (2004), a aplicaça o do 
suporte semio tico, no trabalho em sala de aula, faz 
com que o aluno passe a conhecer, de forma 
organizada, os esquemas disponí veis para o 
raciocí nio, considerando os sentidos (tato, visa o, 
audiça o) e, a partir daí , ler e compreender o mundo a  
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sua volta. Os esquemas terna rios relativos a  
percepça o (primeiridade), a  sensaça o (secundidade) e 
a  reaça o (terceiridade) representam o caminho capaz 
de facilitar o sujeito a ler e compreender qualquer 
texto verbal ou na o verbal de forma clara e objetiva. 

Considerações finais 

A trilha musical elaborada por Jose  Miguel 
Wisnik e Carlos Mun oz e a coreografia de Rodrigo 
Pederneiras executada pelo Grupo Corpo nos 
proporcionam momentos de grande beleza,  em que 
as matrizes da linguagem combinadas resultam em 
quadros responsa veis por fazer o espectador 
experimentar o lirismo de versos elaborados em 
e poca remota, que conservam, entretanto, a 
atualidade. As canço es sa o executadas com grande 
emoça o pelos compositores e cantores Jose  Miguel 
Wisnik, Chico Buarque, Rita Ribeiro, Jussara Ribeiro, 
Na  Ozeti e Mo nica Salmaso. Ao lado das canço es de 
Martin Codax foram acrescentadas algumas 
preciosidades recolhidas no  passado. Temos 
“Alvorada Lundu”, faixa que compreende “Alvorada”, “ 
Pasacorredoiras” e “ Lundu” e um Prelu dio de Bach 
escrito para violoncelo . A primeira melodia, 
executada por gaita, foi recolhida no norte de Portugal 
em 1932.  “Pasacorredoiras” foi recolhida na Galiza, 
no final do se culo XIX e “Lundu” foi recolhida no 
Brasil, no iní cio do se culo XIX. Por u ltimo, ainda 
aparece um Prelu dio de Bach na faixa. A Cantiga V, 
apresentada por Chico Buarque em faixa anterior, e  
tambe m cantada pelas Pandereteiras de Xiradela da 
Galiza, recolhida de uma gravaça o de 1988. A Cantiga 
VII e  cantada por Rita Ribeiro, com alguns trechos da 
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faixa “Alvoradinha”, apresentada   pelas Caixeiras da 
Famí lia Menezes, que cantam para as festividades do 
Divino.  

Como vemos, na trilha sonora de “Sem Mim” ha  
um dia logo com va rias e pocas e culturas, em que 
obras rotuladas como populares sa o executadas junto 
com aquelas classificadas como eruditas. Isso tudo  
enriquece a obra, numa demonstraça o de que, assim 
como as cantigas de Martin Codax e as obras dos 
compositores  eruditos devem ser preservadas, as 
manifestaço es culturais dos continentes,  
representadas em “Sem Mim” por melodias, na o 
podem desaparecer. 

Seguindo os postulados da teoria semio tica 
peirciana, acreditamos que a utilizaça o de materiais 
com va rios tipos de informaço es, verbais e na o 
verbais, com mu ltiplas linguagens, colaborem  para o 
desenvolvimento integral do indiví duo, com 
ampliaça o de seu conhecimento enciclope dico. Como 
observamos, a obra “Sem Mim” possui essas 
caracterí sticas. 

Devido a  beleza singular da obra “Sem Mim” e a  
riqueza de informaço es nela presentes, cremos que o 
estudo da poesia medieval pode ser introduzido pelo 
trabalho apresentado pelo Grupo Corpo. Mesmo que o 
professor na o faça o estudo das escolas litera rias, 
“Sem Mim” deve ser apresentado a s turmas do Énsino 
Me dio. Com esse material, o aluno vai ter 
oportunidade de aprender a perceber objetos de 
variadas naturezas a partir da exploraça o dos 
sentidos.  
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A 
INTERTEXTUALIDADE/INTERDISCUR

SIVIDADE EM MILLÔR FERNANDES 

Élmar Rosa de Aquino  
elmar.aquino@gmail.com 

 

Na nossa pra tica pedago gica, temos observado 
as diversas maneiras como as ideias ve m sendo 
construí das e veiculadas linguisticamente, seja pelos 
meios de comunicaça o institucionalizados, seja pelos 
usua rios comuns da lí ngua, o que, a nosso ver, 
constitui-se em um processo de aproximaça o do que 
podemos chamar de interdiscursividade. 

Acreditamos que o ensino de leitura com vista a  
formaça o de leitores crí ticos e auto nomos possa ter 
maior produtividade caso as teorias que focalizam as 
relaço es interpessoais sejam aplicadas como 
metodologia de trabalho para a ana lise dos mais 
diversos ge neros textuais que circulam em nossa 
sociedade. É que se extraia desses textos a maior 
quantidade de conteu do informativo possí vel. 

A exposiça o a textos que se entrecruzam e 
formam uma grande rede interdiscursiva podera  
ajudar na compreensa o e apreensa o das modalidades 
estilí sticas, bem como no estí mulo a  produça o textual 
de nossos alunos. Para tanto, e  preciso primeiramente 
que estes entendam que antes de mergulharem na 
mais profunda ana lise dos sentidos possí veis, 
desencadeados pelos textos, e  necessa rio o domí nio 
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linguí stico, considerando-se as alternativas oferecidas 
pelo sistema da lí ngua. Sem esse domí nio, as 
possibilidades de leitura e produça o de sentidos 
podera o limitar-se a  estruturaça o superficial do texto. 

Segundo pesquisadores da a rea de educaça o, o 
analfabetismo funcional e  caracterizado pela 
capacidade preca ria de um indiví duo — que dete m 
conhecimentos de leitura e escrita — em conseguir 
concatenar as ideias presentes nos textos. Ém outras 
palavras, de acordo com o pesquisador Wagner (2000: 
18), “a alfabetizaça o e , antes de mais nada, um 
feno meno cultural e, como tal, e  praticada em 
situaço es e contextos de grande diversidade”. Ém sua 
obra intitulada Alfabetização: construir o futuro, esse 
autor faz um breve panorama da histo ria do 
alfabetismo ao longo dos se culos de desenvolvimento 
do conhecimento humano, afirmando que “o mais 
impressionante nos textos histo ricos relativos ao 
alfabetismo e  a importa ncia atribuí da, nos se culos 
passados, a  leitura e a  escrita, geralmente 
consideradas como duas atividades distintas” 
(WAGNÉR, 2000: 18). Éntretanto, tais atividades 
estariam relacionadas ao poder social e moral 
veiculado pelo clero das grandes religio es, as quais 
detinham uma ou ambas as aptido es, do que se 
poderia denominar “alfabetismo religioso”, desde 
antes da Gre cia Antiga ate  a Idade Me dia (WAGNÉR, 
2000: 18). Sua histo ria ainda acumula as 
transformaço es sociais e religiosas, como a criaça o da 
escola pu blica, o desenvolvimento de uma democracia 
e das revoluço es sociais. 

Na escola hodierna, o alfabetismo ganha um 
novo espaço: o da sala de aula. Pore m, a pra tica de 
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construça o dos saberes que circunda essa esfera da 
sociedade esta  associada a fatores que extrapolam os 
limites desse espaço social, como, por exemplo, a 
formaça o e capacitaça o dos professores e a qualidade 
dos materiais usados na pra tica dida tico-pedago gica. 
A forma como o aprendizado de leitura e escrita e  
desenvolvido privilegia apenas a alfabetizaça o, ao 
passo que essa atividade se mostra muito mais 
produtiva fora dos limites da instituiça o. 

Nesse aspecto, a histo ria da alfabetizaça o, aqui 
vista como o aprendizado da leitura e da escrita, tem 
como uma de suas conseque ncias a formaça o de uma 
visa o crí tica acerca das estrate gias de manipulaça o 
exercidas pelas classes dominantes, seja 
economicamente, seja culturalmente. Por esse motivo, 
o empenho para que a difusa o do domí nio desses 
conhecimentos se faz presente nas sociedades 
letradas, principalmente por parte das pessoas ja  
alfabetizadas. Wagner (2000: 20) assevera que “esses 
esforços de alfabetizaça o exigiram muitos anos de 
determinaça o firme, a s vezes sob regimes polí ticos 
diferentes, com viso es polí ticas diversas”, fatores 
determinantes para a reduça o do analfabetismo e 
para a criaça o de uma sociedade em que todos 
tivessem acesso ao conhecimento. 

As pesquisas realizadas pelos cientistas sociais 
acerca da alfabetizaça o te m-se tornado cada vez mais 
frequentes no a mbito acade mico. Como conseque ncia, 
ha  uma grande demanda de publicaço es sobre o 
assunto, com tratamento especializado e orientaça o 
voltada para aspectos referentes a  ortografia e ao 
processamento de textos, que oferecem ao pu blico 
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letrado maior apoio na identificaça o de feno menos 
linguí sticos, por meio de diciona rios e perio dicos. 

Assim, conforme Wagner (2000: 21), 

Simplesmente se torna evidente que o 
mundo na o pode mais ser descrito como 
o lugar em que uma elite instruí da 
domina uma massa de analfabetos 
absolutos. Ha  relativamente muito 
poucos analfabetos absolutos [...]; mas, 
em compensaça o, sa o muitos os que 
possuem uma capacitaça o muito 
limitada para a leitura e a escrita, a tal 
ponto que, ao recensea -los, seus 
pro prios governos poderiam incluí -los 
na categoria de analfabetos ou 
analfabetos funcionais. 

Para ser considerado funcionalmente 
alfabetizado, o indiví duo precisa desenvolver as 
habilidades de leitura e escrita de forma que possa ter 
autonomia no uso de seus conhecimentos para 
“exercer todas as atividades que requerem certo grau 
de alfabetizaça o para o bom funcionamento de seu 
grupo e de sua comunidade”, sendo capaz de ler, 
escrever e calcular, visando ao seu desenvolvimento 
pessoal e ao de sua comunidade (WAGNÉR, 2000: 24-
5). 

Segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional no Brasil (INAF), criado em 2001 pela ONG 
Ação Educativa, em conjunto com o Instituto Paulo 
Montenegro (IPM), ha  tre s ní veis de habilidades 
fundamentais para a populaça o alfabetizada: o 
rudimentar, o ba sico e o pleno. Pore m, “somente o 
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ní vel pleno pode ser considerado como satisfato rio, 
aquele que permite que a pessoa possa utilizar com 
autonomia a leitura e a matema tica como meios de 
informaça o e aprendizagem” (RIBÉIRO, 2014). 

Desse modo, foi elaborada uma relaça o das 
compete ncias exigidas para cada ní vel de alfabetismo, 
na seguinte disposiça o: 

- Analfabetismo: na o domina as 
habilidades de leitura medidas; 
- Alfabetismo Rudimentar: localiza 
uma informaça o simples em 
enunciados de uma so  frase, um 
anu ncio ou chamada de capa de 
revista, por exemplo; 
- Alfabetismo Ní vel Ba sico: localiza 
uma informaça o em textos curtos ou 
me dios (uma carta ou notí cia, por 
exemplo), mesmo que seja necessa rio 
realizar infere ncias simples; 
- Alfabetismo Ní vel Pleno: localiza 
mais de um item de informaça o em 
textos mais longos, compara 
informaço es contidas em diferentes 
textos, estabelece relaço es entre as 
informaço es (causa/efeito, regra 
geral/caso, opinia o/fato). Reconhece 
a informaça o textual, mesmo que 
contradiga o senso comum. 

Para Wagner (2000: 27-8), o fato de considerar a 
capacidade de ler uma notí cia de jornal como ní vel 
ba sico de alfabetismo pode fazer com que se 
subestimem as taxas de alfabetizaça o, se for dada 
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e nfase a  compreensa o do texto. Mas, por outro lado, o 
autor entende que essas taxas podem ser 
superestimadas fazendo-se ler um trecho em voz alta, 
sem procurar medir o ní vel de compreensa o. 
Portanto, e  necessa rio elaborar provas que verifiquem 
os ní veis de alfabetismo, dos mais baixos aos mais 
elevados, que possam ser aplicadas a todo o espectro 
de lí nguas, em qualquer sociedade, para que se 
obtenha uma avaliaça o realmente eficaz. 

Ainda, segundo o pesquisador, ha  necessidade 
de um maior grau de especializaça o e de 
conhecimentos mais avançados para a resoluça o de 
problemas que envolvam um raciocí nio analí tico, ale m 
das capacidades de leitura e escrita, o que torna essas 
habilidades mais funcionais no contexto social. Daí , o 
surgimento da expressa o “alfabetismo funcional” 
(termo empregado pela UNÉSCO para referir-se aos 
problemas dos paí ses industrializados) (WAGNÉR, 
2000: 96). 

Segundo Wood Jr. (2014), 

Uma variaça o do analfabetismo 
funcional parece estar presente no topo 
da pira mide corporativa e na academia. 
Ém uma longa se rie de entrevistas 
realizadas por este escriba, nos u ltimos 
cinco anos, com diretores de grandes 
empresas locais, uma queixa revelou-se 
rotineira: falta a muitos profissionais da 
me dia gere ncia a capacidade de 
interpretar de forma sistema tica 
situaço es de trabalho, relacionar 
devidamente causas e efeitos, encontrar 
soluço es e comunica -las de forma 

147



estruturada. Na o se trata apenas de usar 
corretamente o verna culo, mas de saber 
tratar informaço es e dados de maneira 
lo gica e expressar ideias e proposiço es 
de forma inteligí vel, com começo, meio e 
fim. 

Com essa afirmaça o, o autor observa um novo 
paradigma para a condiça o do analfabetismo 
funcional, agora relacionado a s camadas mais 
elevadas culturalmente. Ou seja, apesar de, 
supostamente, deter um volume maior de 
conhecimentos formais e de dispor de tecnologia 
avançada, ao deparar com a necessidade de produzir 
textos que expressem suas ideias de maneira clara e 
coerente, o usua rio da lí ngua na o demonstra 
desenvoltura suficiente para lidar com a escrita 
formal. É essa dificuldade aparece entre os alunos dos 
cursos de MBA (Master in Business Administration), 
mestrado e doutorado. 

Ém mate ria publicada na Revista Literatura 
(2011), considera-se o analfabetismo funcional como 
um “feno meno no qual pessoas alfabetizadas, em 
todos os ní veis de ensino, sabem ler e escrever, mas 
na o conseguem interpretar os textos lidos”. Acerca 
desse problema, Manolo Perez, diretor pedago gico da 
Ponto Cursos e Concursos e pesquisador do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade (GÉPI) da 
PUC-SP, apresenta o seguinte exemplo: 

Na frase “O mundo e  uma aldeia global”, 
imaginemos que uma pessoa identifique 
corretamente a ideia de mundo como 
planeta, a ideia de aldeia como a vila de 
uma tribo e a palavra global como algo 

148



que tem a ver com o globo. No entanto, 
ela na o consegue compreender que a 
frase tem um componente metafo rico no 
qual o mundo e  colocado como um lugar 
onde as relaço es de proximidade e 
familiaridade de uma pequena vila sa o 
reproduzidas em grande escala, em 
a mbito global (Revista Literatura, 2011). 

O que o professor pretende demonstrar e  como, 
num plano abstrato, um leitor que domine as 
compete ncias necessa rias para uma leitura 
proficiente e  capaz de entender a meta fora de 
McLuhan (197217) que define um mundo em que as 
possibilidades de comunicaça o sa o instanta neas e 
globalizadas. 

Segundo a Revista, ainda na o se tem 
informaço es precisas sobre os fatores que levam um 
indiví duo a se tornar analfabeto funcional. Mas, para 
alguns pesquisadores da a rea de educaça o, a questa o 
esta  relacionada a  precariedade do processo de 
alfabetizaça o, ou da aplicaça o inadequada das novas 
metodologias, o que gera uma superficialidade no 
ensino das modalidades da linguagem. Para outros, o 
problema esta  no distanciamento entre a lí ngua 
escrita ensinada na escola e a lí ngua falada no dia a 
dia, como se fossem duas lí nguas distintas, o que 
tornaria os atos de ler e escrever ana logos a um 
processo de traduça o de uma lí ngua estrangeira para 
a sua lí ngua nativa, respectivamente, com a qual pensa 

                                                        
17 MCLUHAN, Marshall, 1. A galáxia de Gutenberg; a formaça o 
do homem tipogra fico. Traduça o: Leo nidas Gontijo de Carvalho e 
Aní sio Teixeira. Sa o Paulo: Éditora Nacional, Éditora da USP, 
1972. 1. ed., Toronto, 1962 
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e se comunica cotidianamente. Portanto, nesse caso, o 
me todo mais apropriado para a alfabetizaça o seria o 
mesmo utilizado para o ensino de lí nguas estrangeiras 
(Revista Literatura, 2011). 

Quando voltamos nosso olhar para o leitor, que 
parte dos elementos contidos na superfí cie do texto e, 
a partir desses itens, constro i o sentido – ou sentidos 
– do texto, aproveitando-se de todos os 
conhecimentos pre vios acumulados ao longo de sua 
histo ria e de suas experie ncias, podemos definir o 
leitor proficiente como aquele capaz de seguir as 
pistas textuais apresentadas pelo enunciador, sem se 
prender a uma leitura u nica, para a qual espera o aval 
de uma autoridade. Principalmente quando se trata de 
textos que privilegiam uma forma de leitura 
direcionada, em detrimento de uma abertura maior 
no campo dos sentidos (polissemia), bem como a 
produça o de novos signos por meio das inu meras 
interpretaço es a que os textos da o margem (semiose 
ilimitada, para PÉIRCÉ, 2005). 

Segundo Simo es (2007: 15), “os textos, em 
u ltima ana lise, materializam nossos pensamentos, que 
sa o interpretaça o dos feno menos que se nos 
apresentam”. Ale m disso, “o objeto-texto na o se 
apresenta acabado e sera  reconstruí do a cada leitura, 
demonstrando de modo pleno o que se chama 
tecnicamente de semiose ilimitada”. 

Sob esse aspecto, o sociointeracionismo postula 
um uso da lí ngua a partir da produça o de textos por 
“sujeitos histo ricos e sociais de carne e osso, que 
mante m algum tipo de relaça o entre si e visam a 
algum objetivo comum” (MARCUSCHI, 2008: 23). 
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Ale m disso, podemos perceber como o estudo dos 
campos sema nticos e a iconicidade verbal (SIMO ÉS, 
2007; 2009) na discussa o da seleça o vocabular pode 
auxiliar na identificaça o das estrate gias persuasivas 
geradas pelas escolhas feitas pelo autor do texto. A 
observaça o dos componentes sema nticos dos itens 
lexicais e  uma estrate gia u til para a identificaça o da 
iconicidade dos enunciados. Simo es articula sua 
proposta teo rica com a visa o de iconicidade de 
Halliday. O autor da grama tica funcional ensina que a 
grama tica vai ale m de regras formais de correça o, 
porque e  um meio de representar padro es da 
experie ncia que possibilita aos seres humanos 
construir uma imagem mental da realidade para dar 
sentido a s experie ncias que acontecem ao seu redor e 
dentro deles (cf. HALLIDAY, 1985). 

Sendo assim, operando no a mbito das 
metodologias de ensino de lí ngua materna para o 
desenvolvimento da compete ncia leitora, busca-se 
discutir textos persuasivos com vista a identificar-lhes 
marcas que possam servir de orientaça o para os 
estudantes quando da produça o de seus textos, em 
especial, suas dissertaço es. 

Ém texto publicado na Revista Língua 
Portuguesa, Sí rio Possenti reproduz uma fala de Millo r 
Fernandes acerca do ensino de leitura. Vejamos enta o 
a opinia o do escritor: 

A escola deveria propiciar a leitura de 
episo dios das grandes narrativas, mesmo 
adaptadas: Odisse ia, Ilí ada, Lusí adas. É 
de Hamlet, Romeu e Julieta e Rei Lear 
(ta o filmados!), entre outros cla ssicos, e 
episo dios dos livros “sagrados”, na o 
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como religia o, mas componentes da 
cultura. Menciono so  os bí blicos por 
ignora ncia dos outros: Babel, Dilu vio, Jo , 
Sodoma e Gomorra... Sem eles, perdemos 
metade das aluso es correntes 
(FÉRNANDÉS Apud POSSÉNTI, 2010: 
40). 

Nesse mesmo texto, o escritor ressalta a 
importa ncia da leitura nas escolas, mas a leitura de 
textos diversos, que tragam elementos que possam ser 
analisados pela o tica da intertextualidade. Textos que 
remetam a outros textos, como os prove rbios mais 
conhecidos, slogans de campanhas de venda de 
produtos e serviços, aforismos etc., ale m de 
trocadilhos e paro dias. É, na o poderia deixar de 
incluir nessa gama de leituras, os cla ssicos da 
literatura universal, como os textos de Shakespeare, 
por exemplo. 

Observamos que Millo r Fernandes retextualiza 
contos e fa bulas cla ssicas, usando um vocabula rio 
mais pro ximo da e poca em que os escrevia, na 
tentativa de aproximar o leitor moderno de um texto 
cla ssico18. Assim, o autor faz uma releitura desses 
textos com o objetivo de produzir novos sentidos para 
os temas cla ssicos ali contidos; uma atualizaça o 
tema tica, por assim dizer. Ale m disso, retoma uma 
caracterí stica peculiar a s narrativas conhecidas como 
fa bulas e apo logos, que e  a moral da histo ria, com a 
intença o de estabelecer esse cunho a partir dos feitos 
das personagens. 
                                                        
18 Na o vamos considerar a questa o das adaptaço es, uma vez que 
e  um fato atual e pole mico. 
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Ao compararmos o conteu do dos textos 
produzidos ou adaptados por Millo r e os de autores 
cla ssicos, como Ésopo, La Fontaine, Perrault ou os 
Irma os Grimm, percebemos que a base da narrativa 
continua sendo a mesma. Pore m, isso e  feito de 
maneira que as histo rias sejam recontadas por meio 
de uma seleça o vocabular mais pro xima da linguagem 
coloquial contempora nea, nas novas verso es, 
tornando-as mais familiares ao leitor hodierno. Ale m 
disso, cabe ressaltar que o fato de ser uma narrativa 
curta, com personagens representados por animais 
com caracterí sticas humanas e a tradicional 
moralidade, no caso das fa bulas, funcionam como 
pistas textuais que identificam o ge nero ao qual 
pertencem as produço es. 

Outro fator relevante e  a importa ncia de uma 
retomada dos textos cla ssicos. Éstes circularam por 
diversas culturas e contribuí ram para o 
desenvolvimento do pensamento e das relaço es 
interpessoais entre as civilizaço es, atravessando a 
histo ria desde os primo rdios da humanidade, e foram 
documentados por meio da modalidade escrita. Com 
isso, o trabalho com os textos que se entrecruzam, 
formando uma grande rede significativa, contribui 
para a percepça o dos leitores acerca dos mecanismos 
e estrate gias argumentativas presentes na relaça o 
interdiscursiva, que e  inerente a todas as produço es 
textuais. 

As Fábulas Fabulosas foram publicadas a partir 
de 1964, pela J. A lvaro Éditora, tendo sido reeditadas 
em diferentes verso es, com coleta neas que trazem 
textos diferentes, como a ediça o revista e ilustrada de 
1973, publicada pela editora No rdica; Novas fábulas 
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fabulosas (No rdica, 1978); 100 fábulas fabulosas 
(Record, 2003); e Novas fábulas e contos fabulosos 
(Desiderata, 2007). Ate  que, em 2000, passaram a ser 
publicadas em meio digital, no site Millôr online. No 
referido site tambe m sa o disponibilizadas algumas 
verso es do escritor para o conto Chapeuzinho 
Vermelho. 

A semiótica e o processo de construção de 

referentes 

Segundo Marcuschi (2008: 33), Halliday “amplia 
suas linhas de observaça o para o plano do texto na 
relaça o com o contexto, desenvolvendo reflexo es 
sistema ticas a respeito do funcionamento do sistema 
na sua relaça o com o contexto situacional”. A partir 
das propostas de Halliday, combinadas com as teorias 
de Bakhtin e Vygotsky, o autor sugere um modelo de 
reflexa o sobre a sociointeratividade sob quatro 
aspectos, a saber: 

(a) na noção de linguagem como atividade social 
e interativa; 

(b) na visão de texto como unidade de sentido ou 
unidade de interaça o; 

(c) na noça o de compreensão como atividade de 
construça o de sentido na relaça o de um eu e um tu 
situados e mediados e 

(d) na noça o de gênero textual como forma de 
aça o social e na o como entidade linguí stica 
formalmente constituí da (MARCUSCHI, 2008: 21, 
grifos do autor). 
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Com base nesses pressupostos, podemos 
entender o mecanismo de produça o de sentidos como 
uma atividade que na o se restringe apenas ao 
produtor do texto – determinismo internalista – nem 
ao contexto social – determinismo externalista (cf. 
MARCUSCHI, 2008). 

Acerca da veiculaça o dos textos no meio social, 
Marcuschi (2008: 22) ainda assevera que “todo o uso 
e funcionamento significativo da linguagem se da  em 
textos e discursos produzidos e recebidos em situaço es 
enunciativas ligadas a domí nios discursivos da vida 
cotidiana e realizados em ge neros que circulam na 
sociedade” (grifo do autor). Éntende-se o discurso, 
nesse caso, como manifestaça o do sistema linguí stico 
por meio dos textos produzidos em determinados 
contextos so cio-histo ricos, com objetivos definidos 
pelo produtor do texto, pelo ge nero escolhido, pelas 
condiço es de produça o e pelos interlocutores (ve -se 
aqui a perspectiva lexicogramatical, de Halliday 
[1970]). 

Conforme aponta Marcuschi (2008: 28), 
Saussure defendia que “na o ha  objetos naturais na 
lí ngua e sim todos sa o fruto de um particular ponto de 
vista”. Ao que Deely (1990: 27) entende como me todo 
que consiste na aplicaça o sistema tica de algo sugerido 
e que, “quanto mais rico um ponto de vista, tanto mais 
diversos sa o os me todos necessa rios para a 
exploraça o das possibilidades de entendimento 
latentes nele”. Deixando claro que essa distinça o entre 
me todo e ponto de vista e  fundamental. 

Deely (1990: 27) afirma ainda que “e  como a 
distinça o que se faz em lo gica entre extensa o e 
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abrange ncia: sem a segunda, a primeira na o seria 
possí vel” e que 

As ideias na o sa o autorrepresentaço es 
ou signos daquilo que e  objetivamente 
outro que na o a ideia no seu Ser como 
representaça o privada. A semio tica e  
uma perspectiva ou um ponto de vista 
que emerge de um reconhecimento 
explí cito daquilo que todo me todo de 
pensamento ou todo me todo de pesquisa 
pressupo e. Éla resulta da tentativa de 
tematizar esse campo que e  comum a 
todos os me todos e que os sustenta 
transparentemente, na medida em que 
eles sejam meios genuí nos de 
desenvolvimento da investigaça o (28-9). 

 

Como nos diz Simo es (2007: 18), “a interaça o 
mente e signo e  dina mica, por conseguinte, mutante. 
Logo, se o texto e  signo, esta  sujeito a  mesma 
dina mica e mutabilidade das funço es e valores 
carregados pelos signos e deles emergentes segundo o 
momento de produça o de leitura”, daí  a possibilidade 
de adaptaça o do texto cla ssico a uma linguagem mais 
moderna, atual. Caso o leitor detenha os 
conhecimentos necessa rios para promover uma 
leitura calcada na interdiscursividade – a partir do 
reconhecimento do texto cla ssico, pela 
intertextualidade – podera  fazer infere ncias que o 
levem a outros caminhos na interpretaça o. A 
intertextualidade poderia servir como um dos signos 
orientadores para a leitura do texto. 
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A iconicidade textual resultante das semelhanças 
entre as verso es e  o fio condutor com potencial de 
gerar “imagens na mente interpretadora, a partir das 
quais seja possí vel aproximar-se do projeto 
comunicativo inscrito no texto” (SIMO ÉS, 2007: 19). 
Éssa gama de possibilidades se da  porque “a leitura de 
textos procede de uma negociaça o entre imagens 
mentais construí das por um enunciador e 
reconstruí das por um coenunciador (leitor ou 
inte rprete)” e “[...] a plasticidade textual e  refere ncia 
de iconicidade e pode funcionar como base para a 
conduça o do inte rprete a  mensagem ba sica inscrita no 
texto” (SIMO ÉS, 2007: 19-20, grifos da autora). 

Nessa perspectiva, podemos aplicar o conceito 
de interdiscursividade como fator determinante para 
a conduça o e produça o dos sentidos, ja  que “a 
produça o textual trilha um caminho complexo, por 
reunir numa mesma superfí cie signos de tipos 
variados cuja carga semio tica e  individual (do ponto 
de vista da escolha do enunciador) e interindividual 
(considerada a sua pertine ncia a um sistema 
histo rico-cultural)” (SIMO ÉS, 2007: 20). 

A partir disso, podemos encontrar uma se rie de 
estrate gias que podem ser direcionadas a s salas de 
leitura com o intuito de preparar os aprendizes para 
uma compete ncia leitora mais aprofundada, 
principalmente aquelas que exigem um conhecimento 
mais amplo sobre os temas abordados. Nessa linha de 
raciocí nio, ressaltamos a necessidade de, em alguns 
casos, tomarmos como estrate gia pedago gica a 
apresentaça o dos recursos de referenciação endofórica 
e exofórica (inferenciação). 
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Sobre esse assunto que ora analisamos, Frege 
(2009: 132) destaca que  

A conexa o regular entre o sinal, seu 
sentido e sua refere ncia e  de tal modo 
que ao sinal corresponde um sentido 
determinado e ao sentido, por sua vez, 
corresponde uma refere ncia 
determinada, enquanto que a uma 
refere ncia (a um objeto) na o deve 
pertencer apenas um u nico sinal. 

Éntendendo que os sentidos na o esta o presos a s 
palavras, pode-se observar que o leitor — detentor de 
um conhecimento linguí stico mais elementar e de 
conhecimentos de mundo insuficientes para 
recuperar outros sentidos possí veis para o texto — 
muitas vezes, faz uma interpretaça o superficial, em 
princí pio por na o ter condiço es de considerar o 
contexto de produça o desse texto. 

