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Apresentação 
 

Darcilia Simões (UERJ) 
Paulo Osório (UBI) 

 

Os estudos que se prendem a matérias 

relacionadas com a aquisição da língua têm, em nosso 

entender, relações muito íntimas com as questões 

semióticas e com aspetos ligados à sintaxe e à semântica. 

Na verdade, a aquisição/interpretação e uso de signos 

diferenciados coloca problemas nas diferentes questões 

interpretativas sempre que se trate da aquisição (e da 

aprendizagem) de uma língua natural. O problema surge 

com maior acuidade quando estamos perante falantes não 

nativos. Aí a interpretação semiótica torna-se, ainda, mais 

complexa e o entendimento das relações sintático-

semânticas da língua constitui um momento de verdadeira 

descoberta. 

Este livro reúne alguns dos trabalhos apresentados 

no âmbito do Congresso ALFALITO que decorreu em 

João Pessoa em 2018, sob a organização da própria 

ALFAL. Os trabalhos integram-se no projeto de pesquisa 

que dá título a esta mesma publicação. 
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O volume agora publicado integra quatro 

capítulos. No primeiro texto, Claudia Moura da Rocha 

traça um historial acerca do ensino de questões sintáticas, 

defendendo que estas devem ser exploradas à luz da sua 

expressividade e da sua relação com o próprio texto. 

Analisando o binómio “gramática/ensino”, a autora 

esclarece os fundamentos para um ensino da gramática 

numa perspetiva reflexiva. Num outro texto, Darcilia 

Simões debruça-se em questões ligadas ao domínio 

vocabular, nomeadamente no que respeita à fala do 

sertão. Um estudo desta natureza faz com que a autora 

refira que estudar a fala do sertão é analisar uma fala 

histórica, representando a linguagem dos que vivem 

longe dos grandes centros urbanos do Brasil. Integrando-

se num viés de estudos de variação linguística, o capítulo 

propõe um glossário e notas explicativas de um córpus 

(uma letra-exemplo da fala do sertão) criteriosamente 

selecionado e analisado. Um outro capítulo, assinado por 

Denise Salim Santos e Tania Maria Nunes de Lima 

Camara, reflete a desconstrução (e a sua importância) dos 

sentidos, recorrendo as autoras aos provérbios enquanto 

unidades fraseológicas. Os materiais paremiológicos são, 
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na verdade, excelentes dispositivos didáticos para o 

trabalho sobre a língua em sala de aula. Por fim, Márcia 

Felipe concebe um capítulo em que, partindo de uma 

proposta de análise semiótica, faz considerações sobre 

aspetos semânticos da sintaxe da língua. A questão da 

simbiose sintaxe/semântica é um dos aspetos mais 

produtivos da análise linguística. 

Foi objetivo dos coordenadores deste volume que 

o mesmo tivesse uma unidade epistemológica em torno, 

aliás, dos contributos semióticos para a aquisição da 

sintaxe e da semântica por estudantes de língua 

portuguesa. Embora cientes de que as estratégias 

pedagógico-didáticas poderão sofrer alterações perante 

um público nativo ou não nativo de aprendizes, a verdade 

é que há princípios comuns na prática letiva.  

Em suma, propomos sempre um ensino reflexivo 

e que assente na de(s)codificação de todos os parâmetros 

semióticos que as diferentes tipologias textuais nos 

oferecem e que devem ser criteriosamente exploradas em 

sala de aula. 
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SEM MEDO DE ANÁLISE SINTÁTICA: A 
CONTRIBUIÇÃO DA SINTAXE PARA A 

CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS DO TEXTO 
Claudia Moura da Rocha  

(UERJ/SME-RJ/SELEPROT) 

Considerações iniciais sobre o ensino de sintaxe 

Não é muito difícil para um professor de Língua 

Portuguesa descrever o estágio atual do ensino de 

sintaxe. Observando o cotidiano de seus alunos, é 

possível confirmar que as aulas são encaradas por 

muitos deles como um verdadeiro “bicho-papão”, 

monstro da infância pronto para devorá-los, sem nos 

esquecermos de que seu desempenho escolar também 

é alvo dessa fera. As aulas de sintaxe (comumente 

chamadas de aulas de análise sintática) são rotuladas 

pelos alunos como difíceis, complicadas, não havendo 

muito apreço por elas, às vezes nem mesmo 

curiosidade, com exceção de alguns estudantes que 

costumam se sair melhor nas avaliações.  

Essa aversão não é exclusividade discente, uma 

vez que alguns professores a compartilham também. 

No Ensino Superior, a situação não difere muito. Os 
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períodos letivos dedicados às aulas de sintaxe 

costumam provocar temor entre os futuros 

professores de língua materna. Esse fato é um reflexo 

de um Ensino Fundamental deficitário, prendendo 

alunos e professores em um eterno círculo vicioso, 

não lhes permitindo apropriarem-se adequadamente 

do conhecimento necessário. 

É mais do que indispensável frisar que o ensino 

de língua é costumeiramente associado ao ensino de 

nomenclatura, o que pode ser facilmente comprovado 

pela observação de provas (tanto de escolas como de 

concursos públicos) e de livros didáticos, somente 

para citar dois exemplos. As aulas de sintaxe, por sua 

vez, costumam se concentrar (para não dizer se 

resumir) na classificação das orações e de seus 

termos. Essa prática de análise descontextualizada 

(desvinculada do texto) em nada contribui para a 

construção do sentido textual ou para a formação de 

leitores proficientes. Na prática de sala de aula, o 

professor percebe que seu aluno nem bem classifica 

esses termos nem compreende o que lê, o que nos leva 
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a refletir sobre que atitude tomar para solucionar tal 

problema. Perini (2000, p. 48) alerta: 

Mas com a gramática a situação é outra. O 
aluno do quarto ano do ensino fundamental já 
está estudando as classes de palavras e a 
análise sintática — e não sabe. Ao chegar à 
terceira série do ensino médio, continua 
estudando a análise sintática e as classes de 
palavras — e continua não sabendo. Um 
professor de português, mesmo que do ensino 
médio, não pode entrar na sala esperando que 
os alunos dominem a análise sintática, ou que 
possam distinguir uma preposição de um 
advérbio, sob a pena de graves decepções. E 
eles estudam esse assunto há oito anos, às 
vezes mais! Decididamente, alguma coisa está 
muito errada.   

O que não se pode negar é que a língua nos 

oferece recursos (fonológicos, morfológicos, 

semânticos e sintáticos também) para nos 

comunicarmos de maneira mais viva e expressiva. 

Esses recursos devem ser explicitados para que os 

alunos os reconheçam e possam se apropriar da 

riqueza expressiva que a língua nos oferece (aqui não 

nos limitamos à língua portuguesa, pois ela é uma 

característica geral dos idiomas). 
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Por pensarmos dessa forma, propomos que os 

recursos sintáticos podem e devem ser analisados por 

seu potencial expressivo, procurando reconhecer sua 

finalidade na tessitura textual. As reflexões e as 

sugestões de exercícios ora propostos são resultado 

do trabalho realizado no ensino superior, 

especificamente em disciplinas voltadas para o ensino 

de sintaxe e para a abordagem da relação entre 

gramática e ensino, o que não impede sua aplicação 

aos níveis fundamental e médio. 

Antes de passarmos às propostas de atividades, 

é relevante uma breve reflexão sobre o que se entende 

por gramática. 

1. Gramática e ensino 

Como afirmamos anteriormente, o ensino de 

Língua Portuguesa está indissociavelmente 

relacionado ao ensino de nomenclatura, em especial à 

classificação das orações e de seus termos, o que 

costuma ser rotulado como ensino de gramática; pelo 

menos é o que o senso comum e muitos professores e 

alunos pensam. 
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Em paralelo, ocorre outra associação: 

normalmente o ensino de gramática é relacionado ao 

ensino da norma-padrão, o que leva muitas pessoas a 

pensarem que uma variedade da língua mais informal 

não é dotada de gramática, o que é um enorme 

equívoco, uma vez que não há língua sem gramática. 

Como se percebe, em primeiro lugar, é preciso 

esclarecer o que se entende por gramática. Ela seria o 

conjunto de regras de uma língua e de suas 

variedades, definição aceita por estudiosos como 

Possenti (2012, p. 63) e Travaglia (2002, p. 28). Dessa 

definição, é possível depreender que mesmo a 

variedade popular apresenta um conjunto de regras 

de organização (sua gramática), que é seguido por 

seus usuários. 

Portanto, podemos concluir que existem vários 

tipos de gramática, não nos limitando à vertente 

tradicional como a maioria das pessoas imagina. 

Travaglia (2002, p. 30-37) lista onze tipos, a saber: 

normativa, descritiva, internalizada, implícita, 

explícita ou teórica, reflexiva, contrastiva ou 

transferencial, geral, universal, histórica e comparada. 
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Por sua vez, Possenti (2012, p. 63-73) aborda apenas 

as três primeiras: normativa, descritiva e 

internalizada. Seguindo seu exemplo, e em virtude da 

concisão necessária, trataremos também somente 

dessas três. 

A gramática normativa também é conhecida 

como prescritiva, pois prescreve as regras de como 

falar e escrever. É o “conjunto de regras que devem 

ser seguidas”; vem a ser a concepção mais conhecida 

pelos professores; o seu domínio garantiria aos alunos 

o emprego com desenvoltura da variedade padrão 

(POSSENTI, 2012, p. 64-65). Privilegia a língua escrita, 

relegando à variedade oral da norma culta um lugar 

subalterno. Está associada à prescrição de regras, 

ditando o que é certo ou errado. Nesse contexto, 

apenas uma variedade da língua é a certa, é a que vale 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 30-31). Travaglia (2002, p. 32) 

lembra que “quando os professores falam em ensino 

de gramática, estão pensando apenas nesse tipo de 

gramática, por força da tradição ou por 

desconhecimento da existência dos outros tipos”. 
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Por sua vez, a gramática descritiva seria o 

“conjunto de regras que são seguidas”. Serve para 

orientar o trabalho realizado pelos linguistas na 

descrição de como as línguas se comportam, como são 

efetivamente faladas; seu objetivo, portanto, não é a 

prescrição de regras do que é certo ou errado, apenas 

identificar como efetivamente uma língua é 

empregada para comunicação (POSSENTI, 2012, p. 65-

69). 

O terceiro tipo de gramática é a internalizada. É 

conhecida como o “conjunto de regras que o falante 

domina” ou suas “hipóteses sobre os conhecimentos 

que habilitam o falante a produzir frases ou 

sequências de palavras de tal maneira que essas frases 

e sequências são compreensíveis e reconhecidas como 

pertencendo a uma língua” (POSSENTI, 2012, p. 69). 

E qual delas deve ser abordada na escola? O 

professor e gramático Evanildo Bechara (2006, p. 7) 

defende o ensino da norma-padrão: 

A terceira crise é na escola, na medida em que, 
não se fazendo as distinções necessárias entre 
gramática geral, gramática descritiva e 
gramática normativa, a atenção do professor se 
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volta para os dois primeiros tipos de 
gramática, desprezando justamente a 
gramática normativa que deveria ser o objeto 
central de sua preocupação e, em 
consequência, despreza toda uma série de 
atividades que permitiriam levar o educando à 
educação linguística necessária ao uso efetivo 
do seu potencial idiomático.  

Concordamos com o autor, uma vez que o aluno 

não é matriculado em um estabelecimento de ensino 

para aprender o que já sabe, o que domina pelo 

contato direto com outros falantes da língua. 

Entretanto, isso não significa desvalorizar a variante 

linguística falada pelo aluno; o que se pretende é 

torná-lo, como o próprio Bechara (2006, p. 13) sugere, 

um poliglota em sua própria língua, sabendo adequar 

o seu desempenho linguístico ao que a situação 

comunicativa exige. Quanto aos diversos tipos de 

gramática, cabe ao professor de língua materna, como 

bom profissional que pretende ser, e não 

necessariamente ao aluno, conhecê-los, procurando 

tirar proveito, por exemplo, da gramática 

internalizada de seus estudantes para desenvolver 

suas competências linguísticas.  