Nesse caso, cabe aos processos de referenciaça o 
intratextuais (endofo ricos) indicarem as 
possibilidades de construça o de sentidos para os 
enunciados, ja  que os destinata rios na o alcançam o 
ní vel de leitura que extrapole os limites do texto. Ale m 
disso, e  pouco prova vel que esse tipo de leitor consiga 
relacionar o texto que tem em ma os a outros textos 
que circulem, ou que ja  tenham circulado, pela 
sociedade em que se insere. 

Segundo Frege (2009: 60), “se produzimos um 
sinal para uma ideia que uma percepça o trouxe a  
mente, criamos com isto um novo nu cleo esta vel em 
torno do qual se reu nem outras ideias. Éntre estas, 
podemos escolher novamente uma outra [ideia], para 
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ela criar seu sinal”. Com essa definiça o, Frege nos 
esclarece como se da  o processo de semiotizaça o das 
coisas, ou seja, a transformaça o dos objetos-de-
mundo em objetos-de-discurso. Dessa forma, a 
criaça o dos signos que ira o servir a  produça o das 
linguagens e, por conseguinte, a  produça o do 
pensamento, da  origem ao processo comunicativo. 

Para o filo sofo, a observaça o da grama tica na o e  
suficiente para a construça o do pensamento, e  
necessa rio que se atente para a variabilidade das 
infere ncias, pois a linguagem na o e  regida por leis 
lo gicas. Sob esse aspecto, o ensino de grama tica sem 
uma preocupaça o com a origem dos feno menos a ela 
relacionados, como o contexto de produça o do texto e 
os fatores pragma ticos, torna-se ino cuo a uma 
construça o dos sentidos imanente ao pro prio uso da 
grama tica. Assim, ressalte-se a importa ncia do 
conhecimento das estruturas gramaticais para a 
compreensa o dos efeitos de sentido determinados por 
estas, na relaça o com o contexto situacional. Nessa 
linha de raciocí nio, observa-se que o sentido de uma 
expressa o, construí da de acordo com as normas 
gramaticais, com caracterí sticas de nome pro prio, na o 
necessariamente tera  refere ncia. 

Se as palavras sa o usadas de modo 
costumeiro, o que se pretende e  falar de 
sua refere ncia. Mas pode acontecer que 
se deseje falar das pro prias palavras ou 
de seu sentido. O primeiro caso se da  
quando as palavras de outrem sa o 
citadas em discurso direto. Nesse caso, 
as palavras de quem cita referem-se, 
imediatamente, a s palavras de quem e  
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citado, e somente estas u ltimas te m sua 
refere ncia costumeira (FRÉGÉ, 2009: 
133). 

Dessa forma, o filo sofo faz uma distinça o entre 
“sentido e refere ncias costumeiras” e “sentido e 
refere ncias indiretas”, para assim preservar a 
possibilidade de substituiça o das expresso es que te m 
a mesma refere ncia. A referência costumeira ocorre no 
discurso direto, ou seja, na sua forma usual, de 
refere ncia habitual. Ja  a referência indireta, acontece 
como no discurso indireto: para falar das pro prias 
palavras, citadas de outrem, ou para falar do seu 
sentido. Por assim dizer, a refere ncia e o sentido sa o 
distintos da ideia associada ao sinal. “Quando a 
refere ncia de um sinal e  um objeto sensorialmente 
perceptí vel, enta o a ideia que dele tenho e  uma 
imagem interna, emersa das lembranças de 
impresso es sensí veis passadas e das atividades, 
internas e externas, que realizei” (FRÉGÉ, 2009: 134), 
o que depende do conhecimento de mundo de cada 
indiví duo, fazendo da refere ncia um dado subjetivo. 
Inclusive, na o ha  uma obrigatoriedade de que, na 
mesma mente, sejam encontradas ideias 
correspondentes aos mesmos sentidos. 

Ésse aspecto polisse mico torna varia vel a 
relaça o entre ideia e sentido. Sendo assim, a 
refere ncia estaria para o objeto, como o sentido para o 
interpretante, na semio tica de Peirce (2005). Ém 
outras palavras, a ideia que temos do objeto e  
inteiramente subjetiva e  

Se tudo quanto importa fosse apenas o 
sentido da sentença, fosse apenas o 
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pensamento, enta o seria desnecessa rio 
preocupar-se com a refere ncia de uma 
parte da sentença; pois para o sentido da 
sentença somente importa o sentido 
desta parte, e na o a refere ncia desta 
parte [da sentença]. [...] O fato de que 
nos preocupamos com a refere ncia de 
uma parte da sentença indica que 
admitimos e exigimos uma refere ncia 
para a pro pria sentença. O pensamento 
perde valor para no s ta o logo 
reconhecemos que a refere ncia de uma 
de suas partes esta  faltando. Éstamos 
assim justificados por na o ficarmos 
satisfeitos apenas com o sentido de uma 
sentença, sendo assim levados a 
perguntar tambe m por sua refere ncia 
(FRÉGÉ, 2009: 138). 

Partindo desse raciocí nio, entendemos ser 
necessa rio preencher as lacunas existentes entre o 
sinal e a refere ncia para a produça o do sentido, 
mediante uma operaça o cognitiva, um processamento 
mental. 

Acerca da polissemia inerente a  relaça o entre 
sinal e referente, Ricoeur (1977: 17) nos diz que “a 
hermene utica e  a teoria das operaço es da 
compreensa o em sua relaça o com a interpretaça o dos 
textos” e que e  importante observar sua relaça o 
privilegiada com as questo es da linguagem. Para isso, 
e  necessa rio partir das caracterí sticas mais 
elementares e mais banais das lí nguas naturais, em 
que a polissemia e  vista como um fato linguí stico que 
possibilita a uma forma verbal poder abrigar mais de 
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uma significaça o “quando as consideramos fora de seu 
uso em determinado contexto” (RICOÉUR, 1977: 19).  

Com essa perspectiva, a Teoria da Iconicidade 
Verbal de Simo es (2009) traz sua contribuiça o no que 
tange ao cara ter ico nico-indicial da diagramaça o do 
texto, ale m do estilo e da seleça o vocabular, na 
construça o da malha textual, configurando-se como 
pistas que orientam ou desorientam o leitor, porque 
exigem deste o domí nio da grama tica da lí ngua e do 
conteu do abordado pelo texto. Sendo assim, “a leitura 
(em sentido restrito) do texto estruturado em 
linguagem verbal e  mais complexa, em princí pio, e 
requer uma pra tica efetiva e intensiva, de modo que 
sejam adquiridas habilidades fundamentais que 
favoreçam sua eficie ncia” (SIMO ÉS, 2003: 27). 

Ale m dessas caracterí sticas, podemos 
considerar, como Simo es (2003: 34), que o processo 
da comunicaça o, em que se relacionam na o apenas o 
sujeito (leitor) com o conteu do de um dado texto 
(seus elementos de significaça o), mas com sua 
natureza, o tipo de estrutura que forma o tecido do 
texto, e que pode determinar a maior ou menor 
possibilidade de compreensa o, porque e  de ma xima 
importa ncia para o leitor a natureza e a realidade 
material (o co digo usado na cifraça o) da mensagem 
que lhe cabe interpretar. 

Sendo assim, entendemos a bagagem cognitiva 
do leitor como um dos fatores fundamentais para uma 
leitura contextualizada e crí tica. A partir desses 
fatores, e  possí vel caracterizar o leitor crí tico e 
auto nomo como aquele que se mostra capaz de 
perceber, em maior ou menor grau, as estrate gias 
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argumentativas presentes nos textos, litera rios ou 
na o. 

Podemos observar que muitos textos produzidos 
ao longo dos mile nios de evoluça o da humanidade 
procuram apresentar argumentos por meio dos mais 
diversos ge neros, dos mais realistas aos mais 
fanta sticos, da cro nica cla ssica a  cro nica moderna, da 
para bola a  paro dia, da fa bula ao conto, todos a serviço 
da formaça o de ideologia. Ale m disso, tambe m 
podemos perceber que ha  textos que procuram 
veicular argumentos para formaça o de uma visa o 
crí tica, levando os leitores a interpretarem a 
realidade, mesmo que seja por meio da fantasia, e 
assim promover mudanças. Mas na o mudanças que 
visem aos interesses pessoais, em detrimento da 
coletividade. 

Como nos diz Ducrot (1989), todo texto e  
essencialmente argumentativo. Nesse sentido, 
pretende-se subsidiar aço es dida ticas que possam 
estimular os sujeitos a saí rem da passividade, uma vez 
dotados de compete ncia para a leitura crí tica, 
tomando-se como co rpus textos produzidos por 
Millo r Fernandes pertencentes a  se rie de contos 
intitulada Fábulas Fabulosas.  

Éxemplos de histo rias como Chapeuzinho 
Vermelho em que, por tra s da narrativa 
aparentemente inocente, supostamente voltada para 
um pu blico infantil (ou infanto-juvenil, dependendo 
da versa o), reside um interesse reto rico-
argumentativo de defender a tese acerca das 
conseque ncias da desobedie ncia dos filhos em relaça o 
aos pais, do desvio das normas de conduta vigentes, 
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do falar com estranhos e da quebra dos padro es 
tradicionais, representados pela figura da Vovo , 
sugerem como o ato de reescritura desses textos 
tambe m demonstra a preocupaça o dos autores com a 
adaptaça o ou reformulaça o dos valores apresentados 
nos textos originais, de acordo com seus pontos de 
vista (DÉÉLY, 1990). 

É  por meio das pistas deixadas na trilha do texto 
— ora funcionando como í cones, ora como í ndices — 
que Millo r esboça um caminho para possí veis 
infere ncias, que devera o ser deflagradas pela 
compete ncia dos leitores. Ou seja, as refere ncias e as 
infere ncias que podem emergir do texto. Um dos 
fe rteis caminhos para a produça o de refere ncias e 
infere ncias e  o dia logo intertextual com o texto-fonte 
(a fa bula). Quanto mais informaço es relacionadas ao 
texto original, mais possibilidades de leitura podera o 
surgir. Ale m disso, observa-se, na maioria dos seus 
textos, o teor crí tico interdiscursivo que, muitas vezes, 
so  pode ser percebido quando o leitor tem 
conhecimento dos textos-fonte. 

Ém uma perspectiva filoso fica, Simo es (2009: 
28) assevera que “a linguagem deve ser entendida, 
principalmente, como pra tica social concreta, como 
um sistema de atos simbo licos realizados em 
determinado contexto social com objetivo preciso e 
produzindo certos efeitos e conseque ncias 
convencionais”. Pode-se, portanto, inferir dessa visa o 
que as demais a reas do conhecimento humano 
valorizam a relaça o cie ncia-comportamento, 
enquanto, em muitos aspectos, os estudos da 
linguagem ainda resistem a essa aproximaça o. Como 
todas as cie ncias esta o ligadas ao homem, tambe m e  
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verdade que o homem procura relacionar-se com o 
meio em que vive e, por meio das descobertas 
cientí ficas, e  levado a entender o sentido de sua 
existe ncia. É e  por meio das linguagens que o 
conhecimento se constro i, ou se organiza, para 
descrever e desvendar conceitos. 

Éssa descriça o e o desvendamento dos conceitos 
sa o condicionados a  construça o dos argumentos, 
determinados pela bagagem cognitiva e pelo contexto 
so cio-histo rico. Por isso, o texto se abre para mu ltiplas 
interpretaço es (interpretante dinâmico, para PÉIRCÉ, 
2005). Sendo assim, para cada nova leitura feita sob a 
orientaça o de uma corrente ideolo gica, haveria um 
novo interpretante imediato, em meio a tantos 
sentidos de tantos discursos (interdiscursividade, para 
PÉ CHÉUX, 2002). 

Segundo Simo es (2009: 27), 

o conhecimento de uma lí ngua, a 
compete ncia linguí stica e a capacidade 
de participar de jogos de linguagem 
formam, enta o, o horizonte de nossa 
visa o de realidade, o pano de fundo de 
nosso comportamento, tanto do ponto 
de vista de nosso agir, quanto do ponto 
de vista de nossa capacidade de 
interpretar o significado dos atos dos 
outros membros da comunidade e da 
maneira pela qual se nos relacionam. 

Sendo assim, para que haja relaça o sintagma tica 
entre os termos (cotexto), e  necessa rio um processo 
cognitivo de referenciaça o (sema ntica), partindo dos 
conhecimentos pre vios do leitor/ouvinte. Daí  a 
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importa ncia das refere ncias e das infere ncias na 
produça o dos sentidos. 

Para Simo es (2009: 84), o projeto de raciocí nio 
da  origem a  produça o image tica por meio dos 
processos de deduça o e induça o, sendo que, “esta vai 
reunindo um a um os signos de que se constitui o 
texto de modo a compor o seu significado global; 
enquanto aquela parte do todo do texto e tenta 
decompo -lo em partes menores que possam 
referendar a ideia global que lhe fora atribuí da”. 

Dessa forma, o recurso epistemolo gico que o 
leitor/ouvinte ativa no processo de leitura 
determinaria as possibilidades de interpretaça o, as 
quais na o seriam ilimitadas (ÉCO, 2004). Alguns 
termos, pore m, perdem seu sentido original em 
detrimento dos novos sentidos que adquirem no uso 
popular e por conseque ncia das influe ncias religiosas, 
como os conceitos de superstição, bruxaria, mito, seita 
etc. As palavras encontram os referentes 
convencionados pela cultura. Por exemplo, a palavra 
diabo tem um sentido na cultura judaico-crista  como 
uma personificaça o do mal (RICOÉUR, 1988), mas 
tambe m pode significar “mau-cara ter”, “pessoa de ma  
í ndole”. 

Análise do conto Chapeuzinho Vermelho 

Vejamos como alguns dos apontamentos ja  
apresentados anteriormente se manifestam na obra 
de Millo r Fernandes, um grande escritor da lí ngua 
portuguesa, que dedicou sua vida e sua obra a  
formaça o de uma conscie ncia crí tica por meio de seus 
textos, ora ine ditos, ora baseados em textos 
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consagrados e de domí nio pu blico, que apresentam 
um alto grau de erudiça o e riqueza de elementos 
culturais. 

Tí tulo: “O que tivesse de ser, somente 
sendo” - Éstilo anfigu rico (a  maneira 
de Guimara es Rosa) – Millo r 1998 
No contravisto do caminho, 
Capuchinho Purpu reo ia a  frente, a 
com le gua de andada, no desmedo da 
floresta. 
O bornoz estornava demasias de gula, 
carnalidades, guleimas, bebeiras e 
pitanças pra boca de pessoa, a vo , 
sem nem aviso antes. Sente o muito 
bicho retardar, ponderado. Hora de 
poder a gua beber, esses escondidos. 
Por ali sucuri geme. O ce u embola no 
brilho de estrelas, cabeça de 
Chapeuzinho vai que esbarra nelas. É  
um escura o que peia e pega. Dali 
vindo, um senhor Lobo, na frente da 
boca todos os demais dentes de caso 
quisesse. 
− Se e , se , linda menina, que parece 
dispor de muita virtude na pressa 
desse aonde. 
− Nada, nada vezes – disse, e pensou 
Capuchinho, deve ser o Incapacitado, 
no irreconhecí vel do demo nio. É nem 
indagou nonada, mas Lobo no apo s, 
santificado de maldade, ensoou que 
so  estava na busca do significante de 
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sua indagaça o. Consoante falou soez, 
amiudado, com propo sito de voz. 
Capuchinho arrenegou e, suspendida 
no fo lego, atravessou o Pardo e o 
Acari, pela Vereda do Alegre, no 
ce lere do pressentido. O lobo, 
coraça o quejando nas esquerdas foi 
pelo Piratinga, que e  fundo, mas 
subindo beira desse, se passava. 
Chegou em inhantes, na o muitos, com 
tempo de assinalar a  vo  outros 
caminhos, so  voce  entende, compadre 
Queleme m, e se botou, assim deitado 
coberto, na espera que o que viesse 
vinha – o que na o e  de Deus, e  estado 
do Demo nio. 
Capuchinho foi chegando, mostrou 
papanças e pitanças, salivas de 
goelas, bocas e queixadas, e daí  deu-
se ver na vo  sinais discordes. 
− A ser, avo  querida, no desarranjo da 
forma, sem falar feieza, suas orelhas 
desmandam. 
O velho lobo, no entendido da hora 
disse que na velhice os sons se va o-se 
e a orelha sai em busca, o nariz da  no 
mesmo de comprido tentando tragar 
cheiro esfugido. É que os dentes va o 
crescendo pro Vups, que ele deu logo 
na garganta da caro tida salutar da 
carne doce doçura. 
É pois, pelos entretantos, dito Ze  
Bebelo, provedor da estu rdia forca de 
enforcar no morrote de Sa o Sima o do 
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Ba , se apareceu, ele mesmo em sua 
pessoa, de laço e baraço devido 
restante enforcamento. Capuchinho, 
agora pois, no choro. Nem todo 
mundo carece, mas tem os que. No 
mais, nada. O que termina acaba. 
Viver e  muito perigoso, compadre 
meu Queleme m. 

Ja  no tí tulo do conto, podemos perceber o jogo 
de palavras tí pico do falar popular, ta o explorado pelo 
inspirador dessa versa o do conto Chapeuzinho 
Vermelho, Joa o Guimara es Rosa. É, ao anunciar que o 
texto foi produzido em estilo anfigúrico (à maneira de 
Guimarães Rosa), o autor despe-se de um estilo 
pro prio e da  lugar ao estilo consagrado pelo 
epigrafado escritor. O sentido da palavra anfigúrico, 
como subtí tulo do texto, remete ao cara ter, por vezes, 
desordenado e inintelí vel, obscuro, pelo qual ficou 
conhecido, e ta o repetidas vezes citado, o escritor 
Guimara es Rosa, aos menos preparados para a leitura 
dos seus textos. O uso de tal voca bulo demonstra a 
erudiça o de Millo r Fernandes e, ao mesmo tempo, 
remete ao cara ter parodí stico em relaça o ao escritor 
homenageado. 

Ao inserir palavras como contravisto e desmedo, 
e o sintagma légua de andada, associados ao nome da 
personagem Capuchinho Purpúreo, Millo r empreende 
uma viagem ao imagina rio popular em que criaço es 
de novos voca bulos e expresso es regionais (variantes 
diato picas do mesmo sistema linguí stico) combinam-
se com palavras de origem erudita. 

169



Ale m das ja  mencionadas, aparecem termos 
como bornoz (tipo de roupa o com capuz) substituindo 
o pseudo nimo da menina, Chapeuzinho Vermelho. É 
continua enumerando os mimos que levava para sua 
avo , usando os voca bulos gula, carnalidades, guleimas, 
bebeiras e pitanças. A expressa o boca de pessoa 
aparece como representaça o da finalidade que os 
elementos citados deveriam ter para sua destinata ria. 

A escolha desses voca bulos associados ao 
contexto remete a  ideia de uma personagem menos 
inocente que o conto cla ssico, denotando certa 
atmosfera de pecado, ja  que a gula esta  incluí da na 
relaça o dos sete pecados capitais do cristianismo. 
Ale m disso, a palavra carnalidades tambe m traz 
consigo a carga sema ntica ligada aos prazeres da 
carne, a  luxu ria, que estaria incluí da num contexto 
mais sedutor preparado pela mocinha, em um cena rio 
roma ntico em que o céu embola no brilho das estrelas. 
É e  o escuro que peia e pega, e na o o Lobo. É as 
expresso es bebeiras, como representaça o das bebidas 
que carregava (no texto dos Irma os Grimm, aparece 
como uma garrafa de vinho) e as pitanças, que 
significam toda espe cie de comida, aparecem como 
elementos que fazem parte do banquete dionisí aco. 

Ém mate ria publicada na Revista Leituras da 
História, Andre  Bozzetto Jr. e Lí lian Rodrigues da Cruz 
tecem algumas consideraço es acerca das variaço es 
sofridas pelo conto de Chapeuzinho Vermelho, 
publicado primeiramente por Charles Perrault, em 
1695, e mais tarde, ja  no se culo XIX, pelos irma os 
Grimm. Os pesquisadores dizem o seguinte: “o conto 
de Perrault evidencia o cuidado que as ‘mocinhas’ 
devem ter para na o se deixarem levar pelos galanteios 
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de lobos ‘gentis e prestimosos’, sob a pena de 
acabarem ‘virando jantar’” (BOZZÉTTO JR. e CRUZ, 
2010: 17). Na versa o de Perrault, o final constro i-se de 
maneira tra gica, com a vovo  sendo devorado pelo 
Lobo Mau e, posteriormente, Chapeuzinho Vermelho, 
denotando a intença o do autor em tornar o conto um 
meio de advertir as crianças e adolescentes sobre os 
riscos causados pela desobedie ncia aos pais. O que 
pode ser lido tambe m como um castigo por ter-se 
desviado do caminho “correto”. 

Para Darnton (Apud BOZZÉTTO JR. e CRUZ, 
2010: 17), foi a partir dos contos veiculados pela 
tradiça o oral que Perrault recolheu o material para 
sua publicaça o. Ale m disso, servia-se dessas 
narrativas curtas para a formulaça o de argumentos 
morais, tí picos das fa bulas cla ssicas. No entanto, o 
teor ero tico e a viole ncia verificada nos contos de 
tradiça o oral impossibilitavam a veiculaça o voltada 
para o pu blico infanto-juvenil, tendo sido, enta o, 
alterados por Perrault. Segundo Darnton, para a 
histo ria que inspirou Chapeuzinho Vermelho,  

a menina (que ainda na o era descrita 
como portadora do capuz rubro) era 
induzida pelo lobo a comer fatias de 
carne e a beber o sangue da avo  antes de 
se despir em uma espe cie de ritual 
ero tico e, por fim, ser devorada por seu 
algoz. Para o autor, o conteu do 
extremamente explí cito dos contos 
difundidos por meio da oralidade era 
reflexo do pro prio meio de vida dos seus 
principais propagadores, que eram os 
camponeses pobres, sobretudo os 
franceses. O excerto transcrito a seguir 
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ilustra de maneira mais eficiente essa 
afirmaça o:  
“Famí lias inteiras se apinhavam em uma 
ou duas camas e se cercavam de animais 
dome sticos, para se manterem 
aquecidos. Assim, as crianças se 
tornavam observadoras participantes 
das atividades sexuais de seus pais. 
Ningue m pensava nelas como criaturas 
inocentes, nem na pro pria infa ncia como 
uma fase diferente da vida, claramente 
distinta da adolesce ncia, da juventude e 
da fase adulta por estilos especiais de 
vestir e de se comportar (Darnton, 
1986)” (BOZZÉTTO JR. e CRUZ, 2010: 17, 
grifo dos autores). 
 

Millo r continua sua versa o do cla ssico infanto-
juvenil acrescentando que o senhor Lobo trazia todos 
os dentes da boca aparentes e diz isso de uma forma 
bastante peculiar: “na frente da boca todos os demais 
dentes de caso quisesse”, reproduzindo, assim, o falar 
regional. 

Daí  por diante, o texto ganha o cara ter estilí stico 
peculiar aos escritos de Guimara es Rosa, por suas 
estruturas frasais, por vezes truncadas, mas que, nem 
por isso, deixam de ser entendidas por um leitor mais 
atento (e competente) que tenha algum domí nio do 
sistema linguí stico, principalmente, no que concerne 
ao domí nio sinta tico. 

Éstaria Millo r Fernandes copiando o estilo 
largamente empregado por Guimara es Rosa nos seus 
textos, ou adotando uma forma de representar a 

172



ideologia pretendida, apoiando-se nas escolhas 
morfolo gicas, sinta ticas e sema nticas perseguidas 
pelo referido escritor? 

Nessa linha de raciocí nio, o autor parece 
pretender transportar o leitor para o universo 
sertanejo, valendo-se de uma histo ria comumente 
conhecida, por meio do vocabula rio tí pico dos falares 
daquela regia o. É o leitor se ve  obrigado a acionar 
diversos conhecimentos na o explí citos no texto, mas 
que sa o encontrados na cultura geral. 

Ao que nos parece, na versa o ora usada como 
objeto de ana lise, Millo r Fernandes procura seguir o 
eixo condutor elaborado pelos irma os Grimm para o 
conto de Perrault. A novidade esta  justamente na 
forma. O aparato morfossinta tico empregado por 
Millo r assemelha-se a s escolhas estilí sticas de 
Guimara es Rosa, conferindo ao texto marcas do 
escritor brasileiro conhecido mundialmente por suas 
inovaço es vocabulares (neologismos) e pelas 
reproduço es da fala coloquial tí picas das variantes 
populares que, nesse caso, focalizam o falar sertanejo. 

Millo r Fernandes utiliza-se de duas estrate gias 
para conquistar o leitor: o uso de um conto infantil 
popular e a escolha de um registro informal do falar 
tipicamente brasileiro. Com isso, atinge-se um elevado 
grau de criatividade, ale m de levar o leitor a perceber 
que os estilos pro prios de determinados autores 
podem ser imitados em nome dessa criatividade, 
demonstrando compete ncia discursiva. 

Ha  no texto uma alusa o a  personagem compadre 
Quelemén, pertecente ao romance Grande Sertão: 
Veredas, o qual seria como um mediador entre o 
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mundo dos vivos e o mundo dos mortos, dos espí ritos. 
Daí  a frase final em que o suposto narrador, ou 
contador de causos, constro i o texto “Viver e  muito 
perigoso, compadre meu Queleme n”. Éssa frase 
encerra o texto de Millo r Fernandes, no lugar da 
famosa moral de histo ria, aparecendo como 
comenta rio do suposto narrador do “causo”. 

Ha  inu meras interpretaço es para os chamados 
contos de fadas, principalmente no que tange ao teor 
psicanalí tico. Para Hillescheim e Guareschi (2006) 
(Apud BOZZÉTTO JR. e CRUZ, 2010: 17), a versa o de 
Perrault 

continua expondo mais abertamente a 
questa o da sexualidade porque foi 
escrita num momento em que esse tipo 
de assunto era abordado de forma meio 
indiscriminada entre adultos e crianças, 
uma vez que ambas as faixas eta rias 
conviviam quase que indistintamente. 
Ale m disso, na visa o das autoras, a 
puniça o irrecorrí vel da menina estaria 
tambe m relacionada “ao seu pecado”, 
pois a mentalidade da e poca ainda 
estava muito apegada aos preceitos 
religiosos. 

Posteriormente, aparece uma versa o mais pueril 
do conto elaborada pelos Irma os Grimm, que 
atribuí ram um teor menos ero tico e mais educativo e 
maior suavidade a  histo ria. Ale m de um final mais 
drama tico e, ao mesmo tempo, glorioso. Vejamos 
como ficou essa nova versa o: 
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a menina e sua avo  acabam salvas por 
um caçador que da  cabo do lobo 
malvado. Neste caso, a liça o de moral e  
igualmente mais amena, sendo 
traduzí vel como “nunca se desvie do 
caminho e nunca entre na mata quando 
sua mãe proibir”. Ale m disso, as 
refere ncias sexuais explí citas sa o 
omitidas em virtude da visa o vigente no 
perí odo, em que os assuntos de adultos e 
crianças na o deviam mais se misturar, e 
tais elementos ‘deixam de ser 
considerados adequados ao universo 
infantil’. Da mesmo forma, o final 
redentor – em que a menina e a avo  sa o 
salvas – esta  igualmente relacionado 
com a mentalidade da e poca, onde a 
visa o iluminista incutida da noça o de 
desapego ao domí nio do pensamento 
religioso, prega que a chapeuzinho 
vermelho pode ‘aprender a liça o’ e ter a 
sua ‘recuperaça o’, desde que consiga 
‘controlar seus desejos sexuais anormais 
e, assim, viver uma vida sadia e feliz’ 
(BOZZÉTTO JR. e CRUZ, 2010: 17-8, 
grifos dos autores). 

Depois das verso es de Perrault e dos Irma os 
Grimm, surgiram inu meras verso es parodiadas do 
conto em tela, em diversos idiomas, inclusive fazendo 
uso de mí dias as mais modernas possí veis, como a 
cinematogra fica Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho 
(de Cory Édwards, Todd Édwards e Tony Leech, 2005). 
Na literatura brasileira, temos as verso es de 
Guimara es Rosa, Fita Verde no cabelo, e Chico Buarque 
de Holanda, Chapeuzinho Amarelo, entre outras tantas. 
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Mantendo o foco da ana lise na relaça o com a 
moral e a sexualidade, sobressai uma versa o, 
principalmente em virtude de seu cara ter 
contradito rio e contestador, que figura no conto A 
Companhia dos Lobos, do livro O Quarto do Barba-Azul 
(The Bloody Chamber and Other Stories), publicado 
originalmente em 1979, assinado pela escritora 
inglesa A ngela Carter, e que em 1984 originou o filme 
com o mesmo nome, dirigido por Neil Jordan e com 
roteiro da pro pria A ngela Carter. 
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Considerações finais 

A partir do conceito de refere ncia definido pela 
filosofia da linguagem, aqui representada nas palavras 
de Frege e Ricoeur, combinado com a Teoria da 
Iconicidade Verbal de extraça o peirceana defendida 
por Simo es, observamos que pode haver uma relaça o 
entre a falta de domí nio das estrate gias de produça o 
de sentidos realizadas entre produtor de texto e leitor, 
numa perspectiva dialo gica, e as condiço es preca rias 
do analfabetismo funcional. 

Nessa concepça o, entende-se que um dos fatores 
capazes de elevar os ní veis de letramento – do mais 
rudimentar ao mais pleno – e  a extensa o do 
vocabula rio compartilhado, bem como das formas de 
referenciaça o inerentes ao processo de semiotizaça o 
dos objetos-de-mundo, nas pra ticas de leitura e 
produça o de textos, sem perder de vista a questa o da 
contextualizaça o histo rico-cultural. 

Diante da ana lise proposta, concluí mos que o 
leitor precisa estar atento a s pistas fornecidas pelo 
produtor do texto para que possa fazer o maior 
nu mero possí vel de leituras e, sob esse aspecto, 
consideramos que o reconhecimento dos diversos 
ge neros textuais, combinados com as estrate gias de 
leitura baseadas na semio tica de extraça o peirceana, 
proporciona maior interaça o entre autor e leitor. 