  

15



I. A sintaxe e sua importância no ensino de 
língua portuguesa 

Como dissemos, o ensino de sintaxe é encarado 

como mais um entrave na trajetória do aluno. 

Classificar termos e orações são tarefas penosas para 

muitos deles. Quando adultos, a situação não difere 

muito. Análise sintática é um dos conteúdos mais 

difíceis e temidos do currículo da disciplina Língua 

Portuguesa e quem a domina se orgulha disso. 

No entanto, o ensino de Língua Portuguesa não 

deve ser confundido com o ensino de análise sintática, 

o que não significa que se deva prescindir dele; ao 

contrário, ter uma “consciência” sintática da própria 

língua (ou de qualquer outra que se esteja 

aprendendo) é fundamental. Quando nos referimos a 

essa “consciência”, fazemos menção à gramática 

internalizada de que tratamos anteriormente, pois ela 

se refere às hipóteses que o falante desenvolve acerca 

da estruturação gramatical do seu próprio idioma. 

É por meio dessa “consciência” que se pode 

explicar ao aluno porque, em determinados contextos, 

emprega-se ou não a vírgula; ou porque determinadas 
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construções sintáticas permitem entrever o 

posicionamento do autor de um texto ou a orientação 

argumentativa de um determinado enunciado (como 

ocorre com as orações iniciadas por conjunções 

coordenativas adversativas, que indicam uma 

orientação argumentativa contrária ao que 

anteriormente se postulara). 

Para exemplificar, tratemos um pouco mais 

detalhadamente das relações entre: 

2.1.Aspectos sintáticos e pontuação 

Nos anos iniciais de escolarização, com o 

objetivo de facilitar ao aluno o domínio da escrita e 

dos seus respectivos sinais de pontuação, alguns 

professores costumam dizer-lhes: “Escreva esta 

palavra como você a fala” ou “Use a vírgula quando 

fizer uma pausa”. Infelizmente, embora o intuito dos 

mestres seja nobre (aqui cabe um mea culpa por tê-lo 

praticado também quando era professora do 1º 

segmento do ensino fundamental), tais práticas 

conduzem os alunos a desenvolverem maus hábitos, 

difíceis de superar ao longo de sua escolaridade. 
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Não é raro encontrarmos casos de uma escrita 

que busca representar a fala (não só ortográfica como 

também lexicalmente — com a escolha vocabular 

inadequada ao contexto da modalidade escrita) e as 

pausas individuais de quem escreve, o que não condiz 

com as regras de emprego da vírgula, determinadas 

mais por questões de natureza sintática do que de 

natureza melódica. 

A fim de corroborar o que afirmamos 

anteriormente, reflitamos sobre o que Ferrarezi Jr. 

(2018, p. 78-79) comenta acerca da relação entre 

vírgula e análise sintática: 

“O João, hoje mesmo, aquele tonto, vai levar a 

dele por ter me traído!” 

Você viu que temos uma forma específica de 

pronunciar essa frase de maneira que nosso 

ouvinte sabe que “hoje mesmo” não é parte do 

sujeito e não é parte do nome do João (o João 

não se chama “João Hoje mesmo”). Falamos a 

frase de uma maneira que a pessoa que nos 

ouve percebe (mesmo sem ter consciência 

disso) que “hoje mesmo” é um complemento 
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adverbial, é algo que está ali entre “O João” e 

“aquele tonto”, somente para indicar o tempo, 

ou seja, “quando” “o João vai levar a dele”. 

Isso, como disse, é tudo automático na fala e 

não precisamos nos preocupar, pensar, 

planejar a pronúncia, a entonação que vamos 

dar para ser entendidos. Mesmo as crianças 

menores que já falam a língua dominam esses 

recursos, que são básicos no sistema. Mas, e 

quando escrevemos? Aí a coisa complica! E por 

que complica? Porque, quando escrevemos, não 

temos todos os recursos disponíveis que temos 

na fala e, para piorar, precisamos ter 

consciência da estrutura frasal, isso se 

queremos pontuar corretamente. Para dar 

conta de informar ao nosso leitor sobre a 

estrutura que montamos na escrita, existem 

sinais de pontuação que servem exatamente 

para marcar se a estrutura sintática do que está 

escrito está na ordem mais comum da língua, 

se há inversões, inserções, coordenações etc. 

Esses sinais são a vírgula (,) e o ponto e vírgula 
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(;), além daqueles sinais que servem à 

periodização. Mas, então, como saber isso se 

não se sabe análise sintática? 

Esse é justamente o maior problema para o 

aprendizado do uso da vírgula (e do ponto e 

vírgula). Para poder usar correta e 

conscientemente esses sinais de pontuação, a 

pessoa precisa dominar a análise sintática do 

português, precisa ter consciência da estrutura 

sintática do que está sendo escrito. 

Por essa razão, é imprescindível desenvolver no 

aluno a “consciência” sobre os padrões sintáticos de 

sua própria língua, o que não necessariamente 

significa ensino de nomenclatura ou de classificação 

apenas. Não condenamos que o aluno saiba classificar 

termos ou orações, mas sabemos que isso não é 

suficiente para que compreenda o que lê ou escreva 

seus textos de forma satisfatória. Portanto, urge 

estimular o pensamento reflexivo sobre as estruturas 

da língua. 

Pode-se abordar com os estudantes o que se 

costuma chamar de ordem canônica (ou usual) da 
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oração (que seria S + V + O) para demonstrar-lhes que, 

estando os elementos de uma oração nessa ordem 

(tratando-se aqui do período simples), não há 

necessidade de se empregar a vírgula. Caso algum 

elemento “saia” dessa ordem, ou seja, venha a ser 

deslocado para outro ponto da oração, esse 

deslocamento deve ser marcado, sinalizado pelo 

emprego da vírgula. Isso ocorre tanto em relação a um 

adjunto adverbial (no caso de períodos simples) como 

a uma oração subordinada adverbial deslocada, por 

exemplo, para o início do período (nesse caso, 

composto). 

Em 7 de setembro de 1822, foi proclamada a 

Independência do nosso país. 

Quando a chuva parou, o trânsito lentamente 

voltou a fluir. 

Termos sintáticos com valor explicativo, como o 

aposto, ao serem introduzidos em uma oração, devem 

ser marcados, sinalizados pelas vírgulas (e, 

opcionalmente, pelos parênteses ou travessões). 

D. Pedro I, imperador do Brasil, era um 

português. 
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D. Pedro I (imperador do Brasil) era um 

português. 

O vocativo é outro termo facilmente deslocável 

na oração ou no período, devendo ser sinalizado por 

meio do emprego das vírgulas. 

Guilherme, não faça barulho. 

Não faça barulho, Guilherme, pois seus irmãos 

podem acordar assustados! 

Até mesmo para compreender os tais casos de 

erros “crassos” de português (empregar a vírgula para 

separar o sujeito do seu respectivo verbo), é 

necessário que o aluno saiba identificar o que é o 

sujeito de uma oração (sendo ele uma estrutura 

simples ou complexa, de natureza oracional). Da 

mesma forma, pode compreender que, assim como a 

vírgula não deve separar o sujeito de seu respectivo 

verbo, o mesmo também não deve ocorrer entre o 

verbo e o seu respectivo complemento quando 

estejam obedecendo à ordem canônica da oração.   

2.2. Aspectos sintáticos, concordância e 
regência 
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Como é possível solicitar que o aluno escreva um 

texto que obedeça às regras de concordância nominal 

se ele não souber diferenciar termos nucleares 

(determinados) dos periféricos (determinantes) em um 

sintagma? “Como fará para estabelecer a concordância 

entre o verbo e o seu respectivo sujeito (ainda mais 

quando este estiver posposto a aquele) se não souber 

identificar o último? 

Atenção para o fato de que identificar um termo 

não é exatamente o mesmo que saber classificá-lo, 

nomeá-lo segundo a nomenclatura vigente (em nosso 

caso particular, a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira); obviamente, esse conhecimento não é 

desprezível, no entanto, ele não nos garante um 

leitor/produtor de textos competente ou proficiente. 

Portanto, assim como as noções de sintagma, 

determinado e determinante, por um lado, e de sujeito 

e predicado (mais especificamente pode-se focar nos 

verbos de ligação, no caso do predicado nominal, ou 

nos verbos transitivos e intransitivos, núcleos do 

predicado verbal ou do verbo-nominal), por outro, são 

fundamentais para que se saiba realizar a 
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concordância nominal e a verbal, respectivamente, as 

noções sobre objeto direto, objeto indireto e 

complemento nominal (frequentemente difíceis para a 

maioria dos alunos compreender) são essenciais para 

que o estudante escreva textos observando as regras 

de regência verbal e nominal (em que um termo rege, 

“exige” outro). 

O fato é extremamente relevante em nosso 

idioma uma vez que, em alguns casos, a mudança de 

regência verbal, por exemplo, implica mudança de 

significado. 

Ela aspirava o pó dos móveis. (verbo transitivo 

direto + objeto direto = retirar o pó por meio de 

vácuo) 

Ela aspirava ao cargo de chefe há anos. (verbo 

transitivo indireto + objeto indireto = desejar) 

Entretanto, como perceber a alteração de 

regência sem o domínio das noções de transitividade 

verbal (o que não significa emprego de nomenclatura, 

mas apenas a noção do emprego ou não de 

determinadas preposições, da necessidade ou não de 
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um verbo ter complementos, não sendo necessário ir a 

fundo nas exceções). 

Esse conteúdo também é relevante quando se 

vai tratar de vozes verbais, pois, com raríssimas 

exceções (como ocorre com o verbo assistir na 

linguagem coloquial), não é possível passar um verbo 

da voz ativa para a passiva quando se tratar de um 

verbo transitivo indireto ou intransitivo: 

O rapaz rasgou (v.t.d.) o livro (obj. direto) de 

propósito. 

 

O livro (sujeito) foi rasgado pelo rapaz de 

propósito. 

 

O rapaz precisou (v.t.i.) de um livro (obj. 

indireto). 

 

(?) De um livro foi precisado pelo rapaz. 

 

O rapaz caiu (v. intrans.) Ø. 

 

(?) Ø foi caído pelo rapaz. 
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2.3. Aspectos sintáticos e a tessitura textual 

Não há textos sem estruturas sintáticas; não há 

como ler, interpretar e produzir textos sem 

reconhecer, compreender e empregar essas estruturas 

(por exemplo, os períodos simples e compostos) por 

meio da nossa “consciência” sintática. Entretanto, o 

estudo de sintaxe tem se resumido à classificação dos 

termos do período simples e das orações do período 

composto, considerando-se os seus diversos subtipos 

(coordenadas e subordinadas substantivas, adjetivas e 

adverbiais). Como pretendemos demonstrar, e 

acreditamos não sermos os primeiros nem os únicos a 

assim proceder, o estudo dos períodos simples e 

composto não deve e não precisa se resumir a isso. 

Trabalhos como os de Hawad (2012), sobre como 

ensinar as orações subordinadas substantivas, 

merecem destaque. A autora sugere atividades que 

envolvem orações substantivas e discurso indireto, 

coesão textual e modalização. 
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Estudos mais recentes procuram associar o 

estudo sintático à sua função discursiva, como por 

exemplo, os que tratam da relação entre oração 

principal e modalização (KOCH, 2009, p. 136-139; 

SCHLLE, 2011, p. 1-12; AZEREDO, 2018, p. 98-99), 

fenômeno em que se consegue identificar, no texto, 

por meio de elementos linguísticos, o grau de 

engajamento do falante com o que diz: 

Dentro de uma teoria da linguagem que leva 
em conta a enunciação, consideram-se 
modalizadores todos os elementos 
linguísticos diretamente ligados ao evento de 
produção do enunciado e que funcionam como 
indicadores das intenções, sentimentos e 
atitudes do locutor com relação ao seu 
discurso. Estes elementos caracterizam os 
tipos de atos de fala que deseja desempenhar, 
revelam o maior ou menor grau de 
engajamento do falante com relação ao 
conteúdo proposicional veiculado, apontam as 
conclusões para as quais os diversos 
enunciados podem servir de argumento, 
selecionam os encadeamentos capazes de 
continuá-los, dão vida, enfim, aos diversos 
personagens cujas vozes se fazem ouvir no 
interior de cada discurso (KOCH, 2009, p. 136). 
 