Destarte, a produça o de sentidos, que toma 
como base significativa os fatores de 
interdiscursividade, auxilia no desvendamento do 
mundo e na compreensa o dos jogos sí gnicos gerados 
pelas associaço es do texto. É, ainda, como 
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concretizaça o do discurso que considera as condiço es 
de produça o, o potencial ico nico – “faculdade de 
acionar esquemas mentais e estimular a produça o de 
imagens que gerenciariam a interpretaça o” (SIMO ÉS, 
2007: 20) – o potencial indicial – “faculdade de 
induzir raciocí nios, provocar infere ncias e 
implicaturas”, no qual “o signo funciona como um 
vetor que indica caminhos possí veis na trilha textual” 
(SIMO ÉS, 2007: 21) – e o contexto so cio-histo rico, 
com vistas a  construça o do pensamento e a 
disseminaça o das ideias, a fim de nos tornar, cada vez 
mais, seres socia veis. 

Acreditamos que a base de toda educaça o esta  
nos princí pios que va o sendo apresentados ao 
indiví duo em desenvolvimento, ao longo de sua vida, 
nas relaço es interpessoais. É e  nas fases iniciais que 
grande parte da sua personalidade sera  formada, 
principalmente no que diz respeito ao 
reconhecimento dos limites que a vida em sociedade 
nos impo e. 

Nesse sentido, podemos observar que muitos 
textos produzidos ao longo dos se culos de evoluça o da 
humanidade procuram apresentar argumentos por 
meio dos mais diversos ge neros, dos mais realistas 
aos mais fanta sticos, da cro nica cla ssica a  cro nica 
moderna, da para bola a  paro dia, da fa bula ao conto, 
todos a serviço da formaça o de ideologia. Ale m disso, 
tambe m podemos perceber que ha  textos que 
procuram veicular argumentos para formaça o de uma 
visa o crí tica, levando os leitores a interpretarem a 
realidade, mesmo que seja por meio da fantasia, e 
assim promover mudanças. Mas na o mudanças que 
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visem aos interesses pessoais, em detrimento da 
coletividade. 

Portanto e  fundamental que esses indiví duos em 
formaça o tenham acesso a s informaço es de todos os 
tipos e que sejam tambe m orientados a fazer suas 
escolhas de forma crí tica e consciente, para que se 
tornem adultos responsa veis, auto nomos e capazes de 
gerir seu pro prio caminho. 

Sendo assim, os processos de ensino e 
aprendizagem devem ser orientados no sentido de 
fornecer as ferramentas necessa rias a  percepça o das 
estrate gias linguí sticas presentes em todos os textos, 
bem como de incentivar a busca pelo conhecimento 
de mundo cada vez mais amplo, tornando, assim, os 
leitores mais proficientes nas pra ticas de leitura e 
produça o de textos. 
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1. Conceituando 

Os ge neros acade micos sa o abordagens formais  
sobre temas de natureza cientí fica, filoso fica ou 
artí stica. Éssas abordagens sa o, em geral, motivadas 
pelo interesse do pesquisador e te m o escopo de 
difundir um novo conhecimento obtido a partir de 
investigaço es previamente realizadas.  

Classificam-se como ge neros acade micos a 
resenha, o ensaio, o fichamento, o resumo, o relato rio, 
o relato de experie ncia, o po ster, o TCC, a monografia, 
a dissertaça o, a tese e o artigo cientí fico, objeto da 
nossa atença o no presente texto e sobre o qual 
apresentaremos algumas consideraço es apo s uma 
breve apresentaça o dos demais ge neros. 

A resenha e  um tipo de texto cujo objetivo e  
aquele de divulgar obras rece m-publicadas em a reas 
de conhecimento especí ficas. Éssa divulgaça o fomenta 
o processo de atualizaça o uma vez que permite ao 
leitor atualizar-se quanto a  produça o acade mica em 
sua a rea de conhecimento. 

O ensaio e  um texto cuja produça o apresenta 
cara ter crí tico sobre algum tema e permite ao autor 
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manifestar seu posicionamento pessoal acerca do 
tema sobre o qual esta  escrevendo. Nesse sentido, 
tendo em vista a defesa de um ponto de vista, o ensaio 
dispensa a quantidade de refere ncias bibliogra ficas 
requeridas pelo artigo cientí fico ou pelas produço es 
de conclusa o de curso como TCC, monografia, 
dissertaça o e tese. Todavia, isso na o significa falta de 
comprometimento com a verdade uma vez que ao 
ensaio sa o tambe m requeridos rigor, organizaça o e 
maturidade intelectual uma vez que todo ponto de 
vista deve estar sempre ancorado em fundamentaço es 
so lidas. 

O fichamento e  o registro de uma pesquisa 
bibliogra fica cuja finalidade e  a assimilaça o e o 
armazenamento de informaço es para consulta 
posterior. O fichamento pode ser feito com base no 
conteu do, nas citaço es, ou na bibliografia. No primeiro 
tipo, procede-se a um resumo do pensamento do 
autor. O segundo tipo preve  a transcriça o das citaço es 
com as respectivas localizaço es nas obras consultadas 
para uso futuro. O terceiro tipo de fichamento se 
baseia em comenta rio e descriço es  das obras 
consultadas para o desenvolvimento da pesquisa. 

O resumo tem como objetivo apresentar de 
maneira objetiva, sucinta e selecionada os pontos 
relevantes apresentados nos artigos, nos TCCs, nas 
monografias, nas dissertaço es  nas teses.  Ésse tipo de 
texto tem tamanho varia vel e limitado a uma 
determinada quantidade de palavras. De um modo 
geral deve apresentar, com palavras pro prias, a 
tema tica, o problema, os objetivos, a metodologia 
desenvolvida e as concluso es mais relevantes que o 
leitor encontrara  na obra consultada. O resumo deve, 
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necessariamente, ser acompanhado por um conjunto 
de palavras-chave. Juntos, resumo e palavras-chaves 
indicam ao leitor se ele deve ou na o prosseguir na 
leitura ou deixa -la de lado por na o ser u til a  sua 
pesquisa. 

O relato rio tem como escopo informar de modo 
detalhado fatos e resultados de um trabalho de 
pesquisa. Por essa raza o, ele na o pode prescindir de 
alguns elementos fundamentais como tí tulo da 
pesquisa, introduça o com indicaça o do trabalho 
experimental a se realizar,  fundamentaça o teo rica, 
objetivo da pesquisa e expectativas, materiais usados 
durante a pesquisa,  relato sobre o modo como a 
pesquisa foi realizada, resultados obtidos  e conclusa o 
em que objetivos esperados e resultados alcançados 
estejam presentes.  

O relato de experie ncia descreve uma 
experie ncia relevante para uma dada a rea de atuaça o. 
É  uma produça o textual que, ale m de introduça o, deve 
apresentar o referencial teo rico, os objetivos, as 
metodologias, a descriça o do contexto e dos 
procedimentos e resultados e consideraço es sobre o 
desenvolvimento da experie ncia. 

O po ster e  a exposiça o sinte tica de um trabalho 
acade mico em eventos como congressos, por exemplo. 
Sua elaboraça o requer que se mantenha equilí brio 
visual entre figuras e textos. É  necessa rio que se 
observem o tamanho definido, a presença de logos. O 
tí tulo do trabalho e os nomes dos pesquisadores. 

O TCC, a monografia, a dissertaça o e a tese se 
assemelham na linguagem, no estilo e na estrutura 
uma vez que todas devem ser compostas por 
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elementos pre -textuais, textuais e po s-textuais. 
Éntretanto, cada uma dessas produço es diverge no 
grau de complexidade, de detalhamento e de 
originalidade.  

 

2. O artigo científico: a elaboração 

O artigo cientí fico, u ltimo ge nero mencionado na 
lista supracitada, constitui o tema principal do 
presente trabalho e doravante passara  a ser 
denominado AC. Éssa produça o acade mica se 
distingue dos demais ge neros tanto pelo seu escopo 
quanto por sua extensa o. Outra particularidade 
distintiva e  o fato de ele se caracterizar como o relato 
claro e conciso de informaço es te cnico-cientí ficas.  

Barros, Rosa e Ribeiro (2017, p. 48) nos 
recordam que a NBR 6022 da Associaça o Brasileira de 
Normas Te cnicas (ABNT) define AC como sendo  

‘parte de uma publicaça o com autoria 
declarada, que apresenta e discute 
ideias, me todos, te cnicas, processos e 
resultados nas diversas a reas do 
conhecimento.’ (ABNT, 2003, p. 2). É  o 
ge nero mais usado para divulgar os 
resultados gerados nas atividades de 
pesquisa. Tem como objetivo divulgar, 
discutir ou apresentar dados referentes 
a um projeto de pesquisa ou apresentar 
o estado da arte sobre determinada a rea. 

De acordo com Andrade e Lima (2007, fl. 5), a 
principal caracterí stica do AC "e  ser publicado em 
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perio dicos cientí ficos” e os motivos pelos quais se 
escrevem e se publicam artigos cientí ficos se referem 
a questo es como divulgaça o cientí fica, aumento do 
prestí gio do autor a partir da divulgaça o do seu 
trabalho, aumento do prestí gio da instituiça o ou da 
empresa a  qual o autor se encontra vinculado e 
posicionamento no mercado de trabalho. Nesse 
u ltimo aspecto, as autoras invocam o princí pio do 
publish ou perish, muito difundido no meio acade mico, 
para explicar que a redaça o e a publicaça o de um 
artigo te cnico-cientí fico contribuem para o 
enriquecimento dos currí culos e aumentam as 
chances de melhor colocaça o no mercado de trabalho.  

As autoras distinguem quatro tipos de artigos 
cientí ficos, a saber, artigos originais, relatos de caso 
ou casos clí nicos, artigos de revisa o e artigos 
especiais. No que concerne aos relatos de casos ou 
casos clí nicos, ressaltamos que esse tipo de artigo na o 
e  comum a todas as a reas especialmente no que se 
refere a  especificidade dos casos clí nicos. No que diz 
respeito aos relatos de caso, em outras a reas esse tipo 
de artigo pode ser nomeado pelo termo ingle s case ou 
estudo de casos. Independentemente, contudo,  do 
nome que se de , estudos que envolvem casos te m 
natureza mais pra tica do que teo rica uma vez que se 
baseiam na apresentaça o de problemas e das soluço es 
encontradas para resolve -los a partir de uma 
literatura teo rica consistente. Os artigos originais 
apresentam temas e abordagens ine ditos para 
publicaça o em perio dicos. Os artigos de revisa o, por 
sua vez, fazem a revisa o da literatura ja  existente 
sobre um determinado tema com o objetivo de 
oferecer avaliaça o crí tica e sistema tica de obras e 
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textos produzidos sobre uma determinada a rea a fim 
de validar o que ja  foi pesquisado, apontar lacunas, 
apresentar atualizaço es. Quanto aos artigos especiais, 
eles costumam atender um interesse editorial dada a 
releva ncia que possuem para uma determinada a rea.  

O que determina o tipo de artigo cientí fico a ser 
produzido e  o trabalho de pesquisa realizado pelo 
autor ou pelos autores. De um modo geral, nas a reas 
das Cie ncias Humanas e das Cie ncias Sociais, ve -se 
com maior freque ncia o privilegiamento da produça o 
e publicaça o de  artigos originais e de artigos de 
revisa o de literatura, ale m de relatos de experie ncia 
que visam a apresentar resultados obtidos, por 
exemplo, em pesquisas de campo. 

Todavia, a despeito das motivaço es para a 
produça o e publicaça o de artigos cientí ficos, existe um 
ponto em comum entre todos pouco importando as 
a reas do conhecimento a que estejam vinculados. Ésse 
ponto comum diz respeito a  necessidade de clareza, 
de objetividade, de cuidado com a linguagem a ser 
utilizada e com o conteu do a ser veiculado, ale m da 
atença o a  forma de apresentaça o do AC. Ém outras 
palavras, e  preciso que os autores estejam sempre 
atentos a  cla ssica relaça o entre conteu do e forma. 
Sobre isso, Silvio Chibeni, professor do Departamento 
de Filosofia da Unicamp, faz a seguinte observaça o:  

O que caracteriza um texto acade mico e , 
antes de tudo, o seu objeto: ele veicula o 
fruto de alguma investigação cientí fica, 
filoso fica ou artí stica. Deve, pois, refletir 
o rigor, a perspectiva crí tica, a 
preocupaça o constante com a 
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objetividade e a clareza que sa o parte 
inerente da pesquisa acade mica. 
Num texto podemos distinguir o 
conteúdo (ideias, estrutura 
argumentativa etc.) da forma 
(linguagem, disposiça o dos elementos 
etc.). Émbora a qualidade de um texto 
acade mico dependa fundamentalmente 
de seu conteu do, esse conteu do na o 
podera  ser devidamente compreendido e 
examinado se a forma que o reveste for 
deficiente. Assim e  que os autores mais 
representativos de qualquer a rea da 
atividade acade mica sempre primaram 
tambe m pela excele ncia dos textos em 
que registraram sua produça o.  
[...]. A consolidação da arte de bem redigir 

depende, acima de tudo, do contato direto e 

sistemático com os grandes exemplos de 

produção escrita, não apenas de natureza 

estritamente acadêmica, mas também 

literária de um modo geral. (CHIBÉNI, 
2015). 

 

Ainda no que concerne a  forma do AC, e  
necessa rio na o perder de vista a importa ncia de 
estruturaça o cano nica que, com poucas variaço es, 
preve  como condiça o sine qua non a presença dos 
seguintes elementos:  

 

 Resumo e palavras-chave redigidos na 
lí ngua em que o artigo foi escrito e em 
alguma lí ngua estrangeira, com 
predomina ncia da lí ngua inglesa. 
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Resumo e palavras-chave funcionam 
como um mostrua rio do que o leitor vai 
encontrar no texto e lhe permitem 
decidir se a leitura do AC sera  
importante para a sua pesquisa. De 
acordo com a NBR 6028, publicada em 
novembro de 2003, a extensa o dos 
resumos em ACs  pode variar entre 100 
e 250. Quanto a s palavras-chaves, 
recomenda-se que sejam usados entre 3 
e 5 descritores. As palavras-chave 
devem ser escolhidas a partir do tesauro 
da a rea de conhecimento.  

 Introduça o contendo a indicaça o dos 
objetivos pretendidos pelo autor 
naquele artigo. Por se tratar de um AC, 
cuja dimensa o na o costuma ultrapassar 
12 pa ginas, essa introduça o deve ser 
concisa e objetiva. 

 Texto principal que pode ser dividido 
em itens e subitens em que se 
desenvolve o conteu do do texto.  

 Notas no rodape  ou no final do artigo 
onde aprecem comenta rios, explicaço es 
ou mesmo algumas indicaço es 
bibliogra ficas que apontam para leituras 
complementares e que na o constam das 
refere ncias bibliogra ficas. Recomenda-
se que a quantidade de notas na o seja 
excessiva e que elas sejam usadas 
apenas quando estritamente necessa rio. 
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 Refere ncias bibliogra ficas. Lista dos 
trabalhos rigorosamente citados no 
artigo. É  preciso que o autor esteja 
atento ao fato de que apenas as obras 
efetivamente indicadas no 
desenvolvimento do AC devem estar 
presentes nas refere ncias. Ésse cuidado 
demonstra e garante a idoneidade do 
autor e do texto. As refere ncias na o 
representam a quantidade de leitura 
feitas pelo autor ao longo da sua 
pesquisa, mas indicam aquelas que 
foram efetivamente utilizadas na 
produça o de um AC especí fico. Na o e  
raro encontrar textos cujas refere ncias 
bibliogra ficas ultrapassam em muito a 
quantidade de obras citadas e esse 
descuido deve ser controlado. Uma 
excelente re gua e  a percepção da 

impossibilidade de que um artigo de 15 

páginas possa contar com a presença de 50 

autores citados. Esse exagero numérico a 

que fazemos referência visa apenas a 

demonstrar o aspecto de proporcionalidade 

presente na produção do AC mediante a 

aplicação do princípio da dosimetria
19

. Em 

outras palavras, tudo o que estiver 

presente nas referências bibliográficas tem 

necessariamente de estar presente no 

desenvolvimento do texto. 

                                                        
19 Dosimetria : o termo tomado como empréstimo à Medicina, à Física e ao Direito, 

relaciona-se com a dose necessária para o cálculo justo e equilibrado. É necessário que 

quantidade de referências bibliográficas esteja em equilíbrio com o tamanho do texto. 
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 Autoria: o nome dos autores deve ser 
sempre seguido da instituiça o 
acade mica a  qual se encontram filiados 
e e  de praxe a indicaça o de e-mail de 
contato indicando a disponibilidade do 
autor para o contato do leitor. Alguns 
perio dicos costumam publicar a biodata 
dos autores. Éssa biodata conte m 
algumas informaço es mais detalhadas 
sobre o percurso acade mico do autor.  

 

Do quanto foi dito ate  o momento, deriva que a 
produça o do AC, embora na o seja difí cil, pressupo e a 
familiaridade com certos rituais que va o se 
consolidando com a pra tica da pesquisa e da escrita.  

Uma boa maneira de produzir AC e de 
incrementar a pesquisa pessoal e  ser leitor desse tipo 
de texto e, nesse sentido, Aquino (2012, p. 6) enumera 
7 razo es que determinam a leitura de ACs, quais 
sejam, 

 

1. O artigo cientí fico mostra o que 
esta  acontecendo agora no mundo 
cientí fico; 

2. A pesquisa publicada atrave s de 
um artigo cientí fico pode ser 
replicada; em outas palavras, voce  
pode repetir tudo o que esta  
descrito no artigo; 
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3. Acesso a refere ncias e dados 
apresentados para seu pro prio 
uso; 

4. Os resultados e discusso es podem 
servir de fundamento para suas 
pro prias concluso es (mesmo 
lendo as concluso es presentes no 
artigo); 

5. Tempo. Alguns trabalhos levam 
anos para serem concluí dos e 
publicados e voce , em poucos 
minutos, pode ter acesso a toda 
informaça o. [...]; 

6. Ganho de vocabula rio especí fico 
de sua a rea de conhecimento;  

7. Traz mais segurança para seu 
conví vio no mundo da cie ncia. 

Concomitantemente a  pra tica de leitura e 
produça o de ACs, e  importante que a submissa o de 
um AC a um perio dico observe o que e  definido como 
norma de publicaça o. A normatizaça o visa a 
estruturar e organiza a apresentaça o dos ge neros 
acade micos e de toda produça o acade mica em geral. 
No Brasil,  de um modo geral, a normatizaça o seguida 
e  aquela indicada pela Associaça o Brasileira de 
Normas Te cnicas (ABNT), especialmente no que 
concerne a  formataça o das refere ncias bibliogra ficas. 
Éntretanto, existem outras normas seguidas pelos 
perio dicos tais como Modern Language Association 
(MLA), American Psychological Association (APA) e 
Vancouver. A diferença entre elas e  determinada pela 
a rea de conhecimento do artigo e pelo grau de 
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internacionalizaça o do perio dico. Desse modo, 
enquanto a ABNT encontra-se circunscrita a s 
produço es nacionais independentemente da a rea do 
conhecimento cientí fico, a MLA e  mais comumente 
usada em textos das Cie ncias Humanas e Artes, a APA 
e  bastante usada na literatura internacional e a 
Vancouver e  a prefere ncia dos perio dicos 
internacionais da a rea de sau de.  

Reiteramos, portanto, a importa ncia da leitura e 
da observa ncia das normas de publicaça o indicadas a 
fim de que o texto na o seja recusado por um motivo 
simples que em nada diminui o seu valor  cientí fico. 
Ém outas palavras, a observa ncia das normas evita 
que o conteu do seja preterido por causa da forma. 

Tendo em vista, pois, que o AC e  fruto de 
pesquisas que precisam ser veiculadas para o 
progresso cientí fico e para o enriquecimento do 
conhecimento humano e considerando que o 
conteu do deve ser apresentado em conformidade com 
normas predeterminadas, recomenda-se que, apo s a 
escrita, o AC seja submetido a um processo de revisa o 
cujo objetivo sera  o de verificar se as normas 
determinadas esta o sendo obedecidas e tambe m para 
verificar se o texto esta  em consona ncia com a norma 
padra o e com os princí pios de textualidade. 

 

3. O artigo científico: a revisão 

Como foi dito acima, e  importante que o AC seja 
submetido a um processo de revisa o e essa revisa o 
sera  melhor se feita por um revisor experiente e 
especializado em textos acade micos. Émbora seja 
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importante que o autor leia e releia aquilo que 
escreveu, na o e  aconselha vel que ele seja o revisor de 
seu pro prio texto por razo es o bvias. Ém outras 
palavras, e  certo que o autor tendera  a ler aquilo que 
pensou ter escrito e na o aplicara  o filtro da revisa o 
que preve  um olhar crí tico e distanciado.  

A etapa da revisa o e  muito importante e deve ser 
feita tanto no que concerne ao conteu do quanto no 
que diz respeito a  forma uma vez que o AC deve ser 
oferecido aos leitores sem ruí dos de qualquer 
natureza.  

O revisor de conteu do, de um modo geral, 
podera  ser um colega do autor cujo conhecimento 
cientí fico se desenvolva pari passu dada a a rea comum 
de atuaça o. Ja  a revisa o que envolve questo es 
atinentes a  norma padra o da lí ngua, aos aspectos da 
textualidade e a  normatizaça o devera  ser entregue a 
um profissional experiente da a rea de Letras.  

Para uma boa revisa o, e  necessa rio que se 
observem os seguintes pontos: 

 Obedie ncia aos princí pios de uso da 
norma padra o. 

 Obedie ncia aos princí pios da 
textualidade como uso dos mecanismos 
de coesa o, de coere ncia associados a  
presença dos fatores pragma ticos. 

 Presença de ambiguidades. 

 Aspectos ortogra ficos. 

 Pontuaça o e separaça o das palavras. 

 Uso de vocabula rio adequado. 
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 Uniformidade de estilo e registro. 

 Visa o de conjunto. 

 Tí tulos e subtí tulos. 

 Tabelas, gra ficos, figuras e legendas. 

 Abreviaça o, sí mbolos e siglas. 

 Citaço es. 

 Éspaçamento entre as linhas e entre os 
para grafos. 

 Uso do apo strofo e das aspas. 

 Uso do ita lico, do negrito, da caixa alta e 
do versalete. 

 Mudança da fonte. 

 Nu meros e numerais. 

 

O trabalho de revisa o requer algum tempo e 
alguma calma para ser realizado com compete ncia e 
solicita do revisor uma dedicaça o quase que exclusiva 
ao texto. Um bom trabalho de revisa o, associado a  
pesquisa se ria e consciente, contribui em grande 
parte para o sucesso da apresentaça o do conteu do do 
AC.  Nesse sentido, na o deveria ser um trabalho 
menos do qual se pudesse abrir ma o impunemente. 

Por fim, mas na o menos importante, e  
necessa rio que, terminados os trabalhos de revisa o, se 
proceda  a  formataça o do texto. Ésse trabalho devera  
ficar a cargo de algue m que tenha experie ncia na 
digitaça o e formataça o de textos acade micos e que 
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seja capaz de compreender e de seguir as orientaço es 
contidas nas normas de publicaço es dos perio dicos.  

Pesquisa se ria, revisa o de excele ncia e 
formataça o competente constituem a trí ade sem a 
qual nenhum AC deveria ser enviado para a 
publicaça o em um perio dico. 

 

Conclusão 

No presente artigo, buscamos apresentar 
algumas questo es que relativas aos ge neros 
acade micos com foco no artigo cientí fico. Nesse 
sentido, apresentamos os pontos que julgamos 
importantes para a elaboraça o e publicaça o desse tipo 
de texto.  

Na o tivemos a intença o de discorrer 
detalhadamente sobre as prescriço es destinadas a 
cada tipo do ge nero acade mico e tampouco desejamos 
ensinar como escrever um artigo a partir das 
orientaço es contidas em manuais.  

Nosso interesse consistiu em propor uma 
reflexa o acerca da conceituaça o de artigo cientí fico 
apontando para elementos que fazem parte da sua 
elaboraça o que tem iní cio no levantamento de dados, 
na pesquisa e na o termina na conclusa o, mas caminha 
para um apo s em que sa o necessa rios outros 
processos como a revisa o e a formataça o. 
Concentramo-nos, portanto, nos elementos 
constitutivos do AC e destacamos a importa ncia da 
observa ncia das normas de publicaça o bem como o 
valor da leitura da artigos cientí ficos como forma de 
familiarizaça o com o estilo exigido por essa tipologia. 
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Naturalmente na o descuramos do rigor cientí fico que 
e  determinado pela pesquisa se ria, acurada e pontual.  

Acreditamos ter atingido nosso objetivo mesmo 
sabendo que ainda ha  muito a ser pesquisado, 
analisado e publicado sobre o tema que nos tem 
ocupado desde o mestrado. Acreditamos ainda que 
esse trabalho sera  capaz de contribuir, com leveza, 
com todos aqueles que enveredarem pela seara da 
produça o acade mica. 

Reiteramos, por fim, que nosso objetivo na o foi 
apresentar nem discutir as orientaço es normativas 
para a produça o do AC, mas foi apenas apresentar 
uma pequena parte daquilo que constitui essa etapa 
do fazer acade mico. 
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Introdução 

Todo o docente do ensino superior sabe a tensa o 
que provoca nos estudantes ao falar do texto 
acade mico, na o apenas na sua produça o enquanto 
conteu do, mas tambe m em forma. Éfetivamente, 
forma e conteu do ocorrem em uma tensa o diale tica, 
em que uma na o pode e na o deve prescindir do outro, 
ou seja; boas ideias precisam de uma boa 
apresentaça o e sua realizaça o se torna ainda mais 
complexa quando falamos da lí ngua escrita.  

Éscrever na o e  tarefa fa cil, todavia o segredo ja  
revelado sobre uma boa escrita se encontra no mesmo 
lugar de todas as outras compete ncias; o treino, o po r-
se diante de livros e le -los, na o apenas uma vez numa 
leitura transversal, mas pelo menos tre s vezes e 
depois, quem sabe, reescreve -los! Ler e escrever se 
complementam e se retroalimentam, a excele ncia de 
uma pra tica esta  necessariamente ligada a  outra. 
Sobre o assunto, nos elucidou Calvino (1990:15)  

Depois de haver escrito ficção por 
quarenta anos, de haver explorado 
va rios caminhos e realizados 
experimentos diversos, chegou o 
momento de buscar uma definiça o global 
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de meu trabalho. Gostaria de propor a 
seguinte: no mais das vezes, minha 
intervença o se traduziu por uma 
subtraça o de peso; esforcei-me por 
retirar peso, ora a s figuras humanas ora 
aos corpos celestes, ora a s cidades; 
esforcei-me sobretudo por retirar peso a  
estrutura da narrativa e da linguagem.  

Se para Calvino o seu grande desafio foi retirar o 
peso a  estrutura narrativa e a  linguagem, imaginemos 
o quanto e  difí cil para os nossos estudantes oriundos 
de uma rede de ensino por diversos motivos 
deficiente, quer seja pu blica, quer seja privada, tanto 
essa quanto aquela com poucas exceço es, sem terem 
tido necessariamente iniciaça o a  leitura em famí lia. 
Por outro lado, considerando ser a escrita uma pra tica 
social e quase que obrigato ria nas relaço es humanas; 
o que aumenta progressivamente mediante as 
carreiras universita rias, pois do engenheiro ao 
me dico, do filo sofo ao turismo logo todos tera o de 
produzir trabalhos em seus cursos e muitos ao seu 
te rmino e, pelo menos, relato rios durante todo o 
exercí cio profissional; sabemos de sua importa ncia 
para o sucesso de tais pra ticas. 

Na seleta de textos chamados de acade micos 
esta o aqueles que servem como instrumento de 
estudo e informaça o como a tese, a dissertaça o, a 
monografia, o artigo, o ensaio, a resenha, o resumo, 
entre outros. Todos eles te m uma funça o social bem 
definida, na medida em que sa o uma das formas de 
preservaça o e difusa o de saberes e viso es de mundo 
sobre os mais diversos objetos. Por isso, existe a 
necessidade de uniformizaça o para todos eles, de 
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modo que um pesquisador de diversas partes do 
mundo, superada a barreira de cada lí ngua, possa le -
los e compreende -los. Com isso, espera-se possibilitar 
o desenvolvimento e circulaça o de conhecimentos, 
tendo em vista, na o so , mas tambe m o bem-estar da 
humanidade e de todo o ecossistema, mas isso 
dependera  da formaça o ideolo gica de cada 
pesquisador, de suas escolhas e associaço es com 
outros pesquisadores.   

Pesquisar e  ter um interesse quase que 
obsessivo por um determinado objeto do mundo, 
saber delimita -lo ao ma ximo para analisa -lo, elaborar 
uma hipo tese baseada na realidade observada, po r-se 
e resolver um ou mais problemas que circulam ou 
invadem o objeto de estudo, ter me todo ao perseguir 
um percurso previsto, fazer ajustes de percurso 
quando necessa rio, seguir e aplicar uma teoria de 
aporte, cumprir prazos rigorosos, organizar 
relato rios, apresentar seus resultados a  comunidade 
cientí fica nas modalidades escrita e oral. Ale m de tudo 
isso, pesquisar e  tambe m relaça o e exclusa o ao 
mesmo tempo, a primeira por que pesquisamos para a 
sociedade e a segunda, pois precisamos, muitas vezes, 
dela nos afastar para nos aproximarmos de nosso 
objeto de estudo.  