A modalização diz respeito à expressão das 
intenções e pontos de vista do enunciador. É por 
intermédio da modalização que o enunciador 
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inscreve no enunciado seus julgamentos e 
opiniões sobre o conteúdo do que diz/escreve, 
fornecendo ao interlocutor ‘pistas’ ou 
instruções de reconhecimento do efeito de 
sentido que pretende produzir (AZEREDO, 
2018, p. 98-99).  

 Dessa forma, percebe-se que o professor 

poderia abordar com seus alunos, muito mais do que a 

classificação de orações, a sua função no discurso. 

Observemos as seguintes orações destacadas (é 

preciso esclarecer que trataremos mais 

especificamente das orações principais das orações 

subordinadas substantivas: 

 

É possível que ele se atrase. 

É evidente que ele se atrasou. 

É lamentável que ele tenha se atrasado. 

Acho que ele se atrasou. 

Tenho certeza de que ele se atrasou. 

Dizem que ele se atrasou. 

 

Pode-se demonstrar ao aluno que, dependendo 

do que o produtor do texto pretende transmitir, 

deverá selecionar estruturas sintáticas distintas. Se é 
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sua intenção não se comprometer em relação ao que 

afirma, indicando suposição ou dúvida, selecionará as 

orações principais iniciadas por “é possível” e “acho”; 

entretanto, se quiser demonstrar certeza, optará por 

“é evidente” ou “tenho certeza”. A oração iniciada por 

“é lamentável” indica um juízo de valor negativo em 

relação ao fato comentado. Se quiser demonstrar o 

menor grau de engajamento em relação ao que diz, 

empregará a oração iniciada por “dizem” (o emprego 

do sujeito indeterminado permite ao falante não se 

comprometer em relação ao que afirma, uma vez que 

não sabe ou não quer revelar quem realmente fez a 

declaração). 

É interessante observar que o trabalho docente 

se concentra na classificação das orações 

subordinadas, relegando à oração principal pouca 

atenção; contudo, a modalização, como já apontamos, 

se faz presente nesta e não naquelas. 

De acordo com a análise sintática tradicional, as 

primeiras orações de cada um destes enunciados são 

consideradas como principais em relação às segundas, 

classificadas como subordinadas (substantivas). É 
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preciso notar, porém, que o conteúdo proposicional 

propriamente dito encontra-se, justamente, na 

segunda parte de cada um deles, servindo a primeira 

parte apenas para modalizá-lo, isto é, para indicar 

aspectos relacionados à enunciação (KOCH, 2009, p. 

137) 

Seria interessante salientar para o aluno que, em 

determinados casos, o conteúdo que se pretende 

comunicar, a informação mais relevante, está na 

oração subordinada e não na principal, como muitas 

gramáticas normativas apontam.  

Além disso, esse tipo de construção é muito 

frequente em editoriais e artigos de opinião, textos 

argumentativos por excelência, tipologia textual 

bastante valorizada no ensino de produção textual, 

principalmente a partir do 9º ano do ensino 

fundamental. Portanto, o trabalho docente não deve se 

resumir apenas à classificação de orações, mas à sua 

função na tessitura textual. 

Outro aspecto da oração principal a ser 

abordado é a presença de verbos dicendi nas que 

introduzem orações subordinadas substantivas 
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objetivas diretas. Dentre esses verbos, há os que 

podem ser considerados mais neutros (como dizer, 

falar, afirmar, por exemplo) do que outros (como 

confidenciar, ponderar, enfatizar, dentre outros). Além 

de indicarem o fenômeno da polifonia (a presença de 

outras “vozes” em um texto), os do segundo caso 

revelam a atitude e intenção de quem se pronunciou 

(ABREU, 2018, p. 499-500; 1994, p. 45-46): 

O suspeito falou que era inocente. 

O suspeito enfatizou que era inocente. 

Como esclarece Sautchuk (2017, p. 165), essa é 

uma outra forma de o fenômeno da modalização se 

manifestar: 

Também vem se tornando comum, na mídia 
escrita menos formal, a modalização na 
reprodução de falas de personagens que são 
entrevistados ou que declaram algo. Isso é 
realizado substituindo-se os verbos 
tradicionalmente usados para introduzir a fala 
— como dizer, falar, declarar, responder — por 
outros, com que o autor sublinha as 
declarações das personagens, marcando-lhes a 
reação física, emotiva ou psíquica ou a versão 
de quem presenciou o fato relatado.  
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Como já demonstramos (em 2.1), a relação entre 

os aspectos sintáticos e a pontuação reaparece no 

tocante a algumas orações subordinadas adverbiais 

que se encontram deslocadas de sua posição usual (no 

fim do período composto). Por sua vez, as orações 

adjetivas também estão estreitamente ligadas à 

questão da pontuação uma vez que a distinção 

semântica entre orações explicativas e restritivas se 

refere à presença ou ausência da vírgula. 

Vale salientar que a dificuldade encontrada pelos 

alunos em identificar a estrutura sintática do período 

composto decorre da mesma dificuldade em 

identificá-la no período simples. As orações 

subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais 

nada mais são do que expansões oracionais dos 

termos simples. 

2.4. Valores semântico-discursivos dos 
conectivos 

O estudo do período composto também permite 

ao professor, além da classificação das orações a 

partir de sua conjunção introdutória, demonstrar ao 

aluno o valor semântico desses conectivos e sua 
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função discursiva, tratando-se inclusive da sua 

orientação argumentativa. 

Muito mais relevante para o aluno do que saber 

apenas que embora é uma conjunção subordinativa 

adverbial concessiva é compreender o que é 

concessão e sua relação complementar com a 

adversidade (característica das orações adversativas). 

Por exemplo, pode-se dizer de duas maneiras 

distintas que o fato de um filme ser longo não nos 

impede de considerá-lo interessante: 

1. Embora o filme seja longo, é interessante. 

2. O filme é longo, mas é interessante. 

No primeiro caso, fazemos uma concessão. 

Reconhecemos o fato de o filme ser longo, mas isso 

não nos impede de ainda assim considerá-lo 

interessante. Dessa forma, a conjunção encabeça o 

argumento mais fraco, que não nos impele a mudar de 

atitude. 

No segundo caso, apresentamos o argumento 

mais forte (o filme ser interessante) introduzido pela 

conjunção coordenativa adversativa mas. A primeira 

oração nos permitiria imaginar, após o falante admitir 
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que o filme é longo, que ele iria desqualificá-lo, mas 

não é o que ocorre, pois, as orações introduzidas por 

conjunções adversativas nos indicam uma orientação 

argumentativa contrária ao que se espera (KOCH, 

2009, p. 105). 

Acreditamos que muitos professores 

reconheçam que é muito mais desejável e necessário 

que o aluno saiba manejar os conectivos do que 

classificá-los, mas, na prática, não é o que ocorre. 

Pode-se demonstrar aos alunos os benefícios de se 

empregar corretamente os conectivos (reconhecendo 

sua função semântica e discursiva), não nos limitando 

à mera classificação das orações. 

3. Uma proposta de análise dos recursos 
sintáticos presentes nos textos 

Ao contrário do que se possa imaginar, não é 

uma tarefa das mais difíceis encontrar textos em que 

recursos de natureza sintática tenham sido 

explorados a fim de produzir efeitos expressivos. 

Podemos encontrar exemplos de textos literários, tais 

como poemas e crônicas, assim como de textos do 

cotidiano, como piadas, capas de jornal, charges e 
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cartuns, em que determinado recurso sintático atua 

com fins expressivos. Entre os textos literários, 

podemos citar o conhecido poema Quadrilha, de 

Carlos Drummond de Andrade (1992, p. 146), em que 

se identifica, na primeira estrofe, o emprego 

predominante de orações subordinadas adjetivas e, na 

segunda, o predomínio de orações coordenadas. 

 

Quadrilha 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que 
amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o 
convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou 
para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes 
que não tinha entrado na história. 

O que essa estruturação sintática nos sugere? Na 

primeira estrofe, em que há o predomínio de 

estruturas subordinadas, identificamos a dependência 

amorosa entre os pares não correspondidos, 

dependência que nos remete à subordinação, forma de 

organização sintática em que os elementos dependem 
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de outros hierarquicamente, sendo sintaticamente 

subordinados a eles. Na segunda estrofe, por sua vez, 

o predomínio de estruturas coordenadas pode ser 

associado à separação dos personagens dessa 

quadrilha amorosa, assemelhando-se à independência 

sintático-semântica entre as orações coordenadas.  

São conhecidos os exemplos de Machado de 

Assis (1990, p. 36) em que, explorando a falta de 

paralelismo semântico entre estruturas de mesma 

função sintática, conseguiu traduzir sua fina ironia: 

Marcela amou-me durante quinze meses e 
onze contos de réis; nada menos. 

Em textos do cotidiano, também é possível 

observar fenômenos de semelhante natureza, como é 

o caso da piada a seguir, em que o humor decorre da 

ambiguidade de sentidos produzida pela dupla 

possibilidade sintática: 

— Por que o português está sempre com o pé 
esquerdo fedendo? 
Porque sua mulher vive dizendo a ele: “Lava o 
pé direito, gajo!”. (AVIZ, 2003, p. 134) 
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No caso, rimos de o português não ter entendido 

que não era para lavar apenas um dos pés, o direito, e 

sim lavá-lo corretamente. O mal-entendido ocorre 

devido à possibilidade de compreendermos a palavra 

direito ora como adjunto adnominal de pé, ora como 

adjunto adverbial do verbo lavar. 

Citemos também um exemplo jornalístico. A 

princípio, a capa do jornal O Dia, de 24 março de 2012, 

estampava um erro de concordância: “Morreram 

Chico Anysio”. Na verdade, o que se pretendeu com o 

“erro” foi homenagear o humorista, conhecido pela 

quantidade expressiva de personagens criados e 

interpretados por ele mesmo. O fenômeno sintático 

identificado nesse caso é o da concordância ideológica 

ou silepse de número, intencionalmente formulada 

pelo redator do texto para realçar a multiplicidade de 

personagens criados pelo humorista. 

Os exemplos citados são representativos do uso 

expressivo dos recursos sintáticos que pode ser 

apresentado aos alunos. Entretanto, é fundamental 

também demonstrar-lhes o emprego dos conectivos e 
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sua função discursiva. Como exemplo, tomemos a 

crônica de Marina Colasanti: 

NÃO DEVIA 
Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 
A gente se acostuma a morar em apartamentos 
de fundos e a não ter outra vista que não as 
janelas ao redor. E porque não tem vista, logo 
se acostuma a não olhar mais para fora, a não 
abrir as cortinas. E, à medida que se acostuma, 
esquece o sol, o ar, a amplidão. 
A gente se acostuma a acordar de manhã 
sobressaltado, porque está na hora. A tomar 
café correndo, a ler jornal no ônibus, porque 
não pode perder tempo. A comer sanduíche 
porque não dá para almoçar. A sair do trabalho 
porque já é noite, a deitar e dormir pesado, 
sem ter vivido o dia. 
A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre 
a guerra. E, aceitando a guerra aceita os mortos 
e que haja número para os mortos. E aceitando 
os números não acredita nas negociações de 
paz. 
A gente se acostuma a andar na rua e a ver 
cartazes. A abrir revistas e a ver anúncios. A 
ligar a TV e a assistir a comerciais. A ir ao 
cinema e a engolir publicidade. A ser 
conduzido, desnorteado, lançado na infindável 
catarata dos produtos. 
A gente se acostuma à poluição, às salas 
fechadas de ar condicionado e cheiro de 
cigarro, à luz artificial e seu ligeiro tremor. Ao 
choque que os olhos levam na luz natural. À 
contaminação da água do mar, à lenta morte 
dos rios e lagoas. A não ouvir passarinho, a não 
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ter galo de madrugada, a não colher fruta no 
pé, a não ter sequer uma planta... 
A gente se acostuma a coisas demais para não 
sofrer. Em doses pequenas, tentando não 
perceber. Vai afastando uma dor aqui, uma 
revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente 
senta na primeira fila e torce o pescoço. Se a 
praia está contaminada, a gente só molha os 
pés e sua no resto do corpo. A gente se 
acostuma... Para não se ralar na aspereza, para 
preservar a pele, evitar feridas, sangramentos. 
A gente se acostuma para poupar a vida. A vida 
que, aos poucos, se gasta. E que, gasta de tanto 
se acostumar, se perde de si mesma... 
(Disponível em: 
http://releituras.com/mcolasanti_eusei.asp. 
Acesso em 17/03/2019) 
 
Sugerimos pedir aos alunos que destaquem 
todos os conectivos encontrados no texto a fim 
de identificarem que instruções semântico-
discursivas eles fornecem ao leitor. Nesse caso, 
desconsideraremos as conjunções integrantes 
e os pronomes relativos. 