Temos muito e bons autores sobre o assunto 
pesquisa e seu relato escrito na forma de textos 
acade micos, mas no a mbito deste capí tulo nos 
deteremos em um autor pelo qual temos grande 
admiraça o e que na o coincidentemente e  italiano: 
Umberto Éco. Da vasta obra e pensamento de Éco 
falaremos aqui de Como se faz uma tese (ÉCO, 1993) 
na ediça o brasileira.  
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Umberto Éco nasceu em Alessandria, no 
Piemonte italiano, em 05 de janeiro de 1932, e faleceu 
em 19 de fevereiro de 2016, em Milano, cidade em que 
morava tambe m na Ita lia, aos 84 anos. No mundo 
ficcional, Éco ficou conhecido com a publicaça o de O 
nome da rosa (1980), cuja adaptaça o para o cinema, 
que foi feita por Jean-Jacques Annaud, o tornou 
conhecido por todo o mundo.  Éco graduou-se em 
Filosofia pela Università degli Studi di Torino e se 
tornou professor eme rito da Università degli Studi di 
Bologna, a alma mater studiorium, em que foi docente 
e pesquisador desde 1975.20 Com uma obra em torno 
de setenta e quatro livros publicados e traduzidos 
para va rios idiomas21, ale m de entrevistas e artigos, 
Éco se fez conhecido e foi reconhecido por va rias 
universidades que lhe concederam tí tulos honorí ficos, 
entre elas a UÉRJ que em 16 de março de 2012 
aprovou por unanimidade o pedido de concessa o do 
tí tulo de Doutor Honoris Causa ao Professor Umberto 
Éco.22  

Ém 1977, a editora Milanesa Bompiani publicou 
o livro Come si fa una tesi di laurea - le materie 
umanistiche, de Umberto Éco. Ésse livro foi traduzido 
e publicado no Brasil pelas Éditoras Presença e 
Perspectiva, tendo essa u ltima optado pelo tí tulo de 

                                                        
20

 https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/la-nostra-

storia/personaggi-celebri-ospiti-e-allievi-illustri/umberto-eco 
21

 http://www.umbertoeco.com/en/bibliography.html 
22 Processo 1529/2009, cuja resoluça o (02/2012) foi 
prontamente assinada pelo enta o Magní fico Reitor Ricardo 
Vieiralves. No entanto, ate  o momento, o tí tulo na o foi entregue 
ao outorgado ou, na sua falta, aos seus familiares. 
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Como se faz uma tese23. Diante dessa escolha do 
tradutor, ao na o domesticar o tí tulo a  realidade 
nacional brasileira, precisamos, logo no iní cio, dar 
alguns esclarecimentos. Um tí tulo de laurea italiano 
equivale ao de graduaça o brasileiro, por conseguinte a 
chamada tesi di laurea ou tesina para os italianos 
equivale a  monografia final de curso para os 
brasileiros. Ha  de se ter cuidado, pois tese no Brasil e  
aquela de doutorado, cujo equivalente preciso na 
Ita lia e  a tesi di dottorato di ricerca. Os italianos fazem 
questa o de especificar a qual tese se referem, a di 
laurea, graduaça o, ou a de pesquisa, doutorado.  

Posto isso, podemos passar a s partes do livro, 
que e  dividido em sete capí tulos incluindo a 
conclusa o. 1. Que e  uma tese e para o que serve; 2. A 
escolha do tema; 3. A pesquisa do material; 4. O plano 
de trabalho e o fichamento; 5. A redaça o; 6. A redaça o 
definitiva 7. Conclusa o.  

Cabe ainda observar, antes de passarmos a s 
partes acima citadas, que Éco na introduça o de Como 
se faz uma tese fala sobre a situaça o da universidade 
italiana e de sua passagem recente, nos idos dos anos 
70, de universidade de elite a  de massa e das 
mudanças ocorridas, aparentemente, em decorre ncia 
dessas mudanças.  

Antigamente, a universidade era uma 
universidade de elite. Apenas os filhos 
dos formados tinham acesso a ela. Salvo 

                                                        
23 Os tradutores, talvez por uma estrate gia editorial, escolheram 
manter o tí tulo italiano, a diferença entre eles foi que na traduça o 
feita por Luis Leita o e Ana Falca o, publicada pela Presença em 
1997, manteve-se o em Cie ncias Humanas.   
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raras exceço es, quem estudava dispunha 
de tempo integral. A universidade era 
concebida para ser cursada com calma, 
parte do tempo reservada aos estudos e 
parte aos “sadios” divertimentos 
goliardescos, ou ainda a s atividades nos 
organismos representativos.  
As liço es consistiam em prestigiosas 
confere ncias, apo s o que os estudantes 
mais interessados se afastavam com os 
professores e assistentes para 
demorados semina rios – dez, quinze 
pessoas no ma ximo.  
Ainda hoje, em muitas universidades 
americanas, um curso nunca comporta 
mais de dez ou vinte alunos (que pagam 
bem e te m o direito a “usar” o professor 
sempre que o desejarem, para discutir 
com ele). Numa universidade como a de 
Oxford, existe um professor, chamado 
tutor, que cuida da tese de pesquisa de 
um reduzido grupo de estudantes (pode 
suceder que tenha a seu cargo apenas 
um ou dois por ano) e prossegue dia 
apo s dia o seu trabalho. (ÉCO, 1993: XIII) 

 

Na citaça o acima, Éco observa a situaça o de 
mudança ocorrida naquela e poca na universidade 
italiana, o que começou ocorrer no Brasil a partir dos 
anos 90 com a ascensa o da esquerda ao poder. A 
nosso ver, no caso brasileiro, na o foi a popularizaça o 
da universidade que trouxe dificuldades no processo 
de iniciaça o cientí fica dos estudantes, mas a na o 
associaça o dessa popularizaça o a quela da Éducaça o 

205



Ba sica, bem como a na o valorizaça o dos docentes de 
todos os ní veis de ensino, mas essa e  uma discussa o a 
ser aprofundada em outra oportunidade.  Voltemos ao 
escopo desse capí tulo.  

 

 Que é uma tese e para o que serve 

Daqui para frente onde se le  tese no original da 
obra em estudo ou na traduça o que adotamos, 
faremos refere ncia a  monografia final de curso de 
graduaça o ou quando muito a quela dos cursos de po s-
graduaça o lato sensu, tambe m conhecidos como 
especializaça o. 

Segundo ÉCO (1993:1) uma monografia consiste 
em um trabalho digitado com a extensa o me dia entre 
cem e quatrocentas laudas. No Brasil, uma monografia 
bem feita pode chegar medianamente a cem laudas, 
incluindo os elementos pre -textuais e po s-textuais.24 
Diferentemente do que ocorre na Ita lia e e  exposto 
por Éco, no Brasil a monografia ou Trabalho de 
Conclusa o de Curso, o TCC, em ní vel de graduaça o, na o 
e  obrigato rio, cabendo a cada instituiça o de ensino 
superior – IÉS – decidir pela sua exige ncia. 25 Ale m de 

                                                        
24 Os elementos pre -textuais sa o compostos pela capa, lombada, 
folha de rosto, errata, folha de aprovaça o, dedicato ria, 
agradecimentos, epí grafe, resumo em lí ngua portuguesa e 
estrangeira, listas, abreviaturas, siglas e sí mbolos e o suma rio. Os 
elementos po s-textuais sa o as refere ncias, glossa rio, ape ndice, 
anexo e í ndice. Para saber mais consulte-se:  
http://www.bdtd.uerj.br/roteiro_uerj_web.pdf 
25 Consulte-se RÉSOLUÇA O CNÉ/CÉS 18, DÉ 13 DÉ MARÇO DÉ 
2002 e  RÉSOLUÇA O N. 1, DÉ 8 DÉ JUNHO DÉ 2007  disponí veis 
em  http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES182002.pdf 
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obrigato ria, na Ita lia, a monografia deve ser 
apresentada perante uma banca examinadora, em que 
se inclui o orientador do estudante que a apresenta. 
Os membros dessa banca sa o chamados de 
contrarrelatores, enquanto o orientador e  o relator da 
monografia.  Cabe aos contrarrelatores apresentarem 
suas objeço es ao estudante, de modo a sustentarem 
um debate que envolve os membros da banca e o 
candidato. Éssa pra tica da disputatio, do debate, 
adve m da Idade Me dia26 em que era adotada como 
me todo de ensino consecutivo a  aula, lectio, ou seja; 
apo s a leitura dos textos das chamadas autoridades, 
discutiam-se esses textos, o que ajudava a todos, 
inclusive ao professor, a aprofundar questo es 
apresentadas na leitura e auscultaça o iniciais. Ém 
nossa opinia o, essa e  uma pra tica ainda muito 
sauda vel e estimulante, principalmente em Cie ncias 
Humanas e Sociais, e que deveria ser adotada nas 
faculdades e institutos das a reas anteriormente 
citadas. Urge ainda observar que na universidade 
italiana o curso de graduaça o da  direito ao tí tulo de 
Doutor, o que na o equivale ao obtido no Brasil em 
ní vel de Doutorado, a esse o equivalente na Ita lia e  o 
Dottorato di Ricerca, Doutorado em Pesquisa.   

Retomando a questa o da monografia, dela na o se 
espera, nem mesmo na Ita lia, que, ao ser elaborada 
entre 22 e 24 anos,27 por estudantes universita rios, 

                                                                                                           
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf 

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/180-estudantes-108009469/pos-

graduacao-500454045/387-lato-sensu-saiba-mais  
26 Leia-se: VÉRGÉR,1990: 53-58. 
27 Idades aludidas por Éco na ocasia o da escritura de seu livro em 
discussa o. 
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tenha a profundidade de uma tese de doutorado, que e  
um trabalho de pesquisa original, nas palavras de ÉCO 
(1993:2), longo e meditado.  

Éco destaca dois tipos de monografia:  

i. de compilaça o  

ii. de pesquisa 

Numa tese [monografia] de compilaça o, 
o estudante apenas demonstra haver 
consultado criticamente a maior parte 
da “literatura” existente (isto e , as 
publicaço es sobre aquele assunto) e ter 
sido capaz de expo -la de modo claro, 
buscando harmonizar os va rios pontos 
de vista e oferecendo assim uma visa o 
panora mica inteligente, talvez u til sob o 
aspecto informativo mesmo para um 
especialista do ramo que, com respeito 
a quele problema especí fico, jamais tenha 
efetuado estudos aprofundados. (ÉCO, 
1993:3) 

A monografia de compilaça o acima aludida por 
Éco e  a nossa de revisa o da literatura, legí tima e 
necessa ria ate  mesmo a pesquisadores experientes, 
dependendo apenas do momento da pesquisa que 
desenvolvem. É  uma tomada de decisa o que 
demonstra humildade e sabedoria ao propor um 
levantamento da literatura que se pode encontrar 
sobre um determinado assunto ou autor e ainda evita 
constrangimentos futuros por desconhecimento de 
uma discussa o ja  tornada pu blica sobre aquilo que se 
pesquisa.  
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Uma tese [monografia] de pesquisa e  
sempre mais longa, fatigante e 
absorvente; tambe m uma tese 
[monografia] de compilaça o pode ser 
longa e cansativa (existem trabalhos de 
compilaça o que demandaram va rios 
anos), mas em geral exigem menor risco. 
Na o quer isto dizer que quem faz uma 
tese de compilaça o feche o caminho para 
a pesquisa; a compilaça o pode constituir 
um ato de seriedade da parte do jovem 
pesquisador que, antes de propriamente 
iniciar a pesquisa, deseja esclarecer 
algumas ideias, documentando-se bem.  
Por outro lado, existem teses 
pretensamente de pesquisa que, ao 
contra rio, feitas a s pressas, sa o de ma  
qualidade, irritam o leitor e em nada 
beneficia quem as elabora. (ÉCO, 1993: 
3) 

A monografia de pesquisa requer por suas 
caracterí sticas investigativas maior tempo de 
dedicaça o para o levantamento, organizaça o e ana lise 
dos dados, pois dela esperam-se concluso es originais. 
Para isso, muito ale m da maturidade do estudante, ela 
tambe m exige do estudante-pesquisador uma 
dedicaça o quase que exclusiva ou ainda o sacrifí cio de 
abrir ma o de seus dias de descanso, efetivamente, a 
escolha de uma monografia de revisa o da literatura ou 
de pesquisa depende tambe m da situaça o econo mica 
de cada um, o que na o e , nem no Brasil, nem na Ita lia, 
um crite rio cognitivo, mas, excludentemente, 
financeiro, e isso expressa a estruturaça o social 
perversa em que vivemos, na qual o querer-saber e a 
compete ncia para tanto na o sa o condiço es suficientes 
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para o Éstado pagar os estudos, a pesquisa e a 
manutença o de estudantes, pesquisadores e 
professores. Infelizmente, Éco fez uma observaça o 
parecida com a nossa ainda nos anos setenta. 

(...) Ate  ha  pouco tempo a pesquisa era, 
no mundo inteiro, privile gio de 
estudantes abastados. Tambe m na o se 
pode dizer que a simples existe ncia de 
bolsas de estudo, bolsas de viagem, 
manutença o em universidades 
estrangeiras etc., resolvam o problema 
de todos. O ideal seria uma sociedade 
mais justa, onde estudar fosse trabalho 
pago pelo Éstado a queles que 
verdadeiramente tivessem vocaça o para 
o estudo e em que na o fosse necessa rio 
ter a todo custo o “canudo” para se 
arranjar emprego, obter promoça o ou 
passar a  frente dos outros num 
concurso. (ÉCO, 1993: 3) 

Uma das observaço es feitas por Éco no livro em 
estudo e  de muita valia para todos no s e sinceramente 
sentimos muita falta de isto nos ter sido dito ta o logo 
ingressamos no curso de graduaça o: uma monografia 
pode tambe m ser u til apo s a formatura. Mas, para 
tanto, temos de ser orientados desde o iní cio da 
graduaça o a buscar as nossas afinidades ou como 
dizem os italianos; interesses de pesquisa. 
Ressentimo-nos muito na o so  como estudantes, mas 
tambe m como docentes a ause ncia na nossa UÉRJ/ILÉ 
da disciplina Metodologia de Pesquisa ou equivalente 
logo no iní cio do curso de Letras. Éssa disciplina e  de 
grande serventia no que se refere a s te cnicas de 
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estudo e pesquisa e ainda levantamento de dados, 
sendo a escritura da monografia o seu cume.       

Quando uma monografia e  bem orientada e ha  
uma sinergia entre orientando e orientador, os 
caminhos construí dos com esse estudo podem ser 
duradouros, o que e  muito importante na sociedade 
atual que possui muitas facilidades te cnicas, mas 
tambe m conta com o crescimento geome trico de 
demandas que, se na o relacionarmos e organizarmos 
nossas frentes de trabalho, inclusive as de pesquisa, 
tornar-nos-a  seres escravizados pela tecnologia e pela 
urge ncia no fazer e produzir a todo o tempo e lugar 
em que a Internet alcance.  Por outro lado, se 
conseguirmos aliar aos estudos realizados na 
monografia aos sucessivos estaremos otimizando o 
nosso tempo e esforço e definitivamente nos 
especializando em um determinado assunto. Nesse 
sentido, segundo Éco, elaborar uma monografia 
significa: 

(1) identificar um tema preciso; (2) 
recolher documentaça o sobre ele; (3) 
po r em ordem esses documentos; (4) 
reexaminar em primeira ma o o tema a  
luz da documentaça o recolhida; (5) dar 
forma orga nica a todas as reflexo es 
precedentes; (6) empenhar-se para que 
o leitor compreenda o que se quis dizer e 
possa, se for o caso, recorrer a  mesma 
documentaça o a fim de retomar o tema 
por conta pro pria. (ÉCO, 1993: 5)  

O exercí cio de escrever uma monografia e  ainda, 
segundo Éco, uma maneira de aprender a organizar as 
pro prias ideias e ordenar dados, sendo uma 
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experie ncia de trabalho meto dica na busca de 
construir um objeto que, como princí pio, possa servir 
aos outros. Cada trabalho acade mico tem o seu valor e 
urge, como o pro prio Éco relata ter feito, saber 
aproveitar a experie ncia desde o primeiro. Éle destaca 
que elaborar uma tese [monografia] é como exercitar a 
memória (ÉCO, 1993: 5). Aprender, como e  sabido, e  
um processo continuado e, a s vezes, doloroso, no 
entanto, o seu grande valor e  nos propiciar a 
capacidade de mudança com base na experie ncia, que 
e  sempre um ato e aça o singulares. Quem na o se 
move, na o aprende a andar! 

A validaça o do tema escolhido muito raramente 
e  imediata. A Histo ria nos mostra que a tradiça o e  a do 
reconhecimento po stumo, mesmo assim para alguns 
poucos nota veis. Todavia, como expo e Éco, evite 
desenvolver temas impostos pelo docente-
pesquisador se esses na o lhe fascinarem, aprendiz, ou 
na o, lute e defenda as suas ideias, anseios e 
motivaço es desde o iní cio, pois para ser um 
pesquisador e profissional respeita vel e  necessa rio ter 
opinia o. Na o se automatize! 

Éco deixa claro que o seu livro se ocupara  
daquelas situações em que se presume a existência de 
um candidato movido por certos interesses e um 
professor disposto a interpretar suas exigências. É 
elucida quatro regras:                       

1) Que o tema responda aos interesses do 
candidato (ligado tanto ao tipo de exame 
quanto a s suas leituras, sua atitude 
polí tica, cultural e religiosa). 
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2) Que as fontes da consulta sejam 
acessíveis, isto e , estejam ao alcance 
material do candidato; 
3) Que as fontes da consulta sejam 
manejáveis, ou seja, estejam ao alcance 
cultural do candidato;  
4) Que o quadro metodolo gico da 
pesquisa esteja ao alcance da 
experie ncia do candidato. (ÉCO, 1993: 6) 

 

A escolha do tema  

Sobre a escolha do tema, Éco constatou e expo s 
aquilo que todo o orientador conhece muito bem: o 
iniciante sofre de megalomania! Considerando que 
para eles uma investigaça o cientí fica deve se dar a 
partir do que e  grandioso. Sendo assim, sa o 
apresentadas propostas de pesquisas muito 
interessantes para serem desenvolvidas durante 
muitos anos, talvez por uma equipe de pesquisadores. 
No livro, Éco cita um exemplo de tema muito 
pretendido: A Literatura Hoje. Ésse tema colocaria 
facilmente o estudante em situaça o difí cil ate  mesmo 
para a demarcaça o do hoje que foge entre os nossos 
dedos como a a gua de um rio. Saindo um pouco das 
humanidades Éco da  um exemplo bastante 
elucidativo. 

 O tema da Geologia, por exemplo, e  muito 
amplo. Vulcanologia, como ramo daquela  

disciplina, e  tambe m bastante 
abrangente. Os Vulco es do Me xico 
poderiam ser tratados num exercí cio 
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bom pore m um tanto superficial. 
Limitando-se ainda mais o assunto, 
terí amos um estudo mais valioso: A 
História do Popocatepetl (que um dos 
companheiros de Cortez deve ter 
escalado em 1519 e que so  teve uma 
erupça o violenta em 1702). Tema mais 
restrito, que diz respeito a um menor 
nu mero de anos, seria O Nascimento e a 
Morte Aparente do Paricutin (de 20 de 
fevereiro de 1943 a 4 de março de 1952). 
Aconselharia o u ltimo tema. Mas desde 
que, a esse ponto, o candidato diga tudo 
o que for possí vel sobre o maldito 
vulca o. (ÉCO, 1993: 8) 

 

Urge destacar que cabe ao orientador ou ainda a 
banca de qualificaça o, quando for o caso de uma tese 
de doutorado, demonstrar ao estudante que em se 
tratando de pesquisa cientí fica menos e  mais. Vejamos 
abaixo. 

Ha  algum tempo, procurou-me um 
estudante que queria fazer sua tese 
sobre O Símbolo no Pensamento 
Contemporâneo. Éra uma tese 
impossí vel. Éu, pelo menos, na o sabia o 
que poderia ser “sí mbolo”: esse termo 
muda de significado conforme o autor, e 
a s vezes, em dois autores diferentes, 
pode querer dizer duas coisas 
absolutamente opostas. (...) (ÉCO, 1993: 
9) 
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Éco continua a argumentar sobre os riscos de 
um tema como esse e as limitaço es de leituras que um 
estudante mediano possui e conclui que o melhor a 
fazer e  delimitar o estudo do sí mbolo a um 
determinado autor como Freud e Jung, isso se o 
estudante souber alema o! Ém seguida o autor [Éco] 
discorre sobre o termo monogra fico, podendo esse ter 
acepço es mais vastas do que a usada na universidade.  

A partir dessa provocaça o, buscamos o 
significado do termo no vocabula rio Treccani da 
lí ngua italiana28 e encontramos o seguinte: 
monografia s. f. [comp. di mono- e -grafia, da forma 
ingl. monography]. – “1. Éscritura de cara ter histo rico, 
litera rio, cientí fico que trata um personagem, um 
sujeito, um assunto determinado, habitualmente com 
crite rios cientí ficos” (...). (TRÉCCANI29). Ém portugue s 
o termo monografia possui o mesmo significado, ou 
seja; estudo ou obra sobre um so  assunto.30   

Por outro lado e demonstrando compreender o 
sentimento do estudante aprendiz de pesquisador, 
Éco (1993: 10) afirma ser muito mais excitante fazer 
um estudo panora mico do que monogra fico e observa: 
(...) “fazer uma monografia não significa perder de 
vista o panorama” e defende o que e  chamado no po s-
estruturalismo greimasiano como uma visa o 
pancro nica. Particularmente, citamos o exemplo da 
nossa tese de doutorado, cujo tema foi o discurso 

                                                        
28 www.treccani.it/vocabolario 
29 , disponí vel em <  

www.treccani.it/vocabolario/monografia>, acesso em 

11/02/2019. 
30 https://dicionario.priberam.org/monografia 
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burocra tico na UÉRJ, delimitado com o levantamento 
da definiça o da lexia universidade no meio te cnico-
administrativo. Desde o iní cio percebemos que para 
estudar a UÉRJ precisarí amos conhecer a origem das 
universidades segundo o modelo medieval e na o nos 
furtamos a s leituras de Verger (1990, 1996), entre 
outros historiadores. Todavia, seguimos a orientaça o 
da banca de qualificaça o de nosso projeto de 
doutorado, nos idos dos anos 2000, na USP, de 
limitarmos o tema da pesquisa a  UÉRJ, diferentemente 
do que intenciona vamos “Da Universidade de Bolonha 
aos nossos dias”.    

Continuando, Éco (1993, p.11) aborda a 
monografia histo rica e a teo rica. Énquanto a primeira 
se restrinja a algumas a reas, como as de Literatura, 
Histo ria, Filologia, a segunda “e  aquela que se propo e 
a atacar um problema abstrato, que pode ja  ter sido 
ou na o objeto de outras reflexo es; natureza da 
vontade humana (...) o co digo gene tico.” 

O tempo tambe m tem de ser muito bem 
administrado desde o iní cio dos estudos 
universita rios, por isso a importa ncia de a disciplina 
metodologia de pesquisa ser oferecida logo no iní cio 
desses estudos.  

Digamo-lo desde ja : não mais de três 

anos e não menos de seis meses. Não mais 
de três anos porque, se nesse prazo na o 
se conseguiu circunscrever o tema e 
encontrar a documentaça o necessa ria, 
uma destas tre s coisas tera  acontecido:  
1) escolhemos a tese errada, superior a s 
nossas forças; 
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2) somos do tipo incontenta vel, que 
deseja dizer tudo, e continuamos a 
martelar a tese [monografia] por vinte 
anos, ao passo que um estudioso ha bil 
deve ser capaz de ater-se a certos 
limites, embora modestos, e dentro deles 
produzir algo definitivo; 
3) fomos ví timas da “neurose da tese 
[monografia]”: deixamo-la de lado, 
retomamo-la, sentimo-nos irrealizados, 
entramos num estado de depressa o, 
valemo-nos da tese [monografia] como 
a libi para muitas covardias, na o nos 
formamos nunca. (ÉCO, 1993, p.14) 

 

Considerando o tempo me dio de um curso de 
graduaça o no Brasil ser de quatro anos, o prazo de 
tre s anos leva em conta que ta o logo se curse o 
primeiro ano ou os dois perí odos iniciais, o estudante 
tenha se identificado com um assunto e um possí vel 
orientador que devera  acompanha -lo e discutir cada 
etapa da monografia com ele. É  fundamental que o 
estudante tenha e mantenha interesse sobre o tema 
em estudo e, caso isso na o ocorra, o melhor a fazer e  
mudar o tema e ainda, se for o caso, o orientador. 

Quanto ao conhecimento de lí nguas estrangeiras 
[ou adicionais] Éco e  taxativo: 

1) Na o se pode fazer uma tese 
[monografia] sobre um autor estrangeiro 
se este na o for lido no original.  
2) Na o se pode fazer uma tese 
[monografia] sobre determinado assunto 
se as obras mais importantes mais 
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importantes a seu respeito foram 
escritas numa lí ngua que ignoramos. 
3) Na o se pode fazer uma tese 
[monografia] sobre um autor ou sobre 
um tema lendo apenas as obras escritas 
nas lí nguas que conhecemos. (ÉCO, 
1993: 18) 

 

Somos da mesma opinia o do autor, muito 
embora saibamos que ate  mesmo nas Faculdades e 
Institutos de Letras brasileiros muitos de seus 
estudantes ingressem sem saber pelo menos uma 
lí ngua estrangeira. Mas essa e  uma questa o de polí tica 
linguí stica extremamente paradoxal no Brasil, visto 
que todo brasileiro deveria ter acesso ao Éspanhol ou 
Castelhano que nos circunda, ale m de pelo menos 
uma das lí nguas nativas, sem falar das LIBRAS. 

Sobre a cientificidade Éco destaca os requisitos 
aos quais um estudo deve responder para ser 
considerado cientí fico. 

1) O estudo debruça-se sobre um objeto 
reconhecí vel e definido de tal maneira 
que seja reconhecí vel igualmente pelos 
outros.  
2) O estudo deve dizer do objeto algo 
que ainda na o foi dito. 
3) O estudo deve ser u til aos demais. 
4) O estudo deve fornecer elementos 
para a verificaça o e a contestaça o das 
hipo teses apresentadas e, portanto, para 
uma continuidade pu blica. (ÉCO, 1993: 
22-3) 
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 Énfim, a obscuridade dos procedimentos 
realizados compromete um estudo que se queira 
cientí fico e o pesquisador deve ser o primeiro a 
compreender o que busca, como faz e qual a sua 
sustentaça o teo rica para tanto. No entanto, isso na o 
quer dizer que o pesquisador na o possa refutar a 
hipo tese inicial e alcançar resultados que nem ele 
mesmo esperava. A surpresa controlada e  o que 
mante m o investigador motivado.   

 

A pesquisa do material 

A questa o da acessibilidade das fontes e  
fundamental para o sucesso de um trabalho de 
pesquisa, pois como poderemos estudar o solo da lua 
sem termos como analisa -lo diretamente? Ou 
podemos encontra -lo em um museu de histo ria 
natural ou teremos de ir a  lua? É essa na o e  uma tarefa 
fa cil ou passí vel de ser feita sem o apoio de fortes 
entidades governamentais dos paí ses que investem 
nesse tipo de estudo. Segundo Éco (1993: 36) “Uma 
tese [monografia] estuda um objeto por meio de 
determinados instrumentos.”  

Sempre insisto com os estudantes para que eles, 
antes de tudo, consigam organizar nas suas mentes e 
no projeto de monografia o quê va o investigar, como, 
por quê, para quê e quando, pois se eles souberem 
responder a essas cinco perguntas tera o ainda de 
verificar as possibilidades de coloca -las em pra tica. O 
quê remete ao objeto, o como ao instrumento, o por 
quê a  motivaça o para si e para o mundo, o para quê 
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a quilo que se espera mudar, transformar, agregar e o 
quando, o tempo que teremos para o desenvolvimento 
da monografia, uma vez que  somos todos escravos de 
Chronos que tudo limita. 

A definição do objeto e a sua acessibilidade são o 

marco inicial de toda a pesquisa, mesmo que ao buscar 

em um local algo que se julgava saber, venhamos a 

encontrar aquilo que ainda não havíamos imaginado.  

Eco é bastante criterioso sobre as fontes e 

concordamos com ele. Tradução, antologias e resenhas 

não são fontes, a não ser que sejam elas mesmas o objeto 

de estudo. Se desejamos estudar a Mafalda é fundamental 

que saibamos ler Espanhol, pois toda tradução é passível 

de adaptações em maior ou menor grau e não podemos 

contar com qualquer nível de distanciamento se 

buscamos a precisão científica.  

Digamos agora que, nos limites fixados 
pelo objeto de meu estudo, as fontes 
devem ser sempre de primeira mão. A 
u nica coisa que na o posso fazer e  citar o 
meu autor por meio da citaça o feita por 
outro. Ém teoria, um trabalho cientí fico 
se rio na o deveria jamais citar uma 
citaça o, mesmo na o se tratando do autor 
diretamente estudado. (...) (ÉCO, 1993: 
40) 

Questa o tambe m muito deixada de lado pelos 
estudantes sa o as refere ncias, mas elas fazem parte 
das nossas fontes, sendo elas compostas por livros, 
entrevistas, fotos e devem, portanto, serem 
explicitadas no corpo e final do trabalho, conforme o 
caso.  É jamais podemos ignorar os autores originais 
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sobre os quais desenvolveremos o estudo. (ÉCO, 1993: 
74)  

O plano de trabalho  

Segundo Éco (1993: 81), uma das primeiras 
coisas a fazer para “começar a trabalhar numa tese 
[monografia] e  escrever o tí tulo, a introduça o e o 
í ndice final – ou seja – tudo aquilo que os autores 
deixam no fim.” Concordamos e entendemos essa 
afirmaça o do autor, pois, apesar de termos de 
reescrever essas partes ao te rmino do estudo, no 
entanto, teremos algo no qual nos baseamos a ser 
reestruturado, o que nos servira  desde o iní cio como 
um bom guia. É  como traçar previamente o trajeto de 
uma viagem.  

(...) Voce  se propo e um plano de trabalho, 
que assumira  a forma de um í ndice 
proviso rio. Melhor ainda se ele for um 
suma rio onde, para cada capí tulo, se 
esboce um breve resumo. Assim fazendo, 
esclarecera  para voce  mesmo o que tem 
em mente. (ÉCO, 1993: 81-2)  

Éco deixa claro que introduça o e í ndice sera o 
continuadamente reescritos e que o objetivo da 
primeira sera  ajudar o leitor a compreender o estudo 
como um todo. Énta o capriche na introduça o e jamais 
coloque nela aquilo que na o tenha colocado no 
desenvolvimento do trabalho.  