Vejamos como ficaria o texto: 

NÃO DEVIA  
Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 
A gente se acostuma a morar em apartamentos 
de fundos e a não ter outra vista que não as 
janelas ao redor. E porque não tem vista, logo 
se acostuma a não olhar mais para fora, a não 
abrir as cortinas. E, à medida que se 
acostuma, esquece o sol, o ar, a amplidão. 
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A gente se acostuma a acordar de manhã 
sobressaltado, porque está na hora. A tomar 
café correndo, a ler jornal no ônibus, porque 
não pode perder tempo. A comer sanduíche 
porque não dá para almoçar. A sair do 
trabalho porque já é noite, a deitar e dormir 
pesado, sem ter vivido o dia. 
A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre 
a guerra. E, aceitando a guerra aceita os mortos 
e que haja número para os mortos. E aceitando 
os números não acredita nas negociações de 
paz. 
A gente se acostuma a andar na rua e a ver 
cartazes. A abrir revistas e a ver anúncios. A 
ligar a TV e a assistir a comerciais. A ir ao 
cinema e a engolir publicidade. A ser 
conduzido, desnorteado, lançado na infindável 
catarata dos produtos. 
A gente se acostuma à poluição, às salas 
fechadas de ar condicionado e cheiro de 
cigarro, à luz artificial e seu ligeiro tremor. Ao 
choque que os olhos levam na luz natural. À 
contaminação da água do mar, à lenta morte 
dos rios e lagoas. A não ouvir passarinho, a não 
ter galo de madrugada, a não colher fruta no 
pé, a não ter sequer uma planta... 
A gente se acostuma a coisas demais para não 
sofrer. Em doses pequenas, tentando não 
perceber. Vai afastando uma dor aqui, uma 
revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente 
senta na primeira fila e torce o pescoço. Se a 
praia está contaminada, a gente só molha os 
pés e sua no resto do corpo. A gente se 
acostuma... Para não se ralar na aspereza, para 
preservar a pele, evitar feridas, sangramentos. 
A gente se acostuma para poupar a vida. A vida 
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que, aos poucos, se gasta. E que, gasta de tanto 
se acostumar, se perde de si mesma... 

 

As marcações no texto podem permitir ao leitor 

perceber que, em determinados parágrafos, a autora 

aponta as causas (o que a presença do conectivo 

porque confirma no 1º e no 2º parágrafos) e a 

finalidade (a conjunção para, predominante no último 

parágrafo) de nossa acomodação aos problemas da 

vida cotidiana. Nota-se também a presença expressiva 

da conjunção e ligando sintagmas e orações; ela serve 

para indicar, por ser uma conjunção aditiva, o 

acúmulo, o acréscimo de coisas a que nós nos 

habituamos. A conjunção mas, nesse caso, indica 

orientação argumentativa contrária à afirmação da 

autora na primeira linha do texto (a de que sabe que 

nós nos acostumamos), propondo que não devíamos 

proceder de tal forma. As orações introduzidas pela 

conjunção subordinativa condicional se indicam 

algumas condições que nos são impostas em nosso 

cotidiano e a que também nos submetemos sem 

reclamar com o propósito de nos poupar. 
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Editoriais e artigos de opinião publicados em 

jornais são excelente material de análise, como 

veremos a seguir. 

OPINIÃO 
MECANISMO DE INJUSTIÇAS 
Usinas de concentração de renda 
O Estado brasileiro, da forma como está 
estruturado, e sendo permeável à pressão de 
corporações, é ele próprio a causa das 
injustiças sociais 
por Editorial 
24/06/2018 0:00 

 