O objetivo da introduça o definitiva sera  
ajudar o leitor a penetrar na tese: mas 
nada de prometer-lhe o que depois voce  
sera  incapaz de cumprir. O ideal de uma 
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boa introduça o definitiva e  que o leitor 
se contente com ela, entenda tudo e na o 
leia o resto. Trata-se de um paradoxo, 
mas muitas vezes uma boa introduça o, 
num livro publicado, da  uma ideia exata 
ao crí tico, levando-o a falar dele como o 
autor que desejaria. Mas o que 
aconteceria se o orientador (ou outro 
qualquer) lesse a tese [monografia] e 
descobrisse que voce  apregoou na 
introduça o resultados a que em verdade 
na o chegou?  Éis a raza o por que esta 
u ltima redaça o deve ser cautelosa e so  
prometer o que a tese for capaz de dar. 
(ÉCO, 1993: 84)  

“A introduça o serve tambe m para estabelecer 
qual sera  o nu cleo e a periferia da tese [monografia], 
distinça o importante na o so  por razo es de me todo” 
(Éco, 1993: 84). É  muito importante na o perder o foco 
do trabalho, ate  por que em muitos estudos o que 
encontramos perifericamente ao nu cleo pode ser ta o 
fascinante, importante e profí cuo quanto o nu cleo 
inicial. Pore m, ao pesquisador e aprendiz de cabe 
manter-se atento e confiante naquilo que propo s e 
construiu rigorosamente a partir de uma pesquisa 
bibliogra fica criteriosa. 

Éco (1993: 84) tambe m nos lembra de que para 
a construça o desse í ndice hipote tico  a lo gica 
dependera  do tipo de estudo, por exemplo; se e  
histo rico pode ser cronolo gico ou de causa e efeito; se 
geogra fico, pode ser espacial ou comparativo-
contrastante; se experimental, indutivo, onde se parte 
de algumas provas para a comprovaça o de uma teoria, 
se lo gico-matema tico, dedutivo, onde aparece 
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primeiro a proposiça o teo rica e depois suas possí veis 
aplicaço es a exemplos concretos, nas exatas palavras 
do autor. O importante e  construir o mundo (ÉCO, 
1985: 21).  

“Uma tese bem organizada deveria conter 
refere ncias internas em abunda ncia.31 Sua ause ncia 
significa que cada capí tulo avança por conta pro pria, 
como se nada que ficou dito nos anteriores 
importasse.” (ÉCO, 1993: 86) As relaço es e remisso es 
internas do estudo cientí fico demonstram coere ncia 
na organizaça o e exposiça o das ideias, estabelecendo 
uma “conversa” entre as partes do texto.    

A redação 

Digamos enta o que uma tese e  um 
trabalho que, por razo es ocasionais, se 
dirige ao examinador, mas presume que 
possa ser lida e consultada, de fato, por 
muitos outros, mesmo estudiosos na o 
versados diretamente naquela disciplina. 
(ÉCO, 1993: 113) 

É  fundamental que todos os termos te cnicos 
usados na tese [monografia] sejam definidos desde o 
iní cio, bem como e  sempre de bom tom introduzir o 
leitor no assunto, expor suscintamente a biografia do 
autor a partir de fontes diretas. É  necessa rio pegar na 
ma o do leitor e traze -lo para o mundo do nosso 
trabalho e isso na o se aplica apenas aos mundos 
ficcionais. 

                                                        
31

 Ocorre a referência interna quando se fala de algo já tratado em 

um capítulo ou seção anterior. 
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Uma monografia e  escrita, assim como todo o 
trabalho acade mico, para a humanidade, afinal, no 
fundo no fundo, todo o estudioso quer deixar algo 
para os po steros, assim como quem planta uma a rvore 
quer deixar sombra, quem tem um filho quer 
transmitir o seu co digo gene tico, quem escreve um 
livro, uma monografia, uma tese quer ser lido e 
(re)vivido por outros. Quem escreve, seja ficça o ou 
relato rios de pesquisa, tem uma grande necessidade 
de se fazer ouvir em algum ou em todos os tempos.   

Énta o, para se chegar ao maior nu mero de 
leitores, tanto quanto um determinado assunto 
acade mico possa interessar “Não imite Proust. Nada 
de perí odos longos. Se ocorrerem, registre-os, mas 
depois desmembre-os. Na o receie repetir duas vezes o 
sujeito. Élimine o excesso de pronomes e 
subordinadas.” (...) (ÉCO, 1993: 115) 

Abaixo transcreveremos algumas observaço es 
feitas por Éco sobre a redaça o de uma tese 
[monografia] que julgamos de grande proveito 
tambe m para o estudante- pesquisador brasileiro. 

Abra parágrafos com frequência. Quando 
for necessa rio, para arejar o texto, mas 
quanto mais vezes melhor.  
Escreva o que lhe vier à cabeça, mas 
apenas em rascunho. Depois percebera  
que o í mpeto lhe arrebatou a ma o e o 
afastou do nu cleo do tema. Élimine enta o 
as partes parente ticas e as divagaço es, 
colocando-as em nota ou em apêndice 
(...). A finalidade da tese e  demonstrar 
uma hipo tese que se elaborou 
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inicialmente, e na o provar que se sabe 
tudo. 
 Use o orientador como cobaia. Faça-o ler 
os primeiros capí tulos (e depois, aos 
poucos, o resto) com boa antecede ncia 
antes da entrega da tese [monografia]. 
As reaço es dele podera o ser de grande 
utilidade. Se o orientador for uma pessoa 
muito ocupada (ou preguiçosa) recorra a 
um amigo. Verifique se qualquer pessoa 
entende o que voce  escreveu. Na o se faça 
de ge nio solita rio.  
Não se obstine em iniciar o primeiro 
capítulo. Talvez esteja mais preparado e 
documentado para o quarto capí tulo. 
Comece por aí , com a desenvoltura de 
quem ja  po s em ordem os capí tulos 
anteriores. Ganhara  confiança. 
Naturalmente voce  conta com um ponto 
de apoio no í ndice-hipo tese, que vai 
orienta -lo desde o começo.  
Não use reticências ou pontos de 
exclamação, nem faça ironias. Pode-se 
falar uma linguagem absolutamente 
referencial ou uma linguagem figurada. 
Por linguagem referencial entendo uma 
linguagem onde todas as coisas sa o 
chamadas pelo seu nome mais comum, o 
mais reconhecí vel por todos e que na o se 
presta a equí vocos.  (ÉCO, 1993: 117) 

 Éco aponta nas citaço es acima aquilo que quase 
todo o orientador faz questa o de dizer logo no iní cio 
de toda orientaça o: Éscreva, reescreva, divida os seus 
escritos em todos de sentido, eu estou aqui para te ler 
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e ouvir, seja claro, objetivo e saiba que o trabalho 
monogra fico e  muito se rio.  

Ém continuidade Éco salienta que todo termo 
tem de ser definido ao ser introduzido e isso faz parte 
da clareza, ele defende o uso do pronome pessoal no s 
no sentido de envolver o leitor no texto, critica a 
traduça o de nomes pro prios, o que, a nosso ver, 
realmente na o deve ocorrer, pois e  a pra tica do 
estranhamento, muito criticada por teo ricos de 
traduça o, salvo aqueles nomes ja  consagrados pela 
tradiça o.   

Sobre as citaço es, Éco aponta dez regras, ei-las: 

1. “Os textos objeto de ana lise 
interpretativa sa o citados com razoa vel 
amplitude”, 2. Os textos da literatura 
crí tica so  sa o citados quando com sua 
autoridade, corroboram ou confirmam 
afirmaça o nossa; 3. A citaça o pressupo e 
que a ideia do autor citado seja 
compartilhada (...); 4. De todas as 
citaço es devem ser claramente 
reconhecidas o autor e a fonte impressa 
ou manuscrita; 5. As citaço es das fontes 
prima rias devem de prefere ncia ser 
colhidas da ediça o crí tica ou da mais 
conceituada (...); 6. Quando se estuda um 
autor estrangeiro as citaço es devem ser 
na lí ngua original. 7. A remissa o ao autor 
e a  obra deve ser clara; 8. Quando uma 
citaça o na o ultrapassa duas ou tre s 
linhas, pode-se inseri-la no corpo do 
para grafo em aspas duplas (...); 9. As 
citaço es devem ser fie is; 10. Citar e  como 
testemunhar num processo. Precisamos 
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estar sempre em condiço es de retomar o 
depoimento e demonstrar que e  
fidedigno.  (ÉCO, 1993: 121-6) 

Citar implica no cuidado constante desde o 
levantamento de dados. Se atualmente as fichas-
pesquisa sa o pouco usadas no formato carta o que foi 
amplamente adotado ate  os anos noventa, essa boa 
pra tica de anotar o dia a dia da pesquisa pode ser feita 
em um dos modelos do office, no forms do Google ou 
da Microsoft. Neles se pode, inclusive, criar um 
modelo de ficha de acordo com as caracterí sticas 
especí ficas de cada pesquisa, de modo a salvaguardar 
os dados, tais como citaço es e refere ncias precisas, 
evitando, assim, o tí pico e constrangedor: - Na o sei 
onde li ou vi, mas eu li em algum lugar...  Por favor! 
Éssa, definitivamente, na o e  uma postura cientí fica!  
Na o se esqueça de tambe m de copiar os seus arquivos 
em, pelo menos, tre s locais diferentes com uma 
denominaça o clara que o identifique em meio a tantos 
outros, ao inve s  de colocar apenas o nome do 
professor e da disciplina.  

Depois das citaço es, as notas de rodape  
precisam ter uma exata medida, o que como diz Éco 
(1993: 130) podem variar de acordo com o tipo de 
tese [monografia].  

a) As notas servem para indicar as fontes 
das citaço es. 
b)As notas servem para acrescentar ao 
assunto discutido no texto outras 
indicaço es bibliogra ficas de reforço. 
c)As notas servem para remisso es 
internas e externas. 
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d) As notas servem para introduzir uma 
citaça o de reforço que, no texto, 
atrapalharia a leitura. 
e) As notas servem para ampliar as 
afirmaço es que se fez no texto (...). 
f) As notas servem para corrigir as 
afirmaço es do texto (...). 
g) As notas servem para dar a traduça o 
de uma citaça o que era essencial 
fornecer em lí ngua estrangeira, ou a 
versa o original de uma citaça o que, por 
razo es de flue ncia do discurso, era mais 
co modo fazer em traduça o.  
h)As notas servem para pagar as dí vidas. 
Citar um autor do qual se utilizou uma 
ideia ou informaça o e  pagar uma dí vida. 

O sistema autor-data e  um bom auxiliar de 
clareza nas citaço es que nos poupa tempo, bastando 
ao leitor ir a s refere ncias e verificar a qual autor ela se 
refere. Éco (1993: 135) elucida: “Trata-se, pois, de um 
sistema particularmente recomenda vel quando se faz 
necessa rio citar uma sucessa o de livros, e com 
freque ncia o mesmo livro, evitando destarte as 
aborrecidas notinhas na base do ibidem, op. cit. e 
assim por diante.” Éco ainda destaca as limitaço es 
desse sistema, tais como ao se referir a livros de 
poesias que na o sa o reconhecidos pela data de 
publicaça o ou ainda a se fazer refere ncia a autores da 
antiguidade, como Aristo teles.  

É  importante ter conscie ncia das armadilhas em 
que se pode cair num trabalho cientí fico, Éco 
(1993:140) e  claro sobre o assunto, portanto, na o 
peque pela falta, nem pelo exagero em elogios ou 
agradecimentos, cuidado com as especificidades de 
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cada lí ngua, como a italiana em que se escreve 
Cinquecento quando em portugue s escrevemos se culo 
XVI.  

Tanto a humildade cientí fica quanto o orgulho 
devem ser usados na correta medida, na o se espera de 
um pesquisador, por mais iniciante que seja, a 
fraqueza e insegurança manifestada por um discurso 
repleto de doxas, os famosos achismos.  

Na o estamos a  altura de afrontar tal 
assunto, mas arriscaremos a hipo tese... 
Como na o esta  a altura? Dedicou-se 
meses, a s vezes anos, ao tema escolhido, 
leu talvez tudo o que era preciso ler 
sobre ele, meditou, tomou notas e vem 
agora com essa conversa de na o estar a  
altura? Mas que diabo esteve fazendo 
todo esse tempo? Se na o se sentia 
qualificado, na o apresentasse a tese 
[monografia] Se a apresentou, e  porque 
se sentia preparado e, em qualquer caso, 
na o tem direito a desculpas. Assim, uma 
vez expostas as opinio es alheias, uma 
vez expressas as dificuldades, uma vez 
esclarecido se sobre determinado tema 
sa o possí veis respostas alternativas, vá 
em frente. Diga tranquilamente: 
“julgamos que” ou “pode-se concluir 
que”. Ao falar, voce  e  a autoridade. Se for 
descoberto que e  um charlatão, pior para 
voce , mas na o tem direito a hesitar. Tem 
o papel de funciona rio da humanidade, 
falando em nome da coletividade sobre 
aquele assunto. Seja modesto e prudente 
antes de abrir a boca, mas, depois de 
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abri-la, seja arrogante e orgulhoso. (ÉCO, 
1993: 141) 

Muito embora o autor italiano trate de uma 
realidade europeia, ate  aqui, pudemos notar que o que 
valida uma monografia na Ita lia, tambe m o faz no 
Brasil. É sabemos bem o porque  disso; os protocolos 
de pesquisa; ou seja; “(...) tipo de planejamento que 
visa responder em evide ncia, definindo a estrutura da 
pesquisa, selecionando o tipo e o nu mero de varia veis 
a serem estudadas, e analisando os resultados 
encontrados (...)”. (LUNA Fº, 1998: 1) 

Por mais cansativos que sejam os protocolos, 
eles qualificam a pesquisa e possibilitam que ela seja 
compreendida e reconhecida. Énta o, tambe m por esse 
motivo, vale a pena cumprir o protocolo e ainda e  bom 
lembrar que, geralmente, a nossa pesquisa sera  
tornada pu blica na pa gina da universidade em que 
estudamos, o que, de per si, e  uma janela para o 
mundo.  

A redação definitiva 

Éis um momento muito delicado, o da revisa o 
final para o qual a maioria dos autores deixa um 
tempo o mais exí guo possí vel. Parece ate  que eles 
pensam que a revisa o consiste em uma leiturazinha. 
Ainda em dia logo com Éco (1993), mas agora estando 
mais focados em situaço es especí ficas do ensino no 
Brasil, ressaltamos o que devemos necessariamente 
fazer no passo a passo da revisa o. 1. Verificar a 
ortografia, crase, pontuaça o, acentuaça o, coesa o e 
coere ncia intra e interpara grafos, elementos de 
referenciaça o pronominal, concorda ncia e rege ncia, 
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abreviaturas. 2. Verificar a normalizaça o, o que para 
no s consiste no que e  estabelecido pela Associaça o 
Brasileira de Normas Te cnicas – ABNT – e ainda as 
normas especí ficas da universidade e/ou seu 
programa de po s-graduaça o, o que se resume no 
formato a ser apresentado, margens e espaçamento, 
citaço es, notas, uso das aspas e outros sinais, 
organizaça o do suma rio, anexos, ape ndices e í ndices 
quando houver. 3. Reler todo o trabalho, 
preferencialmente em outro dia, e verificar, mais uma 
vez, se tudo esta  conforme.  Recomenda-se reservar, 
pelo menos, 15 dias u teis para a revisa o a cada 100 
pa ginas, mas, cabe dizer, que tudo dependera  de como 
o seu texto foi escrito.    

   

Conclusão 

Todo o trabalho acade mico requer cuidado, 
tempo e tratamento muito especiais. Todavia, a 
delimitaça o precisa do tema e  o elemento 
desencadeador de seu sucesso ou rejeiça o. Na o 
desanime, todos no s, com  rarí ssimas exceço es, ja  
balançamos e escorregamos. Seja perseverante, 
meto dico e procure se aperfeiçoar e interagir com 
estudantes, te cnicos e docentes que se disponibilizem 
para tanto e lembre-se nas bibliotecas ha  espaços e 
profissionais habilitados para lhe ajudar.  

No livro em estudo vimos observaço es e 
constataço es que se aplicam tanto ao estudante 
italiano, quanto ao brasileiro, ressalvando-se as 
especificidades das normas brasileiras que, e  claro, 
dialoga com a italiana, pois a cie ncia na o pode ser 
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solita ria e a sua interaça o discursiva garante a 
divulgaça o dos saberes. Nada mais justo. Agora so  
falta ler o livro argumento deste capí tulo.   

 

Referências 

CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo 

milênio: lições americanas. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1990. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: 

Perspectiva, 1993. 

____. Come si fa una tesi di láurea:  Le materie 

umanistiche. Milano: Bompiani, 1996.  

____. Pós-escrito a O Nome da Rosa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1985. 

LUNA Fº, Bráulio. Seqüência básica na elaboração de 

protocolos de pesquisa. Arq. Bras. Cardiol.,  São Paulo 

,  v. 71, n. 6, p. 735-740,  Dec.  1998 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=

S0066-782X1998001200001&lng=en&nrm=iso>. access 

on  14  Feb.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0066-

782X1998001200001. 

 

  

232



A PRODUÇÃO DO TEXTO ACADÊMICO 

Claudio Artur O. Rei 
arturrei@uol.com.br 

“Éscrever e  uma arte”, essa ma xima, atribuí da a 
Aristo teles, reflete-se na o apenas no a mbito litera rio-
poe tico, como tambe m em qualquer esfera das 
produço es escritas, ou seja, vai desde um simples 
bilhete a uma produça o acade mica, como bem nos 
mostra a fala do escritor Le do Ivo (apud CAMPÉDÉLLI 
& SOUZA, 1999: 335): 

Éscrever e  expressar-se.

 

 
Éscrever e  lembrar-se.  
Uns escrevem para salvar a humanidade 
ou incitar luta de classes, outros para se 
perpetuar nos manuais de literatura ou 
conquistar posiço es e honrarias.  
Os melhores sa o os que escrevem pelo 
prazer de escrever. 

Nesse sentido, percebemos que o que torna um 
texto estruturalmente acade mico e , antes de tudo, o 
teor de seu objeto: ele apresenta o resultado de algum 
tipo de investigaça o, seja cientí fica, seja filoso fica seja 
artí stica. Devendo, portanto, trazer reflexo es do rigor, 
da perspectiva crí tica, da preocupaça o constante com 
a objetividade e da clareza que sa o partes inerentes de 
qualquer pesquisa acade mica.  

Podemos distinguir, num texto, o seu conteu do 
(ideias, estrutura argumentativa etc.) da forma 
(linguagem, disposiça o dos elementos etc.). Émbora a 
qualidade de um texto acade mico dependa 
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fundamentalmente de seu conteu do, esse conteu do 
na o podera  ser devidamente compreendido e 
examinado, caso a forma que o reveste seja deficiente. 
Ésta e  a raza o pela qual os autores, de qualquer a rea 
da atividade acade mica, sempre primaram, e 
buscaram tambe m, pela excele ncia dos textos em que 
registraram suas produço es, nas quais expuseram os 
resultados de suas pesquisas. Temos conscie ncia de 
que na o ha  receitas fixas, para formar um bom texto 
acade mico. Isso depende de inu meros fatores que va o 
desde uma predisposiça o intelectual, ate  uma 
formaça o escolar, acade mica e cultural, tudo isso 
somado a uma dedicaça o intensa ao estudo, conforme 
podemos observar no pensamento de Le do Ivo.  

Do mesmo modo, na o existem normas 
extremamente rí gidas ou fixas em relaça o a  produça o 
formal de um texto acade mico. Éntretanto, por uma 
questa o de tradiça o, a academia acabou por delimitar, 
em razoa vel medida, as formas tí picas de expressa o 
escrita, para as diversas modalidades de textos 
acade micos. Nessas presentes notas, ensaia-se a 
identificaça o de alguns desses padro es, paralelamente 
a  apresentaça o de to picos variados relativos a  pra tica 
internacional de avaliaça o e divulgaça o dos trabalhos 
acade micos. Deve-se, por fim, ressaltar que essas 
notas, ou quaisquer outras do mesmo ge nero, te m 
funça o meramente subsidia ria. A consolidaça o da arte 
de bem redigir depende, acima de tudo, do contato 
direto e sistema tico com os grandes exemplos de 
produça o escrita, na o apenas de natureza 
estritamente acade mica, mas tambe m litera ria de um 
modo geral. 
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Afinal, um texto e  um todo que encerra uma 
mensagem, uma significaça o. Quando redigimos algo, 
devemos ter em mente que estamos escrevendo algo 
para algue m. Teoricamente, quem escreve e  o emissor, 
e quem o le  e  o receptor. O que o emissor escreve e  
mensagem. O elemento que conduz o discurso ou a 
mensagem do emissor para o receptor e  o canal (no 
caso em questa o, trabalho acade mico, o canal e  o 
papel). Os fatos, os objetos ou as imagens, os juí zos os 
raciocí nios ou os resultados de pesquisas que o 
emissor expo e os sobre os quais discorre constituem 
o referente. A lí ngua que o emissor utiliza (no nosso 
caso, obrigatoriamente, a lí ngua portuguesa) constitui 
o código. Assim, por meio de um canal, o emissor 
transmite ao receptor, em um co digo comum, uma 
mensagem, que deve reportar-se a um referente. 

Parece redunda ncia citar os elementos que 
constituem o circuito da comunicaça o, mas o objetivo 
e  enfatizar que um trabalho acade mico tem um 
pu blico alvo especí fico, e, como tal, o texto requer 
determinados cuidados e atenço es. 

Por 17 anos, trabalhos numa universidade 
particular, no Rio de Janeiro. Dentro os quais, por oito 
anos, fomos orientador de Monografia ou TCC 
(Trabalho de Conclusa o de Curso) — o nome da 
disciplina variava, ao sabor das inu meras mudanças 
curriculares que a instituiça o fazia —, do curso de 
Letras. Chocava-nos ver que os alunos, formando-se 
em professores de Lí ngua Portuguesa, na o sabiam 
redigir. Os que compareciam a s orientaço es, í amos 
acertando os problemas, entretanto, havia os que 
alegavam na o ter necessidade, pois estavam 
conseguindo desenvolver seus textos com 
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tranquilidade. Qual na o era nossa surpresa, quando o 
texto chegava “pronto” a s nossas ma os com falhas 
imperdoa veis, ainda mais em se tratando de um 
graduando de Letras. 

Élegemos uma monografia, por abarcar todos os 
problemas que podem surgir num trabalho dessa 
natureza (so  na o houve fuga ao tema), para 
exemplificar o que na o pode ocorrer em um texto 
acade mico. Éste foi um daqueles trabalhos cujas 
orientaço es foram dispensadas pelo aluno (usaremos 
o masculino, como forma de indicar neutralidade, na o 
ge nero). O acade mico de Letras em questa o 
(doravante Formando X) propo s-se fazer um estudo 
sobre “Aní sio Teixeira: o educador da democracia”. De 
imediato, sugerimos que se trocasse o “educador da 
democracia”, por “a democracia da educaça o” ou “a 
democratizaça o da educaça o”. Formando X discordou, 
sob a alegaça o de que o trabalho era sobre o educador 
e na o sobre a educaça o, como se fossem coisas 
distintas. Énfim, a monografia chegou “pronta” a s 
nossas ma os, sem que houvesse mais tempo ha bil 
para qualquer conserto ou refazimento. 

Logo na Introduça o, levamos um suto, pois 
continha apenas uma lauda, com onze para grafos. 
Vejamos o texto: 

236



 

Observamos para grafos curtos, estanques, sem 
uma sequenciaça o das ideias, ale m da repetiça o do 
pensamento, como se fossem frases retiradas de um 
texto maior para fichamento. Ésse tipo de escrita na o 
condiz para um trabalho acade mico, especialmente 
num curso de Letras. 

Ém um texto acade mico devem-se indicar 
claramente todas as citaço es feitas. Ha  dois casos a 
considerar. Se a citaça o for pequena (algumas 
palavras, ou frases curtas), e  recomenda vel que seja 
feita no pro prio para grafo em que ela esta  sendo 
comentada, entre aspas (simples ou duplas). Éx.: 
“Ale m disso, se e  vergonhoso na o poder defender-se 
com o pro prio corpo, seria absurdo que na o houvesse 
vergonha em na o poder defender-se com a palavra, 
cujo uso e  mais pro prio ao homem que o corpo”. 
(ARISTO TÉLÉS, 1998: 34). Se a citaça o for extensa, 
deve-se escreve -la em para grafo especial, sem aspas, 
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pore m identado, ou seja, deslocado para a direita. 
Costumeiramente, usa-se tambe m um tipo menor do 
que o do restante do texto (por exemplo 10, se o texto 
for 12), ale m da diminuiça o do espaçamento (1,0, caso 
o espaçamento do texto seja 1,5; ou 1,5, caso seja 2,0 o 
espaçamento), como no exemplo abaixo: 

A Éstilí stica pressupo e uma tarefa de 
progressivo desbaste e penetraça o no 
texto, tanto para arrancar-lhe os efeitos 
que produz, de sua te cnica, do estilo, 
como para chegar a s vive ncias primeiras 
que explicam sua origem. Éssa tarefa 
constitui a ana lise litera ria, introduça o 
sistematizada a uma Éstilí stica integral. 
(CASTAGNINO: 1971: 41) 

Ém relaça o a  paragrafaça o, Observemos a 
observaça o de Garcia (2002: 219): “O para grafo e  uma 
unidade de composiça o constituí da por um ou mais 
de um perí odo, em que se desenvolve determinada 
ideia central, ou nuclear, a que se agregam outras, 
secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e 
logicamente decorrentes dela”. Mais a  frente, o autor 
fala sobre a extensa o do para grafo:  

Tanto quanto sua estrutura, varia 
tambe m sua extensa o: ha  para grafos de 
uma ou duas linhas como os ha  de 
pa gina inteira. É na o e  apenas o senso de 
proporça o que deve servir de crite rio 
para bitola -lo, mas tambe m, 
principalmente, o seu nu cleo, a sua ideia 
central. Ora, e a composiça o e  um 
conjunto de ideias associadas, cada 
para grafo — em princí pio, pelo menos 
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— deve corresponder a cada um dessas 
ideias, tanto quanto elas correspondem 
a s diferentes partes em que o Autor 
julgou conveniente dividir o seu assunto. 
(GARCIA, 2002: 220) 

Éntretanto, observamos na monografia do 
Formando X que os para grafos curtos na o encerram 
mudança de ideias, ao contra rio, cada para grafo e  uma 
continuaça o do pensamento expresso no anterior. Isso 
na o acontece apenas na introduça o, mas em todo o 
corpo do texto da monografia. Vejas a outra metade da 
introduça o: 

 

 Formando X cita John Dewey, erra a ortografia 
do nome, mas na o contextualiza a obra, nem a inclui 
nas refere ncias bibliogra ficas, como tambe m na o 
aponta o apud de onde tirou a expressa o “escola ativa”. 
Ale m disso, mante m os para grafos estanques, apesar 
de desenvolverem a mesma ideia central. Outra coisa 
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que nos chamou a atença o foi o uso do primeiro nome 
de Aní sio Teixeira, mostrando uma intimidade que 
na o tem com ele. Academicamente, sempre tratamos 
os estudados ou os referenciados pelo seu sobrenome. 

  Numa introduça o, esperamos que nela o autor 
tenha por ha bito descrever suas motivaço es, objetivos, 
me todo utilizado (ou a ser utilizado), alguns 
agradecimentos, bem como o plano geral da obra; 
entretanto, a introduça o se inicia com uma citaça o de 
Aní sio Teixeira que na o esta  referenciada, na o ha  
metodologia, na o ha  apontamentos dos objetivos nem 
das motivaço es. Énfim, começamos a ler uma 
monografia, sem sabermos ao certo do que se trata. 

 Apo s a introduça o, Formando X escreve um 
capí tulo resumido sobre Aní sio Teixeira, com os 
mesmo problemas da introduça o: para grafos de uma 
ou duas linhas, que facilmente poderiam estar juntos, 
com o auxí lio de concetores; informaço es imprecisas; 
ale m de problemas de gramaticais, o que na o seria 
esperado num formando do curso de Letras. 
Observemos a pa gina: 
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Os problemas de pontuaça o aparecem em 
progressa o geome trica, a cada pa gina. Ale m disso, 
pela eleiça o dos para grafos curtos, Formando X lança 
ma o de informaço es isoladas, comprometendo o 
encadeamento e a coere ncia do texto.  

 

 O uso do pronome “onde”, como relativo 
universal em portugue s, ta o critica por professores de 
Lí ngua Portuguesa, e  usado por Formando X, que na o 
atentou a  inadequaça o desse uso nem a  questa o da 
rege ncia. Como se na o bastasse, criou um para grafo 
mal estruturado, pois a ambiguidade na o nos faz 
quem era o sucessor: Darcy Ribeiro ou o projeto ou o 
pro prio Aní sio Teixeira seria o sucessor do projeto? 
Ainda em relaça o ao relativo “onde”, leiamos o que 
escreve Barros (1985: 224), em sua grama tica: 

13. Onde — aonde sa o pronomes-
adve rbios. Usam-se: 
● onde: equivale a o lugar em que, 
traduz estabilidade. Éxemplo: 
              Sei onde moras.  
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              Fiquei a  sua espera onde 
haví amos combinado. 
● aonde: equivale a o lugar para onde, o 
lugar a que. 
                Traduz movimento para algum 
lugar. Éxemplos: 
                Parecia que o Destino o levava 
aonde melhor pudesse sacrifica -lo. 
                Aonde ira s apo s a saí da do 
banco? 
14. Pode o pronome onde aceitar a 
companhia das preposiço es de, para, por. 

 Fica-nos claro que a na o indicaça o locativa do 
antecedente (Universidade de Brasí lia) na o permitiria 
o uso do relativo “onde”. 

 

Finalizando o capí tulo da vida e obra de Aní sio 
Teixeira, Formando X faz uso a coloquialidade numa 
contraça o prepositiva na funça o de sujeito. Se 
ensinamos isso aos alunos, nas aulas de produça o 
textual, como incorreto, o que podemos dizer dessa 
ocorre ncia num texto acade mico da a rea de Letras? O 
mesmo problema aparece ao longo do texto: 
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 Notamos que ale m do mau uso do relativo e da 
pontuaça o, o texto tambe m apresenta problemas no 
que tange a  concorda ncia, ale m de uma construça o 
truncada no segundo para grafo. Na o sabemos se falta 
o adjunto adnominal de escola, se viria um verbo, se 
falta a segunda sí laba na forma verbal “deve”, onde se 
ve  a preposiça o, nesse caso, o adve rbio “na o” estaria 
mal posicionado na frase, ou a segunda oraça o deveria 
ter a locuça o conjuntiva “mas tambe m”,, enta o se teria 
de deslocar o adve rbio “principalmente” para depois 
do verbo “despertar”. Du vidas!  

 

O relativo “onde” assumindo um papel causal, 
notamos, nessa passagem, como Formando X na o 
domina a norma culta escrita de forma satisfato ria, 
pois, ale m do relativo, na o distingue “mais” de “mas”; 
na o percebe que a correlaça o aditiva tem de ser “(na o 
so )... mas tambe m”; na o diferencia a forma verbal 
“tem”, quando e  singular ou quando e  plural e, no final 
do para grafo, utiliza a locuça o preposiça o “atrave s de”, 
que na o cabe nessa estrutura, rompendo o 
paralelismo sinta tico iniciado com o geru ndio 
“reciclando”. 
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 Aproveitando que o mau uso do relativo “onde” 
aparece no capí tulo “Anexos”, faremos um breve 
comenta rio sobre a impropriedade do referido 
capí tulo. 

 Ém todo nosso tempo, como orientador, 
sempre ensinamos que os Anexos eram a parte final 
do trabalho na qual apareciam textos na í ntegra, caso 
se trabalhasse com produço es textuais de alunos, 
fragmentos de mu sicas ou poemas, contos etc. Qual 
na o foi nossa surpresa, ao ver nos Anexos, citaço es, 
comenta rios, imagens tiradas da internet com 
pensamentos e citaço es de Aní sio Teixeira! Éis algo 
improva vel, incongruente e inaceita vel em um texto 
acade mico! Vejamos apenas mais um trecho dos 
“Anexos”, como ilustraça o: 
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 Formando X usa um op. cit., sem qualquer 
referenciaça o. No que ele chama de Anexo III, outra 
citaça o sem fonte. Apo s essa lauda, seguem-se mais 
tre s, com fotos nas quais ha  pensamentos de Aní sio 
Teixeira, cuja exibiça o acreditamos ser desnecessa ria. 

 Apo s a “Introduça o” e a “Breve histo ria de sua 
vida”, deveria vir o desenvolvimento do trabalho, 
pore m Formando X optou por numerar os capí tulos. 
Seguem enta o os 3 (Desenvolvimento e 
democratizaça o da educaça o brasileira); 4 (Éscola 
pu blica) e 5 (Éducaça o Infantil). 

 Voltando a  questa o da incoere ncia textual, 
gostarí amos de apontar apenas mais um exemplo: 
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 Se Aní sio Teixeira nasceu em 1900, e a 
Proclamaça o da repu blica ocorrera em 1989, como a 
proposta elabora por ele na o foi via vel devido ao 
longo perí odo da monarquia? Mais uma vez, temos um 
para grafo curto que estabelece relaça o com o 
encadeamento do texto. 

É assim os capí tulos seguem o mesmo padra o: 
para grafos curtí ssimos; problemas de pontuaça o e 
ortografia; ma  escolha de itens lexicais; falha na 
concorda ncia e na rege ncia e, absurdamente, 
localizamos numa pa gina o mesmo para grafo da 
pa gina anterior. Observemos um mau uso de aspas, 
logo no primeiro para grafo do capí tulo 3: 

 

Além do questionamento do uso das aspas, mas 

uma marca de coloquialismo: o uso do verbo “possuir, no 

lugar de “ter”. 

Qual a funça o das aspas? As aspas podem ser 
simples (‘ ’), duplas (“ ”) ou francesas (« »). As duas 
primeiras, em estilo curvo, sa o tambe m ditas “aspas 
inglesas”, diferenciando-se das retas ( ' " ).  
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Na verdade, aspas na o sa o enfeites. Te m funço es 
bem estabelecidas num texto acade mico, entre as 
quais destacamos:  

 ● Marcar citações. Éxceto quando a 
citaça o vem identificada por identaça o, 
ou seja, por recuo e diminuiça o da fonte 
e do espaçamento, deve ser escrita entre 
aspas. As aspas inglesas e francesas 
permitem visualizar melhor onde 
começa e onde termina a citaça o, sendo 
preferí veis a s aspas retas. Éx.: A parole 
aparece aí  como uma combinaça o 
individual que atualiza elementos 
discriminados dentro do co digo: assim, 
“a langue e  a condiça o para a existe ncia 
do indiví duo” (Saussure, 1972: 26). Ém 
resumo, para Saussure, a linguagem e  a 
soma da lí ngua e do discurso; a lí ngua e  
a linguagem menos o discurso. “É, a 
parole se assimila a  natureza do 
acontecimento” (Saussure, 1972: 26). Se 
houver citaça o dentro de citaça o, 
devem-se usar aspas simples para a 
interna e duplas para a externa.  

 ● Sentido não-literal. Ém textos 
acade micos, aspas podem ser usadas em 
palavras ou expresso es que na o se 
deseja que sejam interpretadas 
literalmente. Éntre os va rios casos 
destacarí amos: 1) Ironia: Éstamos 
inteiramente “convencidos” da tese 
nessa dissertaça o. 2) Metáfora: Tal 
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leitura “descortina” a potencialidade do 
poema.  

 ● Distinção uso/menção. 
Ordinariamente as palavras sa o 
empregadas para designar objetos, 
eventos, conceitos, sí mbolos etc. 
Algumas vezes, pore m, queremos nos 
referir a  pro pria palavra, como objeto 
linguí stico. Nestes casos, a convença o e  
de que se usem aspas, ou ita licos. Éssa 
distinça o e  por vezes importante para 
evitar confuso es. Éx.: A palavra chat 
corresponde, em france s, a  nossa 
palavra “gato” e na o a  “cha ”, na o 
confundir com gâteau que significa 
“bolo”. Camo es era um homem dividido 
entre a sensibilidade e a selvageria, pois 
numa ma o carregava a “pena” e noutra a 
espada.  

 ● Títulos de artigos e nomes de poemas e 
letras de música. Ém alguns sistemas de 
refere ncias bibliogra ficas, os nomes de 
artigos sa o colocados entre aspas. Usar 
aspas em tí tulos de livros, embora 
comum, na o e  uma pra tica a ser seguida. 

 Na verdade, nenhum uso de aspas elencado 
acima justifica o uso delas na escrita da imagem. 
Talvez, se houvesse alguma informaça o apo s “de ler, 
escrever e contar”, como algo relacionada a  noça o de 
cidadania ou a juí zos de valor, uma vez que a educaça o 
era ministrada por jesuí tas, poderí amos entender esse 
uso de aspas, restringindo-se apenas a  educaça o 
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ba sica, entretanto, como na o foi om ocorrido, tal uso 
se tornou desnecessa rio, nessa passagem. 

Assim como as aspas, os tipos especiais na o 
devem ser usados como enfeites, tendo seus 
empregos especí ficos nos textos acade micos. 

 ● Itálicos. (Ém textos manuscritos ou 
datilografados, os ita licos sa o indicados 
pelo sublinhado.) Sa o usados 
principalmente para: 

 1) Ênfase. Ex.: O estilo, na escrita, é um 

selo individual do autor. 

 2) Títulos de livros e de periódicos.  

3) Menção (opcionalmente às aspas) 

4) Palavras estrangeiras. Ex.: “a langue é a 

condição para a existência do indivíduo” 

(Saussure, 1972: 26).  

5) Destaques. Para destacar tópicos, como 

estamos fazendo neste texto. 

 ● Negrito. Ém certos sistemas de 
refere ncias, usa-se para marcar os 
volumes de perio dicos. Éx. Acta 
Semiótica e Linguística 1: 1-18, 1977. 
Fora isso, usado quase que 
exclusivamente para destaque, como 
neste texto. No entanto, seu uso no meio 
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dos para grafos e  condena vel, pois 
sobrecarrega a apare ncia do texto.  

 ● Versalete e Maiúsculas. Ém alguns 
sistemas de refere ncias, sa o usados para 
os sobrenomes dos autores. Ém artigos 
e livros, podem ser usados para 
destacar o tí tulo e, mais duvidosamente, 
seço es. Como os negritos, na o devem ser 
empregados para destacar palavras no 
meio dos para grafos.  

 Apo s toda essa explanaça o teo rica acerca dos 
tipos especiais de destaque para os textos, 
observamos que o Formando X na o usou ita lico em 
nenhuma passagem do texto, nem mesmo quando 
deveria. Vejamos um caso: 

 

 A expressa o Ratio studiorium (Conjunto de 
normas criado para regulamentar o ensino nos 
cole gios jesuí ticos. Sua primeira ediça o, de 1599, ale m 
de sustentar a educaça o jesuí tica ganhou status de 
norma para toda a Companhia de Jesus. Tinha por 
finalidade ordenar as atividades, funço es e os 
me todos de avaliaça o nas escolas jesuí ticas. Na o 
estava explí cito no texto o desejo de que ela se 
tornasse um me todo inovador que influenciasse a 
educaça o moderna, mesmo assim, foi ponte entre o 
ensino medieval e o moderno32), por ser tratar de uma 

                                                        
32 Verbete elaborado  por Ce zar de Alencar Arnaut de Toledo, 
Fla vio Massami Martins Ruckstadter e Vanessa Campos 
Mariano Ruckstadter. 
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expressa o em latim, deveria estar em ita lico, no 
entanto, na o houve qualquer marcaça o no texto. Ha  
tambe m o fato de Formando X citar esse procedimento 
dos jesuí tas, no entanto, na o da  indicaço es 
bibliogra ficas de onde essa informaça o saiu. 

 Toda a monografia foi um problema, em 
diferentes ní veis, entretanto, vimos algo inusitado: um 
capí tulo dedicado a uma citaça o, embora a referida 
citaça o na o apareça: 

 

 Curiosamente, seria um capí tulo, de apenas 
meia pa gina, dedicado a uma citaça o de John Dewey, 
no entanto, a u nica citaça o que ocorre, sem 
referenciaça o, como em todas, e  do pro prio Aní sio 
Teixeira. Outrossim, como podemos observar, os 

                                                                                                           
Disponível em 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/v

erb_c_ratio_studiorum.htm, visitado em 24/08/19. 
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problemas linguí sticos afloram nesse capí tulo, apesar 
de bem curto, ale m, obviamente, da estrutura textual 
acade mica. 

 Nisto o trabalho foi uniforme: houve problemas 
em todas as partes, desde a introduça o ate  a  
conclusa o, nem a pa gina da epí grafe nem o suma rio 
escaparam de falhas, seja no a mbito da lí ngua, seja no 
a mbito da organizaça o textual. Verifiquemos: 

 

 Éssa foi a pa gina da epí grafe e chamou nossa 
atença o o fato de na o termos conseguido entender, 
ale m do erro de pontuaça o. Se e  uma citaça o, foi 
retirado de algum lugar, e seria apenas um trabalho de 
co pia, na o haveria possibilidade de dar errado, no 
entanto, deu! 

Observemos o Suma rio: 
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Conseguiu errar na o so  a seque ncia nume rica, 
como tambe m o tí tulo de um dos capí tulos. Nos 
“Agradecimentos”, tambe m ocorreram problemas, 
entretanto, optamos por omiti-lo por conter nomes; 
assim, preservamos o anonimato e a privacidade 
Formando X. 

Passemos, enta o, para a pa gina das refere ncias 
bibliogra ficas. 
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Como ponto de partida, o que nos saltou aos 
olhos foi na o haver nenhum livro de Aní sio Teixeira, 
ou que falasse dele, apenas um site sobre sua 
biografia. Depois, observamos a desorganizaça o: os 
autores na o aparecem em ordem alfabe tica; os sites 
na o apresentam o dia da visitaça o; ha  apenas um 
livro, e na o consta a data de sua publicaça o. 

Infelizmente, na o ha  normas unanimemente 
aceitas para as refere ncias bibliogra ficas, havendo 
variaço es de acordo com a editora (no caso de livros) 
e com a revista. No entanto, ha  certa tende ncia a  
uniformizaça o, especialmente entre as editoras e 
publicaço es perio dicas de melhor qualidade, no plano 
internacional. No Brasil, as normas estabelecidas pela 
Associaça o Brasileira de Normas Te cnicas (ABNT), 
aproximam-se consideravelmente desse padra o 
internacional. Éssas normas te m sido aplicadas por 
editoras, revistas e universidades (para os trabalhos 
acade micos); diversas age ncias de fomento 
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condicionam seu apoio a  adequaça o a tais normas. Por 
essas razo es, a universidade na qual trabalha vamos 
oferecia a disciplina “Metodologia Cientí fica”, que era 
pre -requisito para a disciplina “Monografia”, para que 
os alunos tivessem esse conhecimento ba sico de 
estrutura de texto acade mico. Acreditamos que 
Formando X aproveitou pouco as aulas dessa 
disciplina, bem como as aulas de lí ngua portuguesa, 
pelo tipo de texto que apresentou em sua conclusa o 
de curso. 

Como todo trabalho acade mico finaliza na 
“Conclusa o” ou na nas “Consideraço es finais”, 
deixamos por u ltimo esse aspecto. Vamos a  imagem: 

 

 Na verdade, o que observamos e  uma meia 
pa gina escrita, sem qualquer estrutura de conclusa o. 
Como em todo o desenvolvimento, Formando X joga 
informaço es soltas, em para grafos curtos, como 
flashes informativos de Aní sio Teixeira. Curioso e  que 
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Formando X ainda se questiona se deu o seu melhor, 
na “elaboraça o” dessa monografia. 

 Apo s a leitura dessa monografia, procuramos a 
gere ncia acade mica do campus em que 
trabalha vamos, para sabermos o que fazer, ja  que 
Formando X entregara o trabalho no prazo limite, na o 
havendo, assim, a possibilidade de refazimentos. 
Fomos informados de que, como, naquele semestre, 
por uma complicaça o no hora rio, a orientaça o de 
monografia havia sido alocada no perí odo vespertino, 
e na o noturno, que era o hora rio normal dos alunos, 
Formando X poderia alegar que, por razo es 
particulares, na o teria podido comparecer a s 
orientaço es, logo na o poderia ser prejudicado por 
isso. Fomos orientados a dar a nota mí nima, para que 
Formando X pudesse ser aprovado na disciplina. 

 A sensaça o de frustraça o foi imensa! Tí nhamos 
conscie ncia de que esta vamos disponibilizando no 
mercado (a disciplina “Monografia” era ofertada no 
u ltimo perí odo) um futuro professor de Lí ngua 
Portuguesa desqualificado para a funça o, mas, por 
outro lado, tí nhamos receio das sanço es 
administrativas. Éssa foi a raza o pela qual decidimos 
na o mais lecionar tal disciplina. 

 No entanto, gostarí amos de deixar claro que 
essa produça o na o representa o trabalho que 
desenvolví amos. Tivemos o prazer de orientar 
trabalhos de conclusa o de curso maravilhosos, com 
alunos envolvidos em suas leituras, com verve de 
pesquisadores. Tivemos surpresas gratificantes com a 
leitura de trabalhos prontos que na o so  apresentavam 
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uma excelente estrutura textual e linguí stica, como 
tambe m traziam excelentes ana lises do tema eleito. 

 Infelizmente, Formando X foi o anverso de uma 
moeda que tivemos de cunhar. 
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A lí ngua divide o mundo e faz da infinita 
multiplicidade da realidade um 
calhamaço abarca vel e divisí vel. A lí ngua 
ordena e articula a infinitude do 
concreto, mas tambe m a realidade 
espiritual. No s vemos o mundo atrave s 
deste calhamaço formado pela 
linguagem. (Baldinger, 1977: 105)  

Introdução 

A partir da epí grafe, pode-se depreender a 
imagem de uma imensa quantidade de dados que se 
armazenam em nossa mente, o que Baldinger 
denominou de calhamaço. Assim, e  possí vel imaginar 
a linguagem como uma infinidade de elementos 
disponí veis para a expressa o humana. Saussure 
descreveu o movimento da expressa o por meio de 
dois processos: a seleça o e a combinaça o. Processos 
esses que implicam domí nios ba sicos como le xico e 
sintaxe.  

O mestre genebrino deu a  lí ngua um lugar de 
destaque, quando afirmou que “Os costumes duma 
naça o te m repercussa o na lí ngua e, por outro lado, e  
em grande parte a lí ngua que constituiu a Naça o” 
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(SAUSSURÉ, 1974: 29). Dessa assertiva e  possí vel 
concluir-se que conhecer a lí ngua e  uma necessidade 
humana, uma vez que e  por meio dela que nos 
apropriamos do mundo e nos representamos 
socialmente. Ainda com o autor do Curso de 
Linguística Geral, tem-se a lí ngua como um produto 
social depositado no ce rebro dos falantes (SAUSSURÉ, 
1974: 33). Logo, quanto maior o nosso domí nio 
linguí stico, mais ampla sera  nossa capacidade de 
apreensa o do mundo e de expressa o de ideias. Nesse 
cabedal linguí stico, destaca-se o le xico, pois as 
palavras sa o os “rotuladores” das coisas do mundo. As 
palavras constroem o mundo em que vivemos (LÉAL, 
2003: 215). Portanto, o primeiro domí nio da lí ngua e  
o vocabula rio. Quando começamos a falar, o fazemos 
com palavras que representam as coisas do mundo, e 
dessa forma dele nos apropriamos. 

Uma definiça o de vocabula rio seria o conjunto 
de palavras de uma dada lí ngua utilizadas pelo falante 
em suas interaço es verbais. Por isso, as palavras 
caracterizam um lugar, uma e poca de atuaça o de uma 
comunidade linguí stica. Portanto, voltando a  ideia de 
calhamaço, verifica-se que quanto maior for nosso 
reperto rio, maior sera  nossa capacidade de expressa o.  

Considerada a importa ncia do le xico de uma 
lí ngua (conjunto de palavras da lí ngua), e  preciso 
olhar com atença o a pra tica pedago gica. Segundo 
Leffa (2000), “Na questa o do ensino do vocabula rio, 
tenta-se mostrar como esse ensino pode estar 
centrado no input que e  oferecido ao aluno, com 
e nfase na preparaça o do texto, ou no pro prio aluno, 
com e nfase no desenvolvimento das estrate gias que 
ele deve usar para se apropriar do vocabula rio de uma 

260



lí ngua.” Dessa forma, observa-se a releva ncia de um 
trabalho te cnico-pedago gico que na o so  desperte a 
curiosidade e a atença o do aluno para com o le xico, 
mas tambe m desenvolva habilidades de alcance e 
aquisiça o de itens le xicos de modo a formar seu 
reperto rio e enriquece -lo paulatinamente. Assim 
sendo, dedico este artigo a um olhar mais acurado 
acerca da importa ncia da aquisiça o lexical durante o 
ensino e a aprendizagem da lí ngua. 

Aquisição de vocabulário 

As aulas de lí ngua deveriam prestigiar o estudo 
do vocabula rio, promovendo maiores oportunidades 
de leitura e discussa o de textos e explorando as 
relaço es possí veis entre a organizaça o textual, as 
prescriço es gramaticais e o potencial ico nico dos 
textos. Isto e , explorar a faculdade dos textos gerarem 
imagens na mente interpretadora e, por conseguinte, 
ativarem processos cognitivos que podem 
orientar/desorientar o processo de leitura e 
compreensa o. As palavras, ou itens le xicos, abrigam a 
possibilidade de organizar o pensamento e 
representa -lo nos textos de modo mais, ou menos, 
claro. Isso vai depender da compete ncia do falante 
para selecionar e combinar os itens le xicos de modo a 
facilitar (ou dificultar) a leitura e compreensa o do que 
esta  sendo expresso. 

Acredito que a ampliaça o de reperto rio possa 
ser agilizada por meio de estudos mais apurados, 
especialmente do uso litera rio, considerando-se que a 
preocupaça o este tica dos autores resulta na ativaça o 
de um le xico mais variado e, de certa forma, 
surpreendente. Ao par com essa pra tica de leitura, 
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cumpre instrumentalizar os discentes para o uso 
indispensa vel e apropriado de diciona rios, 
enciclope dias e conge neres, pois as obras de 
refere ncia lexicogra fica e lexicolo gica sa o 
instrumentos fundamentais na aquisiça o de 
vocabula rio. Isso porque o manuseio dessas obras 
possibilita a ampliaça o das opço es vocabulares 
relativas a essa ou a quela ideia, evitando assim a 
repetiça o de itens le xicos, uma marca da fala jovem 
contempora nea. Formas como coisa, negócio, troço, 
treco, paradinha, barato etc. povoam os textos da 
juventude, fazendo da hiperoní mia viciosa 
(representar muitas ideias sem relaça o sema ntica por 
uma mesma forma) um processo de alta 
produtividade, uma vez que cada uma dessas formas 
pode significar qualquer coisa. 

A importa ncia do domí nio de vocabula rio se 
reflete na vida pra tica, desde o entendimento de um 
manual de instruço es ate  a complexa leitura de uma 
bula de reme dio. Os manuais de instruça o, sobretudo 
os de equipamentos de informa tica que hoje povoam a 
vida do jovem, em especial, apresentam termos da 
informa tica e da ciberne tica que podem tornar tal 
documento ilegí vel. Mais complicada e  a leitura de 
uma bula de medicamento. Termos que designam 
funço es biofisiolo gicas, componentes quí micos etc. 
fazem com que o usua rio sequer abra a bula, por 
conta da certeza de que na o vai entende -la; a s vezes, 
dessa atitude resultam se rios problemas. 

Assim sendo, o desenvolvimento do ha bito de 
leitura associado a  pesquisa em diciona rios, por 
exemplo, e  uma pra tica eficiente para 
desenvolvimento de vocabula rio. Atualmente, a 
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consulta a diciona rios esta  facilitada pelo recurso 
digital e pela portabilidade dos smartphones. Ém 
qualquer lugar e a qualquer hora e  possí vel 
desvendar-se o significado de uma palavra. Logo, 
cumpre praticar a leitura auxiliada pela pesquisa 
lexicogra fica (em diciona rios), para que se desenvolva 
na o apenas o domí nio lexical dos estudantes, mas 
tambe m a habilidade de encontrar itens le xicos nos 
diciona rios e vocabula rios ortogra ficos (quando o 
problema e  a grafia). 

Estudando o vocabulário 

O contexto de ensino de lí nguas situa-se em 
meio a s crises pro prias dos tempos líquidos (BAUMAN, 
2007: 7) e esta  em constantes mudanças, inclusive nas 
concepço es de como ensinar. A velocidade das 
mudanças no Se culo XXI acentua a complexidade da 
experie ncia humana. Vivemos um mundo cada vez 
mais dina mico, fluido e veloz. O que e  agora, dentro de 
minutos, podera  na o ser mais. Isso se reflete nas 
pra ticas pedago gicas. A sala de aula tem de ser 
renovada, aproveitando-se das modernidades que se 
nos oferecem diuturnamente. Uma delas e  a 
acessibilidade aos livros, aos textos.  

O mundo digital se abre a  disposiça o dos 
sujeitos, e o impeditivo gerado pelo baixo poder 
aquisitivo dos alunos e  contornado pelo acesso direto 
aos textos, por exemplo, em seus telefones celulares. 
Raramente, um aluno na o porta um smartphone. É 
esse equipamento hoje e  como um minicomputador 
que permite um sem nu mero de operaço es dantes 
impensa veis em sala de aula. Portanto, pode-se tirar 
grande proveito da leitura de textos litera rios, por 
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exemplo, que podem ser baixados e impressos para 
um trabalho mais concreto sobre seu conteu do. 

O exercí cio da leitura em classe, em particular a 
leitura em voz alta, expressiva, precisa ser 
revitalizado. Nessa pra tica, o leitor esbarra nas 
palavras desconhecidas; o professor deve aproveitar 
essa oportunidade para destacar as formas que 
oferecem dificuldades e realizar uma atividade de 
vocabula rio, observando o conteu do sema ntico das 
formas em estudo e aproveitando para comentar, por 
exemplo, a questa o da sinoní mia. 

Para reiterar caracterí sticas do terceiro mile nio, 
transcrevo aqui um trecho de Bauman (2007: 4): 

os leitores aprendem com a experie ncia de 
outros leitores, reciclada pelos especialistas, que e  
possí vel buscar “relacionamentos de bolso” do tipo de 
que se “pode dispor quando necessa rio” e depois 
tornar a guardar. Ou que os relacionamentos sa o como 
a vitamina C: em altas doses, provocam na useas e 
podem prejudicar a sau de. Tal como no caso desse 
reme dio, e  preciso diluir as relaço es para que se possa 
consumi-las. 

Transfiro essa ideia para a compreensa o das 
formas da lí ngua. Acompanhando a velocidade do 
mundo ciberne tico, as mudanças sema nticas tambe m 
esta o aceleradas. Assim sendo, uma simples palavra 
como gênero, pode se tornar objeto de pole micas em 
funça o da mudança de seu significado. Termo que 
designava ta o somente uma caracterí stica morfolo gica 
dos seres ou uma categoria gramatical dos nomes, 
ganha um valor ideolo gico (prefere ncia sexual) e faz 
com que a marcaça o do ge nero gramatical seja 
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representada por uma letra que rompe com o padra o 
sila bico portugue s (vogal como base da sí laba) e cria 
um elemento impossí vel de reproduça o oral. Éx. 
Meninx, colegx etc. [grifei o elemento 
impronuncia vel].  

Observe-se que, independentemente da criaça o 
de uma grafia complementar e problema tica pela sua 
impronunciabilidade, as palavras continuam tendo o 
ge nero masculino em sua forma prima ria e feminino 
em sua forma flexionada, bem como a forma 
masculina continua com sentido englobante, ou seja, a 
palavra homem continua significando ser humano 
(tanto para os machos quanto para as fe meas da 
espe cie), enquanto a palavra mulher continua sendo 
restrita apenas a s fe meas. Trata-se, portanto de um 
equí voco sema ntico com conseque ncias morfolo gicas 
usar ge nero opça o sexual, identificada pela 
substituiça o da vogal tema tica -o para o masculino e 
da desine ncia de ge nero -a para o feminino, pela letra 
[x].  

A sinonímia 

Retomando a ideia de Saussure sobre eixo de 
seleça o, eis-nos diante da correlaça o ou 
compatibilidade sema ntica. Para ilustrar, veja-se que 
no diciona rio encontramos aroma, perfume, 
fragrância, olor, como sino nimos de odor. No entanto, 
cada uma dessas formas tem um contorno sema ntico 
especí fico que determina a possibilidade de 
substituiça o ou na o de uma pela outra. Veja-se o 
seguinte quadro: 
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 IMPRESSÃO/SE
NSAÇÃO 
OLFATIVA 

NATURA
L 
AGRAD
ÁVEL 

PREPAR
ADO 
AROMÁ
TICO 

FORTE 
E 
INCÔM
ODO 

FORM
A 
POÉTI
CA 

Odor +  + + - 

Aroma + + + - - 

Perfum
e 

+ + +/- - - 

Fragrâ
ncia 

+  +  - 

Olor + +  - + 

 Sema comum Semas específicos 
Tabela de semas de odor. 

Os sinais de + (mais) representam sema 
presente; os sinais de – (menos) indicam sema 
ausente; e o  (grupeto) significa sema irrelevante. 
Observe-se que as colunas indicam as especificidades 
de cada uma das formas, do que se pode deduzir que 
uma na o pode ser usada pela outra 
indiscriminadamente. Por exemplo, o mau cheiro 
exalado de um esgoto a ce u aberto na o pode ser 
substituí do por aroma, perfume ou olor, uma vez que a 
substituiça o implica a existe ncia do sema forte e 
incômodo, que so  aparece em odor. Isto posto, verifica-
se que, apesar de formarem uma se rie sinoní mica, 
aroma, perfume, fragrância, olor e odor na o se 
constituem como sino nimos perfeitos por carregarem 
semas especí ficos que os diferenciam. Destarte, esse 
tipo de instruça o precisa ser transmitido aos 
estudantes. 

A compete ncia lexical e a capacidade de seleça o 
vocabular integram as compete ncias linguí sticas dos 
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estudantes, por isso precisam ser trabalhadas. Isso 
porque o aluno chega a  escola dotado de fala, ou seja, 
ja  se comunica verbalmente com relativa eficie ncia. O 
que enta o vai buscar na escola? A aprendizagem da 
modalidade escrita e a ampliaça o de seus domí nios 
linguí sticos.  

O uso inicial, aprendido de modo assistema tico, 
se da  numa variedade distinta da que esta  presente 
nos textos formais: informativos, dida ticos, te cnicos, 
cientí ficos etc.  Assim sendo, ale m da aquisiça o da 
escrita, os falantes almejam adquirir, de modo 
sistema tico, a variedade socialmente prestigiada. 
Prestí gio este decorrente da maior difusa o desse uso 
em documentos como: contratos, leis, 
corresponde ncia oficial, comercial e administrativa, 
manuais de instruça o etc. Logo, a  escola cabe ampliar 
a experie ncia linguí stica dos alunos, pondo-os em 
contato com textos que favoreçam a aquisiça o de 
outros usos, diferentes do modelo aprendido pela 
tradiça o oral, por conseguinte, dar-se-a  a ampliaça o 
do domí nio lexical. 

Leal (2003: 217) relata um estudo sobre o 
ensino do vocabula rio em livros dida ticos de lí ngua 
portuguesa (LDP), do qual resultou o seguinte quadro. 
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    LDP     

ESTRA
TÉGIA
S 

Sig
do. e 
rel. 
lexi
cai
s 

Varia
ção 
lingu
ística 

Morf
ologi
a 

Cam
po 
semâ
ntico 

Dicio
nário 

Figur
a de 
lingu
agem 

Termin
ologia 

To
tal 

E1- O 
uso de 
pergun
tas 

128 28 17  2 6  18
1 

E2- O 
uso de 
coman
dos 
mistos 

82 28 16 1 6 14 2 14
9 

E3- 
Reescri
tura de 
frases 
e 
textos 

60 20 4 2  1  87 

Tabela Apresentação das estratégias mais recorrentes nos LDP33 

Como se pode observar na tabela, o trabalho 
com campo sema ntico, diciona rio e terminologia e  
mí nimo em relaça o aos demais conteu dos abordados, 
embora a autora na o tenha informado quantos e quais 
LDP foram analisados. Na hipo tese de ter sido 
analisado apenas um volume, a amostragem na o 
deixaria de ser significativa no que se refere aos itens 

                                                        
33 Fonte: LÉAL, A. A. “Os exercí cios de vocabula rio nos 

livros dida ticos”. (p.17) 
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especí ficos do estudo de vocabula rio quando 
comparados aos demais itens. 

Considerando que a ana lise feita por Leal (2003) 
mostra-se exaustiva no que tange ao levantamento de 
estrate gias de ensino de vocabula rio usadas nos LDP 
eleitos como co rpus, embora a coluna de totais mostre 
um nu mero substancial de estrate gias, insisto em 
centrar o foco em tre s dos itens apontados (campo 
sema ntico, diciona rio e terminologia), por se tratarem 
de estudos mais especí ficos, voltados mais 
exclusivamente para os itens le xicos em si.  

Dolz, Gagnon e Deca ndio (2010: 14-15), ao 
focalizarem a necessidade de o aluno apropriar-se da 
escrita para produzir textos diversos, como cartas, 
contos, histo ria de vida, explicaça o, poema, instruça o 
etc., ressaltam a importa ncia de verificar quais 
conhecimentos os estudantes ja  dete m sobre o texto a 
ser produzido e quais as capacidades que dominam. A 
partir dessa observaça o, o professor devera  realizar 
atividades que possam desenvolver as capacidades 
requeridas na produça o de cada um desses ge neros 
textuais. Destaco aqui o domí nio lexical como 
componente determinante para a construça o de 
textos, uma vez que desse domí nio vai depender a 
seleça o de itens adequada ao ge nero. Assim sendo, 
exercí cios sobre a camada sema ntica da lí ngua sa o de 
ma xima releva ncia e na o podem ficar em segundo 
plano.  
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Os estudos semânticos 

No a mbito dos estudos sema nticos tem-se a 
sinoní mia, a antoní mia, a paroní mia, a hiperoní mia e a 
hiponí mia como conteu dos que podem ser alocados 
no campo da denotaça o. Quanto a  conotaça o, te m-se 
as figuras de palavra e de pensamento que abrem o 
leque de significaço es possí veis para cada item le xico, 
enriquecendo assim o domí nio vocabular do falante. 

Amorim (2003: 185-214) fez um estudo sobre o 
diciona rio em sala de aula e, ale m da descriça o dos 
tipos de diciona rio e de como ele e  focalizado nos 
livros dida ticos (LD), apresenta atividades de uso dos 
diciona rios propostas nesses livros.  

Relembrando Saussure e o eixo das combinaço es 
no estudo das meta foras, por exemplo, verifica-se que 
a meta fora e  uma comparaça o em ní vel mental, cujo 
resultado expresso apaga uma das formas 
comparantes e deixa a  vista uma igualdade entre 
termos que, originalmente, na o seriam iguala veis. Por 
exemplo, quando o poeta diz “É eu sem voce  / Sou so  
desamor / Um barco sem mar / Um campo sem flor” 
(Viní cius de Moraes e Baden Powell, “Samba em 
Prelu dio34”), as relaço es de igualdade resultantes sa o 
indiscutivelmente belas, pore m apagam os semas 
(componentes sema nticos das formas) que permitem 
essas comparaço es. Veja-se o quadro a seguir: 

  

                                                        
34 Gravadora: Audio Fidelity / Ano: 1962 / A lbum: 78-091.  
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TERMO A TERMOS DE COMPARAÇÃO TERMO B 

Eu sem você Tristeza Sou só desamor 

 Solidão Um barco sem mar 

 Abandono  Um campo sem flor 

Comparante Elemento apagado Comparado 
Tabela de construção da metáfora por termos de comparação 

Observe-se que a elaboraça o da tabela para 
apuraça o dos termos de comparaça o consiste tambe m 
num bom exercí cio de ampliaça o de vocabula rio, pois 
se ocupa do levantamento de semas que possam gerar 
a igualdade entre os termos A e B.  

Ainda sobre a meta fora, cumpre observar que 
nossa fala cotidiana e  sobejamente metafo rica. Vamos 
aos exemplos: o carro morreu, a rua está um mar, o dia 
está um forno. 

Por que sa o frases metafo ricas? Porque 
associam itens le xicos de campos sema nticos 
distintos. Éis um quadro explicativo: 

  

271



ITENS 
LÉXICOS 

SIGNIFICADO CAMPOS 
SEMÂNTICOS 

Carro Veículo de rodas para 
transporte de pessoas ou carga 

Meios de transporte 

Morrer Perder a vida; finar-se, falecer, 
expirar 

Parte do processo 
vital 

Rua Via pública urbana Logradouro 

Mar Vasta extensão da água 
salgada 

Acidente geográfico 

Dia Intervalo entre uma noite e 
outra. 

Fenômeno de 
rotação da terra 

Forno Construção abobadada de 
pedras, tijolos, etc., em geral 
com uma só abertura, capaz de 
produzir e armazenar o calor 
necessário a certos processos 

Artefato 

Tabela de construção da metáfora por significados e campos 

semânticos 

No estudo da meta fora, recupera-se a noça o de 
solidariedades sintagmáticas. No caso, essa 
solidariedade se constitui a partir da compatibilidade 
de semas. Como a meta fora aproxima itens le xicos de 
campos sema nticos diversos, a compatibilidade se 
cria na frase e, na maioria dos casos, a 
incompatibilidade na o e  percebida pelo falante, como 
e  o caso de uma simples frase como o carro morreu, 
da qual o falante na o depreende que carro e  um ente 
inanimado enquanto o verbo morrer implica a 
existe ncia de ser animado. 

Outro estudo destina-se a discutir a hiperoní mia 
e a hiponí mia, que tambe m merecem atença o especial 
e sa o temas pouco explorados nos livros dida ticos.  

Uma proposta produtiva seria, a partir de um 
texto real, propor a reescritura com substituiça o de 
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item repetido por similares, ou mesmo a identificaça o 
de termos em relaça o de hiponí mia ou hiperoní mia. A 
hiperonímia consiste na relaça o estabelecida entre um 
voca bulo de sentido mais gene rico e outro de sentido 
mais especí fico; enquanto a hiponímia e  o contra rio: 
relaça o existente entre uma palavra de sentido mais 
especí fico e outra de sentido mais gene rico. Um 

exemplo:  
Sa o Paulo – A produça o brasileira 

de veículos subiu 17,8 por cento em outubro ante 
setembro, para 263,3 mil carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, com aumento das vendas 
internas compensando o recuo nas exportaço es, 
informou nesta quarta-feira Associaça o Nacional dos 
Fabricantes de Veí culos Automotores (Anfavea).35 
[grifos meus] 

Cumpre observar que o texto apresenta o 
hipero nimo veículos e, logo em seguida, os hipo nimos 
que especificam de quais veí culos fala o texto: carros, 
comerciais leves, caminhões e ônibus. 

No fragmento a seguir, tem-se a repetiça o de um 
mesmo item. 

Que o celular facilitou a nossa vida, 
disso ningue m tem du vida. A cena 
mais fa cil de se ver hoje e  gente 
olhando para o celular. Mas o que se 
apresenta como soluça o, pode botar a 
vida em risco. De acordo com a 

                                                        
35 https://exame.abril.com.br/economia/producao-brasileira-
de-veiculos-sobe-178-em-outubro-diz-anfavea/ Acesso em 
16.Novembro.2018. 
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Associaça o Brasileira de Medicina do 
Tra fego, a Abramet, o uso do celular 
ao volante ja  e  a terceira maior causa 
de mortes no tra nsito. Sa o cerca de 
cento e cinquenta por dia no paí s. 
Quase cinquenta e quatro mil por 
ano.36 [grifos meus] 

O item celular poderia ser substituí do por 
formas como: telefone móvel, telemóvel, telefone 
portátil, smartphone etc. tornando assim o texto mais 
rico. 

Outro exemplo: 

A maioria dos brasileiros se esforça 
para manter uma alimentação 
saudável, buscando consumir 
produtos mais frescos e nutricialmente 
ricos. O resultado faz parte de 
levantamento ine dito divulgado hoje 
(23) pela Federaça o das Indu strias 
do Éstado de Sa o Paulo (Fiesp).   

Oito em cada dez brasileiros afirmam que se 
esforçam para ter uma alimentação saudável e 71% 
dos entrevistados apontam que preferem produtos 
mais saudáveis, mesmo que tenham que pagar caro 

                                                        
36 In http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/09/usar-
celular-na-direcao-e-terceira-causa-de-mortes-no-transito-do-
brasil.html Acesso em 16.Novembro.2018. 
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por eles. O mesmo percentual (71%) admite estar 
satisfeito com a pro pria alimentaça o.37 [grifos meus] 

Observe-se que, diferentemente do fragmento 
anterior, que repete reiteradamente o item celular, no 
presente excerto, o foco na alimentação saudável e  
reiterado pelo trecho consumir produtos mais frescos e 
nutricialmente ricos e depois pela expressa o produtos 
mais saudáveis. 

Mais um fragmento: 

O que e  energia sustentável? 
A energia sustenta vel e  a energia 
obtida a partir de recursos 
inesgota veis. Por definiça o, a energia 
sustentável atende a s necessidades 
do presente sem comprometer a 
capacidade das geraço es futuras 
satisfazerem as suas necessidades.38 
[grifos meus] 

Tem-se enta o um pequeno texto em que a expressa o 

energia sustentável se repete em quase todas as linhas. 

Éssa expressa o poderia ser substituí da por energia 

renovável, essa modalidade de abastecimento, nova 

fonte de energia etc., diminuindo assim a repetiça o. 

                                                        
37 In http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/09/usar-
celular-na-direcao-e-terceira-causa-de-mortes-no-transito-do-
brasil.html Acesso em 16.Novembro.2018. 
38 https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-
renovavel/energia-sustentavel--tudo-o-que-voce-precisa-
saber.html. Acesso em 16.Novembro.2018. 
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Mais um exemplo textual, agora litera rio. Neste 

entram os pronomes como outra forma de 

substituiça o ale m de sino nimos.  

Ha  anos raiou no ce u fluminense uma 
nova estrela. Desde o momento de 
sua ascensa o ningue m lhe disputou o 
cetro; (ela) foi proclamada a rainha 
dos salões. Tornou-se deusa dos 
bailes; a musa dos poetas e o ídolo dos 
noivos em disponibilidade. (ela) Éra 
rica e famosa. Duas opulências, que se 
realçavam como a flor em vaso de 
alabastro; dois esplendores que se 
refletem, como o raio de sol no 
prisma do diamante. Quem na o se 
recorda de Aurélia Camargo, que 
atravessou o firmamento da corte 
como brilhante meteoro, e (ela) 
apagou-se de repente no meio do 
deslumbramento que produzira seu 
fulgor? Tinha ela dezoito anos 
quando apareceu a primeira vez na 
sociedade. Na o a conheciam; e logo 
buscaram todos com avidez 
informaço es acerca da grande 
novidade do dia. (Jose  de Alencar, 
Senhora. Fragmento) [grifos meus] 

Todas as formas destacadas referem-se a  
protagonista da histo ria: Aure lia Camargo. Inclusive 
os elementos inseridos entre pare nteses sa o 
pronomes ocultos que tambe m a ela se referem. Ésse 
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conjunto de dados que descrevem Aure lia sa o 
garantidores da progressa o do texto, no entanto esse 
progredir na o carece de repetiço es, uma vez que ha  
va rias formas de indicar Aure lia a partir de suas 
caracterí sticas. 

O novo exemplo e  de um excerto, 
eminentemente metafo rico. 

Curvado no guida o la  vai ele numa 
chispa. Na esquina da  com o sinal 
vermelho e na o se perturba – levanta 
voo bem na cara do guarda 
crucificado. No labirinto urbano 
persegue a morte com o trim-trim da 
campainha: entrega sem derreter 
sorvete a domicí lio. (Dalton Trevisan. 
“O ciclista”.) [grifos meus] 

Os elementos grifados nesse fragmento sa o 
metafo ricos. Numa chispa significa veloz como um raio. 
A expressa o dá com e  uma forma popular equivalente 
a depara com. O sintagma levanta voo representa a 
imagem da rapidez como se desloca o ciclista. Guarda 
crucificado simula a imagem da posiça o dos guardas 
nos cruzamentos: de pé com os braços abertos. No 
labirinto urbano e  outra imagem; significa a 
configuração das ruas na cidade. Persegue a morte com 
o trim-trim da campainha e  a expressa o figurada da 
forma como o ciclista se arrisca usando o trinado da 
campainha como garantia de passagem livre. Por fim, a 
expressa o entrega sem derreter representa a rapidez 
com que o ciclista executa seu serviço. 
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Ésse texto de Trevisan e  um excelente exemplo 
para estudo da meta fora, uma vez que seus quatro 
para grafos se constituem de trechos 
predominantemente metafo ricos. Ha , no entanto, um 
manancial de textos a  disposiça o do docente para 
exploraça o de conteu dos sema nticos como os aqui 
mencionados. 

Finalizando 

Com os exemplos contidos neste texto, suponho 
contribuir na o apenas com a reafirmaça o da 
importa ncia do estudo do le xico, como tambe m com a 
sugesta o de algumas formas de trabalho com o 
vocabula rio. Com enfoques variados, desde o 
levantamento de semas ate  a descompactaça o de 
meta foras aqui feitos, e  possí vel realizar atividades 
para enriquecimento do le xico e, dessa forma, 
estimular a curiosidade dos estudantes, para 
desenvolvimento de sua compete ncia linguí stica, com 
e nfase no domí nio lexical.  

Acredito na teoria da aprendizagem significativa 
(AUSUBÉL, 1982) que assegura que so  se aprende o 
que tem significado, portanto o que interessa. A 
aprendizagem significativa e  um processo por meio do 
qual uma nova informaça o relaciona-se, de maneira 
substantiva (na o literal) e na o arbitra ria, a um aspecto 
relevante da estrutura de conhecimento do indiví duo. 
Ém outras palavras, os novos conhecimentos 
adquiridos relacionam-se com o conhecimento pre vio 
que o aluno possui.  

No estudo do vocabula rio, quanto maior o 
nu mero de itens le xicos apreendidos, maior e  a 
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capacidade de armazenamento de formas e, em geral, 
maior e  a curiosidade para aquisiça o de novos itens. 
Isso porque, antes desse conhecimento, o aluno se 
basta com as poucas formas que utiliza; todavia, a  
medida que entra em contato com textos que 
demonstram a riqueza lexical da lí ngua, o aluno e  
despertado para essa abunda ncia e passa a interessar-
se pela aquisiça o contí nua de novos itens, pois 
percebe que quanto mais palavras domina maior e  sua 
capacidade de falar das coisas que o envolvem. 

Assim sendo, as atividades descritas visam a 
envolver os alunos no estudo do le xico, levando-os a 
conhecer melhor sua lí ngua e enta o a desejar mais e 
mais ampliar seu domí nio vocabular, expandir seu 
conhecimento e, por conseguinte, ampliar sua 
compete ncia de leitura e compreensa o de textos. 
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ESCOLHAS LEXICAIS DOS LUGARES DE 
FALA: PERCURSO SEMIÓTICO 
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Até chegar aqui 

Ha  bem pouco tempo, seria inimagina vel 
considerar, como fontes de pesquisa, textos que 
pertencessem, por legitimidade de experie ncia, a  voz 
do oprimido numa sociedade estratificada em que o 
ponto de enunciaça o sempre foi a do titular ocupante 
das tradiço es de fala por força da dominaça o. Desse 
modo, as falas de prestí gio acabaram representando a 
configuraça o das relaço es de poder que estruturaram 
os lugares sociais de reconhecimento dos 
interlocutores como dominantes. Isso mostra que, 
tambe m pela linguí stica, somos capazes de conhecer 
as falas das a reas definidas pelos limites 
predeterminados dos territo rios virtuais e, 
consequentemente, ocupados por preconceitos e 
estigmas. Éntende-se, pois, que os lugares de fala 
representam, na enunciaça o, a posiça o social do 
enunciador, coerente com a ontologia dos sujeitos. É  
como se o pro prio texto nos perguntasse: “voce  sabe 
com quem esta  falando?”. As diversas experie ncias dos 
interlocutores precisam ser estudadas e consideradas 
por oferecerem outros lugares de fala, entendendo-se 
que essa deve, por isso mesmo, ser uma expressa o 
usada sempre no plural, a fim de ampliar as 
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perspectivas de leitura e interpretaça o, o que nos 
deixa diante de va rias possibilidades de leitura de 
mundo e na o somente aquela que a classe dominante 
(isso em qualquer insta ncia) nos quer imputar. 

Foi assim que os lugares de fala do homem 
branco eram (e, de certa forma, ainda o sa o) a u nica e 
exclusiva fonte de pesquisa que nos permitiam 
discutir os problemas raciais que atingem a todos na 
sociedade e, por isso, acabaram, por se culos, 
alienando ainda mais o grupo oprimido, que deveria 
se implicar nas discusso es sociais na o por 
generosidade, mas por dever e, consequentemente, 
pela real legitimidade. 

Lugares de fala e escolhas lexicais 

Começo esta etapa, usando, para reflexa o, as 
palavras de Pierre Guiraud: “A sema ntica participa, 
portanto, diretamente, de tre s cie ncias distintas: a 
psicologia, a lo gica e a linguí stica, que estudam, cada 
uma por sua pro pria conta, o problema da significaça o 
e do sentido dos signos.” (GUIRAUD,1972, p. 9). Com 
essa interpretaça o, podemos entender que os lugares 
de fala apresentam, cada um a seu turno, uma 
sema ntica geral (abrangendo a lo gica e a linguí stica), 
uma psicolo gica e uma filoso fica, que desenham o vie s 
lo gico-simbo lico do texto, demarcados pelas escolhas 
dos signos linguí sticos. As imagens memoriais dos 
sujeitos, portanto, sa o concebidas em suas produço es 
textuais ao evocarem-se signos cuja significaça o 
resulta da associaça o entre a realidade e as 
experie ncias vividas. Se o signo e , por esse ncia, “um 
estí mulo associado a um outro estí mulo do qual ele 
evoca a imagem mental”, como tambe m afirma 
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Guiraud (idem, p.16), o processo de significaça o dos 
signos linguí sticos escolhidos pelo escritor/falante e  
tambe m um processo psí quico. Disso resulta a 
compreensa o de que todo estí mulo deixa marcas nos 
sujeitos, tornando-se esteira de memo ria que, a 
qualquer novo estí mulo semelhante ou igual, faz 
reaparecer tais marcas, acionando eventos 
linguí sticos relacionados a ocasio es vividas, evocando 
uma malha sí gnica verbal definida pelo conjunto 
dessas relaço es. No entanto, ao escolher uma palavra 
ou uma expressa o que sirva de representaça o do 
sentido que se pretende expor, o falante na o deve 
afasta -las de sua significaça o, de sua noça o sema ntica 
convencional. As palavras na o podem ser usadas a  
revelia do falante, para na o dificultar ou mesmo 
impedir o entendimento do que se propo s dizer. Isso e  
ta cito! Éntretanto, o uso de um termo por um 
determinado grupo social num longo perí odo de 
tempo acaba acomodando, na lí ngua, alguns matizes 
de significados e sentidos, o que nos permite 
identificar de que lugares esta o falando esses sujeitos. 
A partir, enta o, do reconhecimento, da repetiça o e 
consequente aceitaça o desse signo, ele e  
convencionado e instituí do pela sociedade que passa a 
usa -lo com toda a carga sema ntica que traduz e 
representa os lugares de fala em que foram 
inicialmente utilizados. É  assim, enta o, que o sentido e 
a forma das palavras representam valores essenciais e 
complementares, sem os quais nosso sistema de 
expressa o, falado e escrito, teria uma existe ncia 
efe mera e pouco expressiva. Éssa dina mica expressa 
um exercí cio linguí stico que cada um dos produtores 
dos seus lugares de fala tem para desenvolver, a seu 
modo, as qualidades e meios de expressa o pro prios no 
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interior de uma cultura. Segundo palavras de Jacques 
Claret, 

A forma impo e o seu [do ser pensante] 
sistema de valores e de relaço es 
(conjunto de signos convencionais de 
que se compo e uma lí ngua), suas regras 
precisas (sintaxe), suas determinaço es 
(unidades sí gnicas). O pensamento e  
aleato rio, indeterminado, em raza o das 
mu ltiplas opço es antepostas a  
conscie ncia (processo aleato rio). Mas a 
linguagem obriga a fazer uma opça o: 
entre todas as possibilidades 
simultaneamente permitidas pela forma, 
so  uma e  realiza vel temporalmente. 
(CLARÉT,1979, p.27). 

Éssa concepça o reforça a ideia de Guiraud de 
que as palavras na o te m sentido, mas empregos; 
conceito que ganha apoio na noça o saussuriana de 
valor, ou seja, da relaça o do signo com diversas 
formas de leitura de mundo, o que acaba confirmando 
a teoria dos lugares de fala e suas concepço es sociais, 
psicolo gicas e filoso ficas.  

A  guisa de exemplo do que acabei de apresentar 
como fundamento teo rico, cito a palavra “negro” cujos 
valores sema nticos repousam nas possibilidades de 
relaça o que definem o campo de emprego do termo 
nos va rios discursos. A depender de como se usam 
signos verbas relativos ao negro como etnia, pode-se 
entrever o modo como o produtor daquele discurso se 
comporta diante do tema racismo, e ate  mesmo de 
que lugar de fala e  produzido aquele texto. Mais ainda, 
como pensa cada um dos interlocutores, quais suas 
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experie ncias, seus comportamentos diante do outro, 
suas idiossincrasias. Seguindo o pensamento de 
Michel Bre al, em que sempre busco a mais perfeita 
forma de dizer o mundo no campo da sema ntica, 
pode-se resumir a relaça o entre pensamento e palavra 
desse modo: 

Quanto mais a palavra se distancia de 
suas origens, mais esta  a serviço do 
pensamento: segundo as experie ncias 
que fazemos, ela se restringe ou estende, 
se especifica ou generaliza. Acompanha o 
objeto ao qual serve de etiqueta atrave s 
dos acontecimentos da histo ria, subindo 
em dignidade ou descendo na opinia o, e 
passando algumas vezes ao oposto da 
aceitaça o inicial. Quanto mais apta a 
esses diferentes papeis, mais se tornou 
completamente signo. (BRÉ AL, 1992: 
125) 

Isso significa, portanto, que o enunciador 
individualiza o signo elaborado com o traço 
significante de sua produça o. De certa forma, segundo 
Éco, “a sociedade tende a apagar das refere ncias do 
signo a remissa o para o processo produtivo que o 
iniciou.” (ÉCO, 1973:170). 

Com essa ana lise, entende-se, por fim, que as 
escolhas lexicais e o emprego dessas palavras e 
expresso es esta o associados ao contexto social ao qual 
o enunciador pertence, e, por isso, o texto representa 
seus valores expressivos e sociais, evocando a imagem 
das situaço es nas quais esta  implicado.  
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Ainda que se pese sobre a linguagem o processo 
de cogniça o, relaça o estabelecida entre signos e o que 
eles representam objetivamente, venho analisando a 
insuficie ncia dessa relaça o largamente estabelecida, 
com apoio nos estudos semio ticos. Éstudar os lugares 
de fala sem o constructo teo rico da semio tica e  
entregar a  filosofia, a  sociologia e a  antropologia um 
papel linguí stico da maior releva ncia para este 
propo sito. Sob diferentes enfoques das cie ncias 
citadas, a teoria da iconicidade verbal (SIMO ÉS, 
2009), vem pondo os pingos nos ii para um 
reconhecimento mais acertado dos lugares de fala em 
diversas insta ncias da sociedade. Nesta oportunidade, 
como o tempo nos limita a fala, proponho uma ana lise 
das estrate gias argumentativas e das escolhas lexicais 
do texto a seguir39, ainda que tenham sido 
concretizadas de forma mais orga nica, sem a 
conscie ncia do uso de signos ico nicos e indiciais como 
forma de demarcar seu lugar de fala. Le lia Gonzales40, 
a autora do texto analisado, era representante de um 
grupo e tnico oprimido por se culos nos processos 
polarizados por escravizaça o e dominaça o, cujos 
descendentes se acostumaram, por muito tempo, a 
na o participar da sociedade de privile gios e a na o se 
reconhecerem como atores em determinados espaços 
antes inacessí veis. Gonzales nos convida a mergulhar, 

                                                        
39 Texto de Le lia Gonzalez, apresentado na Reunia o do Grupo de 
Trabalho “Temas e Problemas da Populaça o Negra no Brasil”, IV 
Éncontro Anual da Associaça o Nacional de Po s-Graduaça o e 
Pesquisa em Cie ncias Sociais, Rio de Janeiro, 29 a 31 de Outubro 
de 1980. Publicado como epí grafe do seu texto “Racismo e 
sexismo na cultura brasileira”. 
40 Le lia Gonzalez (1935 -1994) foi uma intelectual, polí tica, 
professora e antropo loga brasileira. 
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por assim dizer, em seu universo sociocultural, 
conduzindo-nos ao necessa rio exercí cio de 
reconhecimento do espaço/valor que cada um traz 
consigo como representante de uma histo ria. É  como 
se quisesse nos dizer que cada um pode narrar a 
pro pria histo ria, sem a interfere ncia do lugar de fala 
do outro, possibilitando ao leitor o conhecimento da 
Histo ria contada em diferentes verso es de uma cena 
ou descriça o de um cena rio pela o tica de lados, sena o 
opostos, diversos. Por muito tempo, os negros tiveram 
suas histo rias contadas pelos brancos e, portanto, na o 
assumiam a pro pria fala. Segue o texto. 

“Foi enta o que uns brancos muito 
legais convidaram a gente para uma 
festa deles, dizendo que era pra gente 
tambe m. Nego cio de livro sobre a 
gente. a gente foi muito bem recebido 
e tratado com toda consideraça o. 
Chamaram ate  pra  sentar na mesa 
onde eles tavam sentados, fazendo 
discurso bonito, dizendo que a gente 
era oprimido, discriminado, 
explorado. Éram todos gente fina, 
educada, viajada por esse mundo de 
Deus. Sabiam das coisas. É a gente foi 
sentar la  na mesa. So  que tava cheia 
de gente que na o deu pra  gente 
sentar junto com eles. Mas a gente se 
arrumou muito bem, procurando 
umas cadeiras e sentando bem atra s 
deles. Éles tavam ta o ocupados, 
ensinado um monte de coisa pro 
criole u da plateia, que nem 
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repararam que se apertasse um 
pouco ate  que dava pra  abrir um 
espaçozinho e todo mundo sentar 
juto na mesa. 
Mas a festa foi eles que fizeram, e a 
gente na o podia bagunçar com essa 
de chega pra  ca , chega pra  la . A gente 
tinha que ser educado. É era discurso 
e mais discurso, tudo com muito 
aplauso. Foi aí  que a neguinha que 
tava sentada com a gente, deu uma de 
atrevida. Tinham chamado ela pra  
responder uma pergunta. Éla se 
levantou, foi la  na mesa pra  falar no 
microfone e começou a reclamar por 
causa de certas coisas que tavam 
acontecendo na festa. Tava armada a 
quizumba. A negrada parecia que 
tava esperando por isso pra  bagunçar 
tudo. É era um tal de falar alto, gritar, 
vaiar, que nem dava pra  ouvir 
discurso nenhum. Ta  na cara que os 
brancos ficaram brancos de raiva e 
com raza o. Tinham chamado a gente 
pra  festa de um livro que falava da 
gente e a gente se comportava 
daquele jeito, catimbando a 
discurseira deles. Onde ja  se viu? Se 
eles sabiam da gente mais do que a 
gente mesmo? Se tavam ali, na maior 
boa vontade, ensinando uma porça o 
de coisa pra  gente da gente? Teve um 
hora que na o deu pra  aguentar 
aquela zoada toda da negrada 
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ignorante e mal educada. Éra demais. 
Foi aí  que um branco enfezado partiu 
pra  cima de um crioulo que tinha 
pegado no microfone pra  falar contra 
os brancos. É a festa acabou em 
briga... 
Agora, aqui pra  no s, quem teve a 
culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. 
Se na o tivesse dado com a lí ngua nos 
dentes... Agora ta queimada entre os 
brancos. Malham ela ate  hoje. 
Tambe m quem mandou na o saber se 
comportar? Na o e  a toa que eles 
vivem dizendo que preto quando na o 
caga na entrada, caga na saí da ...” 

Na tabela 1, a seguir, procurou-se mapear o percurso 

semio tico do texto, selecionando os signos ico nicos e 

indiciais que nos permitem identificar, com mais 

precisa o, sua malha sí gnica e as formas como o 

enunciador se comporta na sociedade escravocrata e 

como ele entende as relaço es sociais de sua e poca. 

REPRESENTAÇÃO DOS 
BRANCOS 

REPRESENTAÇÃO DOS  
NEGROS 

Brancos muito legais Éra pra gente tambe m 
Festa deles Tratado com toda 

consideraça o 
Chamaram ate  para sentar 
na mesa onde eles estavam 
sentados 

Dizendo que a gente era 
oprimido, discriminado, 
explorado 

Fazendo discurso bonito A gente foi se sentar la  na 
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mesa 
Todos gente fina, educada, 
viajada por esse mundo de 
meu Deus 

So  que tava cheia de gente 

Éles tavam ta o ocupados, 
ensinando um monte de 
coisa 

Na o deu pra gente sentar 
junto com eles 

Dava pra abrir um 
espaçozinho 

Sentando bem atra s deles 

Nem repararam Criole u da plateia 
tinham chamado ela pra 
responder uma pergunta 

A gente na o podia bagunçar 
com essa de chega pra ca , 
chega pra la  

Ta  na cara que os brancos 
ficaram brancos de raiva  

A neguinha, que tava sentada 
com a gente, deu uma de 
atrevida 

Tinham chamado a gente 
pra festa de um livro que 
falava da gente 

Éla se levantou, foi la  na 
mesa pra falar no microfone 
e começou a reclamar 

Onde ja  se viu? Tava armada a quizumba 
Éles sabiam da gente mais 
do que a gente mesmo 

Negrada parecia que tava 
esperando por isso para 
bagunçar tudo 

Na o deu pra aguentar Éra um tal de falar alto, 
gritar, vaiar, que nem dava 
mais pra ouvir discurso 
nenhum 

Um branco enfezado partiu 
pra cima de um crioulo 

É a gente se comportava 
daquele jeito 

Malham ela [aquela 
neguinha] ate  hoje 

Catimbando a discurseira 
deles 

Éles vivem dizendo que 
“preto quando na o caga na 
entrada caga na saí da...” 

Aquela zoada toda da 
negrada ignorante e mal-
educada 

 Que tinha pegado no 
microfone para falar contra 

290



os brancos 
TABELA 1 

 

Observando a tabela 2, em que se mapearam as 

refere ncias ao negro e ao branco, pode-se 

compreender que, ainda que o lugar de fala seja de um 

enunciador negro, a lo gica da dominaça o justifica 

todos os signos verbais que representam a fala do 

branco, mesmo  quando e  o enunciador quem fala. 

Observemos que a perspectiva apresentada pelos 

signos que representam os brancos possui cara ter 

positivo, enquanto os relativos aos negros, cara ter 

negativo, um lugar de marginalidade (entendido aqui 

como estar a  margem da sociedade de prestí gio). 

Vejamos esses signos na tabela: 
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BRANCOS NEGROS 
Legais Oprimido 
Discurso bonito Discriminado 
Gente fina, educada, 
viajada 

Éxplorado 

Ocupados, ensinando Criole u 
 Começou a reclamar 
 Falar alto, gritar, vaiar 
 Negrada ignorante e mal-

educada 
 Falar contra os brancos 

TABELA 2 

Mas, quando ao homem branco sa o imputadas 
aço es ou comportamentos negativos (“branco 
enfezado”), essas atitudes sa o prontamente 
justificadas e, portanto, minimizadas e relativizadas 
pela voz do enunciador, como se repetisse sempre as 
desculpas do branco de que o negro (“um crioulo”) 
estaria desestabilizando as normas vigentes (“falar 
contra os brancos”), o que romperia com as relaço es 
amistosas. 

“Foi aí  que um branco enfezado partiu 
pra cima de um crioulo que tinha 
pegado no microfone pra falar contra 
os brancos.” 

O desequilí brio das aço es de um e de outro lado 
tambe m pode ser percebido, quando o enunciador 
noticia que (1) os brancos “tinham chamado ela [a 
neguinha que tava sentada com a gente] para 
responder uma pergunta”; mas (2) “Éles tavam ta o 
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ocupados, ensinando um monte de coisa pro criole u 
da plateia”. Comparem-se as quantidades relativas a 
um e outro – “uma pergunta” e “um monte de coisas” – 
e veja-se a representaça o do desequilí brio pela 
quantidade de coisas ditas no evento. 

Ém muitos trechos do texto, podemos entrever o 
sentimento de subservie ncia, em formas indiciais, 
numa ruptura da pretensa voz u nica do  lugar de onde 
fala o enunciador, no modo como se justificam as 
aço es do grupo de domí nio pelo ponto de vista do 
dominado, que ainda na o se mostrava liberto das 
memo rias, da conscie ncia do seu lugar de 
desconhecimento, do encobrimento, do 
comportamento servil, da transpare ncia e ate  da falta 
do saber. 

Na tabela 3, encontram-se os trechos do texto 
em que se percebe, com clareza, a voz do homem 
branco, ainda que pelas palavras proferidas pelo 
enunciador, uma pessoa negra. 

A gente tinha que ser educado 
Ta  na cara que os brancos ficaram brancos de raiva 
e com raza o 
É a gente se comportava daquele jeito 
Na o deu pra aguentar aquela zoada toda da negrada 
ignorante e mal-educada 
Agora ta  queimada entre os brancos 
Na o e  a  toa que eles vivem dizendo que ‘preto 
quando na o caga na entrada caga na saí da’ 

TABELA 3 
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O lugar de fala do homem banco e  acionado pelo texto 

em ana lise pela pro pria fala do negro enunciador, por 

meio do discurso indireto livre, em que se pode 

depreender a crí tica contumaz a s relaço es de poder e 

subservie ncia pelas marcas de juí zo de valor, 

conforme demonstrado na tabela 4. 

Onde ja  se viu? 
Éra demais 
Aqui pra no s, quem teve a culpa? 
Aquela neguinha atrevida, ora. 
Se na o tivesse dado com a lí ngua nos dentes ... 
Tambe m, quem mandou na o saber se comportar? 

TABELA 4 

Como fito claro de demonstrar o momento em 
que o negro (representado, no texto, pelo "crioulo" e 
pela "neguinha") começa a impor sua fala na 
sociedade de prestí gio, promovendo, claramente, um 
desconforto do status quo, o enunciador nos da  pistas 
significativas (em negrito), o que nos permite essa 
interpretaça o. 

“Foi aí  que a neguinha que tava 
sentada com a gente, deu uma de 
atrevida. Tinham chamado ela pra  
responder uma pergunta. Éla se 
levantou, foi la  na mesa pra  falar no 
microfone e começou a reclamar 
por causa de certas coisas que tavam 
acontecendo na festa. Tava armada a 
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quizumba. A negrada parecia que 
tava esperando por isso pra  bagunçar 
tudo. É era um tal de falar alto, 
gritar, vaiar, que nem dava pra  ouvir 
discurso nenhum.” 

 

“Foi aí  que um branco enfezado 
partiu pra cima de um crioulo que 
tinha pegado no microfone pra 
falar contra os brancos. É a festa 
acabou em briga ...” 

Mas na o so  apenas os substantivos, adjetivos e 
verbos se tornam pistas importantes para a 
compreensa o da enunciaça o do texto. Um claro 
flagrante que nos permite interpretar a relativizaça o 
que o negro faz do discurso do branco sa o os 
marcadores metadiscursivos axiolo gicos (KOCK , 2015 
: 135) , assinalando "uma avaliaça o dos eventos, 
aço es, situaço es a que o enunciado faz mença o". 
Vejam-se os seguintes exemplos retirados do texto. 

Só que tava cheia de gente que na o deu pra gente 
sentar junto com eles. 
Mas a gente se arrumou muito bem ...  
... até que dava pra abrir um espaçozinho ... 
 

Por fim, uma fala em discurso direto acaba 
dando  mais voz ao branco no fim do texto, ainda que 
no lugar de fala do negro forro: "'preto quando na o 
caga na entrada caga na saí da' ". 
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Pondo palavras ao fim 

Por essa ana lise, pode-se perceber que o lugar 
de fala desse texto busca restituir uma histo ria que 
na o foi escrita, o lugar de emerge ncia da verdade, uma 
verdade que se estruturou como ficça o na literatura e 
na histo ria. A conscie ncia do lugar "bem atra s deles", 
do "espaçozinho" exclui o que a memo ria negra busca 
incluir. Na medida em que os signos indiciais ou 
ico nicos representam, no texto, um lugar de rejeiça o, a 
conscie ncia do enunciador se expressa no efeito que o 
discurso da classe dominante instituiu na nossa 
cultura, ocultando memo ria, mediante a imposiça o do 
que essa conscie ncia afirmava como verdade. 

Como a representaça o do objeto do signo, da 
realidade vivida, produz efeitos interpretativos nos 
leitores, encerro esta fala com a convicça o de que o 
texto produzido por Le lia Gonzales e  um signo que 
tem por objeto, entre tantos, e em u ltima insta ncia, os 
costumes da sociedade brasileira po s-aboliça o da 
escravizaça o. Mas deixo aqui a provocaça o para os que 
me ouvem que deem corpo ao propo sito da ana lise 
textual semio tica, provando que os efeitos 
interpretativos dependem diretamente do modo 
corno o signo representa seu objeto e, mais ainda, 
como a semio tica traça, com logicidade, os percursos 
discursivos sob diferentes aspectos, por meio dos 
quais a ana lise deve ser conduzida, considerando que 
nos permite maior precisa o de entendimento do 
projeto dos textos. Isso significa dizer que quanto 
mais conhecemos o sistema de signos de uma lí ngua e 
o contexto sociocultural em que o texto foi produzido, 
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tanto melhor podemos detectar as marcas e pistas que 
cada lugar de fala deixa na mensagem. 
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TRANSPARÊNCIA, MOTIVAÇÃO E 
ETIMOLOGIA 

Afra nio da Silva Garcia 
afraniogarcia@gmail.com 

 

Introdução 

Chega a causar assombro o fato de certas 
palavras serem tão transparentes em relaça o a  sua 
origem etimolo gica sem que os falantes sequer 
percebam estes indí cios, a s vezes gritantes. Éste 
trabalho pretende apresentar uma se rie de palavras 
cuja origem e  extremamente o bvia, ta o o bvia que, 
quando nos e  explicada, achamos graça de nunca 
termos percebido tais semelhanças antes. Por vezes, 
estas palavras sa o transparentes por sua natureza 
sema ntica, consistindo apenas em um novo uso de 
conteu dos sema nticos ja  bastante conhecidos, como e  
o caso de avia o e direito. Por outro lado, certas 
onomatopeias ha  muito deixaram de ser sentidas 
como tal, passando a constituir novos voca bulos da 
lí ngua portuguesa, como bambamba  e o popular xixi 
Outras vezes, elas sa o motivadas, constituindo uma 
variante morfolo gica ou morfossinta tica de palavras 
comumente usadas, como qualidade e aposentar; a s 
vezes com um traço morfolo gico variante, para 
enfatizar o fato de estarem sendo usadas num sentido 
especí fico ou restrito, como ocorre com porto e barca.. 
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Palavras absolutamente transparentes 

Abordaremos aqui as palavras que na o sofreram 
qualquer modificaça o em relaça o a  sua palavra de 
origem, apenas mudaram seu significado ou 
desenvolveram um novo significado a par de seu 
significado original. O exemplo mais marcante deste 
tipo de palavras e  a palavra avião, que constituí a 
simplesmente o aumentativo de ave. Com a 
apresentaça o triunfante do brasileiro Santos Dumont 
em Paris, fazendo voar uma ma quina grande e com 
asas, e na o havendo ainda um termo para designar 
este grande avanço tecnolo gico, optou-se por usar o 
voca bulo comum que designava uma ave grande para 
nomear tal invença o, termo este que, com pequenas 
variantes, designa o aparelho que permite ao homem 
voar em va rios idiomas (exceto no ingle s, onde a 
teimosia americana em creditar tal invença o aos 
irma os Wright faz com que o termo composto 
airplane, aeroplano, seja usado ate  hoje). Outra 
palavra que exemplifica o mesmo processo, de 
transformaça o do sentido de um aumentativo, e  fogão, 
instrumento para cozinhar, cujo sentido original era 
aumentativo de fogo, atualmente fogaréu. 

Outras palavras dignas de nota nesta seça o sa o: 

Direito – em sua origem latina directo, indicava o 
que era direto, sem curvas ou digresso es, certo, ale m 
do lado direito. Com o tempo, passou a indicar 
tambe m a pra tica e o estudo daquilo que era correto 
em termos judicia rios e, mais tarde, aquilo que era 
assegurado ao cidada o pelo judicia rio. De origem 
similar, temos a palavra justiça, do latim justitia, que 
indicava a medida certa, o justo valor ou peso numa 
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transaça o comercial (de onde se origina a balança na 
alegoria da justiça); na esfera jurí dica, passou a 
significar o fato de culpar-se ou inocentar-se algue m 
com base em provas (apesar de a justiça romana ser 
frequentemente parcial, privilegiando os cidada os 
romanos em detrimento dos outros povos). No Brasil, 
a justiça permite situaço es extremamente injustas, 
como o fato de um assassino ou estuprador, por ser 
menor de idade, ter uma pena í nfima ou nem sequer 
ser preso. 

Comprimido – nos primo rdios da indu stria 
farmace utica, os elementos usados na composiça o dos 
reme dios ficavam guardados em grandes vidros, 
conhecidos como boticas, donde prove m a palavra 
boticário, antigamente usada para designar o 
farmacêutico, sendo misturados nas dosagens 
prescritas na pro pria farma cia. Quando os 
medicamentos eram compostos por po s, estes eram 
postos num aparelho que os comprimia ate  sua 
aglutinaça o, em forma de pí lulas ou dra geas, para 
facilitar sua assimilaça o pelos pacientes, daí  o nome 
comprimidos, que mante m ate  hoje. 

Baba e babá – ambas essas palavras sa o 
oriundas do termo onomatopaico para designar a fala 
dos bebe s: bá-bá, que deu inicialmente origem ao 
termo baba (saliva que escorre da boca dos bebe s ao 
falarem) e, por metoní mia de contiguidade, ao termo 
para designar as mulheres que lidam com bebe s. É  
interessante notar que do mesmo termo 
onomatopaico bá-bá, em sua variante bar-bar, surgiu 
a palavra bárbaro, oriunda do grego barbaros, atrave s 
do latim barbarus, indicando quaisquer povos 
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estrangeiros que falam de forma que na o se entende, 
tal qual um bebe .  

Armário – designava na Idade Me dia um lugar 
para guardar as armas, geralmente de grandes 
dimenso es (para comportar lanças, alabardas, etc.), 
visto que era de bom alvitre na o permitir que 
cavaleiros e soldados armados participassem dos 
banquetes dos castelos. Com o tempo, passou a 
designar qualquer mo vel usado para guardar objetos, 
seu significado atual. 

Secretária – designava o mo vel com chave onde 
eram guardadas as cartas, os documentos e os 
segredos dos nobres e dos comerciantes; por 
metoní mia, passa a designar a pessoa que lida com 
esses documentos e segredos. 

Ventura e aventura – ambos os termos, por 
incrí vel que pareça, prove m da palavra vento. No 
começo do perí odo das Grandes Navegaço es 
portuguesas, as pessoas que se lançavam ao mar 
ficavam totalmente ao sabor dos ventos. Éssa 
iniciativa de arriscar tudo para conseguir o sucesso 
passou a ser chamada de ventura (a partir da ideia do 
vento, que iria salva -los da mise ria ou destruí -los) e 
a queles que se lançavam nesta empreitada passou-se 
a denominar ventureiros ou aventureiros. Como foram 
muitos os que se lançaram a  ventura e foram bem 
sucedidos, passando da penu ria a  abastança, a palavra 
ventura ganhou uma conotaça o extremamente 
positiva, de sorte, de melhoria de vida, de riqueza, e as 
palavra à ventura fundiram-se no voca bulo aventura 
(cf. o ingle s adventure, em que a preposiça o latina ad 
esta  bem visí vel), embora tanto a palavra portuguesa 
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quanto a inglesa tenham origem no termo france s do 
se culo XII aventure, indicando uma situaça o que 
ocorre (vene)por acidente, mas que pode propiciar 
muito lucro ou felicidade. 

Oportunidade e oportuno – tambe m meta foras 
marí timas, como os termos acima, prove m dos termos 
latinos ob + portum (em direça o ao porto), indicando 
o navio que chegava ou que na o chegava a bom porto: 
oportuno x inoportuno, termos que depois adquiriram 
um sentido positivo ou negativo bem mais 
generalizado. A qualidade de ser oportuno ou de 
propiciar situaço es oportunas deu origem ao 
substantivo oportunidade. 

Diabo – do grego diabolos, atrave s do latim 
diabolus, indica aquele que se opõe (a Deus), a partir 
do mesmo prefixo de dia logo, diale tica. O mesmo 
sentido tem a palavra hebraica Satã ou Satanás: 
opositor. Ja  a palavra Capeta vem do fato da 
representaça o medieval do diabo portar uma pequena 
capa, uma capeta (hoje o diminutivo de capa e  
geralmente capelo). 

Caneta – originalmente era o diminutivo de cana. 
Como as pessoas letradas da Idade Me dia usavam ora 
uma pluma ou pena (origem da palavra inglesa pen, a 
partir do latim pena), ora uma haste ou estilete 
(origem da palavra francesa stylo), as quais 
mergulhavam na tinta para escrever. Como muitas 
vezes o estilete era um canudo ou uma pequena cana, 
a palavra caneta perdeu seu sentido original no 
portugue s e passou a designar instrumento para 
escrever. 
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Vilão – designava simplesmente o habitante de 
uma vila ou aldeia, em oposiça o aos que habitavam 
nos castelos; o preconceito social da e poca levou ao 
desenvolvimento de um sentido pejorativo, de 
malfeitor, que se mante m. Com e timo semelhante, 
temos as palavras cortesã (mulher que habitava as 
cortes dos reinos, mais tarde equivalente a concubina) 
e cortesia (maneiras pro prias de quem vive nas 
cortes). 

Sala rio – pagamento que era feito em sal aos 
soldados romanos; por uma ampliação de 
significado, passou a designar todo pagamento 
regular. 

Punhado – originalmente indicava a porça o de 
alguma coisa que cabia num punho (em latim, 
pugnatum). Atualmente, indica quantidade pequena, 
independente de caber num punho. De origem similar 
e  a palavra bocado, porça o que cabe na boca. 

Manual – indicava um livro para se ter a ma o e 
consultar sempre que necessa rio (a partir do latim 
manum, daí  seu equivalente ingle s handbook). 
Atualmente e  usado simplesmente para indicar um 
impresso que serve para mostrar a utilizaça o de algo 
ou regras a serem seguidas. 

Legal – indicava aquilo que estava dentro da lei. 
Como as leis eram rí gidas em termos de controle de 
qualidade na virada do se culo XIX e primeira metade 
do se culo XX, passou a indicar um produto bom, 
fiscalizado; a partir da segunda metade do se culo XX, 
passa a ter um sentido geral de excele ncia, de 
aprovaça o, que se mante m ate  hoje. 
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Classe e cla ssico – a palavra classe indicava a 
sala de aula (importantí ssima invença o dos romanos); 
como os romanos ensinavam a linguagem culta 
atrave s dos exemplos encontrados nas melhores obras 
litera rias (um bom exemplo que deveria ser 
continuado), estas obras de literatura (estudos das 
letras, em latim littera) eram conhecidas como 
cla ssicos. Como a partir da Idade Me dia apenas a elite 
continuou a estudar e aprender a ler, ambos os termos 
adquiriram um sentido de excele ncia e sofisticaça o: 
produtos de classe, pessoa com/sem classe; um jogo 
cla ssico, um cla ssico da literatura, mu sica cla ssica, etc. 
A palavra classe adquiriu ainda um sentido de estrato, 
camada: classe social, as classes gramaticais, a classe 
dos mamí feros, etc., gerando o derivado classificaça o 
e, por inversa o, desclassificado. 

Criado e criada – as palavras criado e criado 
indicavam originalmente crianças o rfa os que eram 
criadas por pessoas mais abastadas. Como geralmente 
tais crianças, mais tarde jovens, eram exploradas 
como ma o de obra barata ou gratuita, tais voca bulos 
desenvolveram um sentido de trabalhadores 
dome sticos, o qual se mante m. 

Milí cia – a palavra que atualmente designa 
grupos armados que impo e sua vontade sobre 
determinados territo rios, prove m da organizaça o 
tradicional dos exe rcitos romanos, divididos em 
decu rias (dez homens), centu rias (cem homens) e 
milí cias (mil homens). 

Arena – em latim, designava a areia (cf. arenoso, 
arenito). Como o cha o dos locais onde ocorriam as 
lutas de gladiadores e os espeta culos romanos eram 
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normalmente cobertos com areia, a palavra latina 
original veio a significar lugar onde ocorrem lutas ou 
espeta culos.  

Sino, sinal e sina – todas prove m do latim signum 
(signo, sinal), sendo que o sino se refere ao 
instrumento que da  um aviso sonoro, o sinal e  
qualquer signo visí vel ou claramente identifica vel, e a 
sina seria a fatalidade anunciada por determinados 
sinais. 

Célula – diminutivo latino de cela. Quando os 
cientistas analisaram a composiça o da cebola, 
descobriram determinadas estruturas que se 
assemelhavam, na forma, a s celas dos padres e 
monges, so  que muito pequeninas, daí  surgindo a 
denominaça o célula. 

Carteira – utensí lio para guardar cartas, 
documentos e dinheiro. Atualmente, sua finalidade de 
guardar cartas foi esquecida, sendo apenas um 
utensílio para guardar dinheiro.  

Barriga – forma variante de barrica, 
originalmente usada pelos romanos para ironizar o 
ventre volumoso dos amigos, semelhante a um barril 
de vinho.  

Mina – palavra do cala o da prostituiça o que 
designava as mulheres bonitas, que “constituí am uma 
verdadeira mina de ouro para os gigolo s”. Atualmente, 
usada como gí ria, muitos tomam como uma 
abreviação de menina, tendo sido esquecida sua 
origem baixa.  

Caldo – forma abreviada de cálido (= quente), 
designando va rios pratos feitos atrave s do cozimento 
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de alimentos em a gua ou outro tipo de lí quido. A 
partir do se culo XX, adquiriu tambe m o sentido de 
tombo na água, geralmente em decorre ncia de uma 
onda. 

Meia – originalmente, uma palavra composta: 
meia calça, indicando uma calça curta que se usava 
sob as roupas, passou a indicar peça do vestuário para 
cobrir as pernas ou os pés. Recentemente, a palavra 
original meia-calça retornou ao uso, indicando uma 
calça usada sob as vestes que se prolonga até os pés. 

Rebolar – proveniente da palavra rebolo, um tipo 
de engrenagem que produz um movimento de vai e 
vem, tal qual os movimentos das cadeiras das mulheres.   

Xixi – este termo constitui uma onomatopeia do 
ruí do causado pela repetiça o de um esguicho ou jato, 
mas poucas pessoas percebem seu valor de imitaça o 
atualmente. 

Bambambã – nos tempos anteriores a s leis 
trabalhistas e aos direitos dos trabalhadores, o poder 
dos patro es era praticamente absoluto e era seu 
costume, ao serem contrariados, darem murros nas 
mesas para intimidar seus funciona rios; deste 
comportamento condena vel surgiu a onomatopeia 
bambambã, para designar as pessoas que mandavam 
nas empresas e indu strias. 

Otária e otário – a palavra otária prove m do 
nome de uma espe cie de foca. No apogeu do come rcio 
de peles, descobriu-se que este tipo de foca na o exibia 
nenhum comportamento de defesa quando os 
caçadores de peles as atacavam: elas simplesmente 
ficavam impassí veis enquanto eram mortas uma a 
uma com pancadas de porrete nas cabeças. A partir de 
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enta o, as palavras otária e otário passaram a indicar 
pessoas estúpidas ou fáceis de ludibriar.  

Nero – o nome do imperador romano era um 
chiste usado por seus soldados e significava negro (cf. 
italiano atual), pois ele tinha a pele escura. Quase 
todos os pesquisadores hoje em dia concordam que 
Nero era afrodescendente. 

Renata e Vera – termos latinos que se tornaram 
nomes pro prios e se mante m ate  hoje: Renata (re + 
nata) designava as romanas que eram renascidas ao 
abraçarem a religia o crista ; Vera significava 
verdadeira (cf. Ilha de Vera Cruz e jogar a  vera) e era 
empregado para designar a mulher que acreditava na 
verdadeira religião. 

Palavras transparentes por motivação 

Certas palavras, embora transparentes, na o 
reproduzem exatamente sua palavra de origem, mas 
constituem um voca bulo formado a partir de um 
radical comum ou um exemplo de palavras de 
empre stimo traduzidas ou transplantadas para o 
portugue s. 

Um exemplo marcante e  assassino, oriundo do 
termo a rabe hashishiyyin, hassasi ou haxaxi, 
significando aquele que bebe ou fuma haxixe, o qual 
designava os integrantes de uma seita que, a  e poca 
das Cruzadas, narcotizados por essa droga, matavam 
aqueles que seu chefe ordenava (recentemente 
transformada no jogo e filme Assassin’s Creed), o que 
levou o termo a adquirir a noça o de homicida, que 
mante m ate  hoje. 
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Outros exemplos dignos de nota sa o: 

Patrão, padre e padrão – ambos provenientes do 
termo latino pater, que significava pai (no contexto 
biolo gico e tambe m no contexto social, como aquele 
que cuidava). O senhor de uma casa ou de um 
estabelecimento seria um patrão (um paizão); um pai 
religioso tornou-se um padre; e o modelo a ser 
seguido ditado por um lí der ou patra o passa a ser 
definido como padrão. Da mesma raiz latina prove m: 
padrinho, paizinho ou substituto do pai; padroeiro, o 
santo que cuida de uma comunidade; patrono, o que 
financia ou protege uma determinada pessoa ou 
grupo, e patrocínio, derivado de patrono; e 
patrimônio, originalmente o legado de um pai. 

Homem – proveniente do termo latino húmus, a 
partir do mito grego, designando aquele que foi feito 
de terra (note a semelhança com o mito de Ada o, que 
foi feito de barro), o qual tambe m deu origem a s 
palavras humilde e humildade (aqueles presos ao 
hu mus, ao cha o) e humilhar (lançar ou prender ao 
cha o, fazer prostrar ao cha o). 

Qualidade – prove m do pronome qualis (os 
quais) e remete para aqueles que realmente detinham 
o poder ou a riqueza (equivalente ao portugue s 
fidalgo, oriundo de filho de algo, filho de algue m 
poderoso ou rico). Como os produtos e serviços feitos 
para os quais eram de melhor seleça o ou acabamento, 
a palavra qualidade passa a indicar excele ncia, 
perfeiça o, primor, sentido que mante m ate  hoje. 

Hospital, hospício e hóspede – do latim hospite 
(estrangeiro, viajante), que precisava encontrar um 
lugar para ficar, passou a indicar o lugar onde se 
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alojavam os doentes: hospital; a instituiça o que 
abrigava os loucos: hospício: e o pro prio hóspede. 
Atualmente a palavra hotel relembra essa dualidade 
original, pois prove m do termo france s hôtel, que 
designava tanto hospedagem como hospital (cf. Hôtel 
des Invalides, hospital construí do por Napolea o para 
cuidar dos feridos das Guerras Napoleo nicas). 

Barato – quase que o oposto da palavra anterior, 
prove m do nome do inseto barata, indicando um 
produto de menor qualidade e preço, armazenado 
sem muito cuidado (provavelmente num depo sito 
cheio de baratas). Hoje em dia prevalece a ideia de 
preço baixo, mas mante m-se ainda a noça o de coisa 
inferior, como em emoço es baratas, o barato sai caro, 
etc.  

Tanque – durante a 1ª Guerra Mundial, os 
brita nicos desenvolveram uma arma secreta e 
resolveram escolher para ela um nome em co digo bem 
comum, como vassoura, pia, chinelo, para que os 
inimigos na o descobrissem seu significado. O nome 
escolhido foi tank (tanque, a palavra que designa o 
lugar onde se lava roupa), o qual e  usado ate  hoje em 
va rias lí nguas. 

Seminário e disseminar – provenientes do termo 
latino semen, que significava semente, indicam um tipo 
de evento cujo objetivo e  implantar a semente (do 
saber) ou o ato de espalhar as sementes (das ideias, 
das doenças, etc.). A palavra latina original reaparece 
no portugue s como sêmen, significando esperma 
(talvez por associaça o com a palavra grega sperma, 
que significava semente e passou a significar na 
terminologia me dica o fluido seminal masculino).  
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Tenro e terno – ambas palavras prove m do latim 
tenero, indicando algo de bil, fra gil. Como os romanos 
consideravam a pessoa emotiva como fraca, a palavra 
passa a indicar tambe m aquele que demonstra 
compaixa o ou afeto. Ésses dois sentidos passam a ser 
grafados de forma distinta: tenro para fra gil e, por 
extensa o, para novo, fresco; e terno para meigo, 
emotivo. 

Aposentar – prove m da palavra aposento, 
significando o momento em que uma pessoa deixa de 
trabalhar e retira-se para seus aposentos (note-se o 
ranço gerofo bico, do preconceito contra os velhos, 
tambe m presente no seu equivalente ingle s retire).  

Casal, casar e casamento – embora bastante 
o bvio, poucos reparam que todas essas palavras 
prove m de casa: pessoas que moram na mesma casa, 
ir morar na mesma casa, construir uma casa para 
morar juntos. Mesmo o uso da palavra casal para 
indicar par e  posterior a ideia de casal como seres que 
moram juntos. 

Bandido e bandeira – embora venham de origens 
distintas, sua origem mais remota e  comum e tem a 
ver com bando. O termo bandeira vem do go tico 
bandwa, que indicava um sinal que marcava um 
grupo, um bando. O termo bandido prove m do italiano 
banito (banido), o qual originalmente indicava ser 
expulso, banido do seu bando. 

Praga e chaga – sa o voca bulos oriundos do latim 
plaga (doença, epidemia).  A oscilaça o do grupo 
consonantal pl em sua evoluça o para o portugue s, ora 
virando pr, ora virando ch, gerou duas palavras: praga, 
que manteve o sentido original, e chaga, com o 
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sentido de feridas. Ém virtude da crença medieval de 
que as doenças eram fruto de maldição, praga adquire 
mais esse sentido, do qual se originou praguejar. 

Bola, bolo, bala e bula – apesar de terem 
significados diferentes, todos prove m do termo latino 
bula (pequena esfera, bola). Éste termo desenvolveu 
uma especializaça o de significado, indicando que um 
reme dio vinha com garantia, a qual era atestada por 
uma bola de metal num corda o atado a  tampa, com o 
nome de quem verificou a qualidade do produto (com 
o tempo, as bulas viraram simples pedaços de papel).  
Da palavra bola, com mudança de ge nero, surgiu bolo, 
um doce normalmente redondo. As balas, quer sejam 
doces ou de armas de fogo, prove m do france s balle, 
indicando pacote arredondado ou bola, proveniente 
do latim bula.  

Motel – proveniente de um homo nimo em ingle s, 
palavra composta por acoplaça o de motor + hotel, ou 
seja, um hotel para motoristas. Seu sentido de hotel 
para sexo casual foi uma inovaça o brasileira. Da 
mesma matriz, cunhou-se o neologismo hostel: 
hospedaria + hotel, ou seja, um hotel com menos 
recursos e preço mais baixo. 

Porto e barca – oriundos das palavras porta e 
barco, com mudança de ge nero para sinalizar uma 
especializaça o de significado: porto e  uma porta para 
o mar; barca e  um barco de transporte razoavelmente 
grande. 

Saber de cor – significa saber de coração, saber 
com o coraça o, proveniente do termo latino cor, cordis, 
o qual tambe m originou cordial e cordialidade, 
concordar, recordar e discordar.  
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Canário – por incrí vel que pareça, essa palavra 
prove m do termo latino canis (ca o). Quando os 
romanos chegaram a um grupo de ilhas habitadas por 
muitos ca es, batizaram-nas de Ilhas Cana rias. Como 
nessas ilhas tambe m havia muitos pa ssaros canoros 
amarelos, estes foram denominados de canários 
(oriundos das Ilhas Cana rias). 

Afrânio – originalmente Africaanius, depois 
Afraanius, e finalmente Afranius, designava os 
romanos nascidos na África, uma vez que os romanos 
so  ligavam para o nome da famí lia. Um dos u ltimos 
grandes generais tinha esse nome: Scipios Afranius 
(Scipia o, o Africano)  
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