Injustiças sociais, com renda concentrada e 
precários serviços públicos básicos fazem 
parte da imagem do país. Afinal, essas mazelas 
acompanham o Brasil há muito tempo. Com a 
redemocratização, institucionalizada na Carta 
de 1988, pensava-se que o quadro social 
melhoraria. E melhorou, com o fim da 
hiperinflação herdada por Sarney da ditadura e 
o golpe certeiro que a alta dos preços recebeu 
do Plano Real, com Itamar Franco no Planalto e 
Fernando Henrique no Ministério da Fazenda. 
Mas controlar a inflação é necessário para 
combater a pobreza, porém não o suficiente. 
Completam-se 30 anos de democracia sob a 
Constituição de 1988, e o quadro social não 
melhora. Algo deu muito errado, mesmo com 
promessas de avanços, aumentos reais do 
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salário mínimo, Bolsa Família e assim por 
diante. Uma pista para ter a resposta é admitir 
a possibilidade de que, seja o país governado 
pela direita ou esquerda, o Estado brasileiro, 
da forma como está estruturado, e sendo 
permeável à pressão de corporações, é ele 
mesmo a causa das injustiças sociais. Por 
funcionarem no seu interior engrenagens que 
privilegiam poucos — empresas e pessoas. 
No enorme oceano de isenções e incentivos 
que o Estado distribui, para atender a lobbies 
diversos, o Bolsa Família, instrumento direto 
de distribuição de renda, é uma gota d’água. 
Textos do Tribunal de Contas da União (TCU) 
elaborados para o processo de votação das 
contas do ano passado do governo Temer são 
assustadoramente reveladores: o total de 
incentivos tributários, financeiros e creditícios 
somou no ano passado o equivalente a 5,4% do 
PIB, tendo chegado há dois anos antes a 6,7%, 
e partido, em 2013, de 3%. O secretário da 
Receita, Jorge Rachid, disse, em entrevista à 
“Folha de S. Paulo”, que a média mundial 
dessas transferências é de 2% do PIB.  
Nem todo este dinheiro, equivalente a 30% da 
receita líquida da União, aparece no 
Orçamento. Há doações a empresários sem 
prazo delimitado de vigência. E a regra é a 
inexistência de qualquer sistema de avaliação 
das transferências. São bilhões do contribuinte 
distribuídos por força de grupos de pressão, 
sem estudos técnicos. Só para a Zona Franca de 
Manaus são R$ 25 bilhões em isenções, a 
perder de vista. 
Este sistema é uma engrenagem que funciona 
distante da sociedade, para concentrar renda. E 
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é composto de vários subsistemas. Nem ajuda a 
reduzir desequilíbrios regionais: a menor 
transferência per capita é para o Nordeste. A 
do Norte é elevada devido à Zona Franca 
(gráficos). 
Outra parte deste mecanismo de injustiças é a 
Previdência, desbalanceada em favor do 
servidor público: enquanto a média das 
aposentadorias pelo INSS, do trabalhador na 
área privada, é de R$ 1.240, a do servidor 
público do Executivo federal chega a R$ 7.500 
e, na casta do funcionalismo do Legislativo, a 
R$ 28 mil. Outra usina eficaz de concentração 
de renda. 
A sempre aplaudida “política de valorização do 
salário mínimo” sequer arranha o problema, e 
ainda costuma ajudar a desequilibrar ainda 
mais as contas públicas. Praticar justiça social 
no Brasil requer um enorme trabalho que 
passa por uma reforma da Previdência para 
reduzir as disparidades entre servidor público 
e trabalhador privado, pela revisão de 
isenções, mas não só. É imperioso reformar o 
próprio Estado. (O Globo, 24/06/2018) 

Sobre o texto, apresentamos exemplos de 

exercícios que podem ser propostos: 

a) Se no período “Completam-se 30 anos de 

democracia sob a Constituição de 1988, e o quadro 

social não melhora” (2º parágrafo), a conjunção e 

fosse substituída por mas, tal mudança representaria 

uma alteração semântica ou sintática? 
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b) Indique o valor semântico dos termos 

destacados, indicando sua função na coesão textual. 

c) Reescreva o trecho destacado de modo a 

transformá-lo numa estrutura oracional: “Algo deu 

muito errado, mesmo com promessas de avanços, 

aumentos reais do salário mínimo, Bolsa Família e 

assim por diante”. Qual será o valor dessa oração? 

d) “É imperioso reformar o próprio Estado”. 

Observe as duas orações destacadas. Reescreva a 

segunda de maneira a tornar-se uma oração 

desenvolvida. Em relação à primeira oração, que 

função sintática a segunda desempenha? Podemos 

dizer que haveria alteração semântica se o autor 

tivesse optado por escrever: “É necessário reformar o 

próprio Estado”? 

Analisemos o seguinte artigo de opinião: 

NOSSA OPINIÃO 
Equívocos na guerra 
Mudanças de comportamento de países em 
relação às drogas são, por sua vez, evidência de 
que há alternativas positivas nas táticas dessa 
guerra. O exemplo mais emblemático está em 
Portugal. Até 2000, o país tinha as estatísticas 
mais preocupantes da Europa, com a mais 
grave epidemia de drogas de sua história. 
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Contabilizavam-se 150 mil viciados em heroína 
(1,5% da população). O governo português 
apostou suas fichas na descriminalização. A 
polícia deixou de prender quem porta 
pequenas quantidades de entorpecentes. Em 
lugar de punição, os usuários flagrados 
passaram a ser encaminhados para tratamento 
médico. Os resultados apareceram: entre 2001 
e 2006 despencaram os índices de morte por 
overdose e de pessoas contaminadas pelo HIV 
(em razão do compartilhamento de seringas 
com parceiros infectados). Houve uma queda 
no consumo de todas as drogas, em todas as 
faixas etárias. 
São números incontestáveis em favor de uma 
política que junte a descriminalização (dando 
ao traficante o rigor da lei, e, ao viciado, apoio 
médico) e uma visão predominantemente de 
saúde pública (reduzir danos sociais, em vez de 
agravá-los com a condenação de viciados, 
caminho certo para aumentar o número de 
pessoas cooptadas para o tráfico). Sobretudo, 
é imperioso adotar uma atitude equilibrada 
entre as ações de prevenção e repressão, 
estas centradas no controle do crime 
organizado transnacional. 
O certo é que não basta um país 
isoladamente ter atos liberalizantes. Sem 
que os grandes mercados consumidores 
adotem a mesma política, este país atrairá 
usuários e máfias de traficantes. (O Globo, 
05/07/2010) 

 

46



Em relação ao segundo texto argumentativo, 

podem ser propostas questões como as seguintes: 

a) Observe os dois períodos destacados no 

último parágrafo, utilizando-os como exemplos para 

comentar o processo de modalização.  

b) Reescreva o período “É imperioso adotar uma 

atitude equilibrada entre as ações de prevenção e 

repressão”, de modo que se conserve o mesmo sentido 

da modalização e não seja alterada a classificação 

sintática de suas orações. 

Queremos destacar que os exemplos anteriores 

são sugestões de como abordar as questões sintáticas 

sem nos limitarmos aos tradicionais exercícios de 

classificação sintática de termos e orações, que não 

necessitam ser abolidos, mas repensados, 

principalmente no tocante à sua predominância em 

sala de aula.  

4. Algumas conclusões 

Podemos concluir que estudar análise sintática 

não se resume apenas a identificar e classificar termos 

e orações, o que seria uma visão muito redutora da 
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abordagem sintática que pode ser desenvolvida pelo 

professor. 

Os benefícios de um ensino coerente, consciente 

e reflexivo da estrutura sintática da língua oferecerá 

ao aluno meios de produzir seus textos de forma 

proficiente, uma vez que dominará os recursos 

sintáticos que a língua lhe oferece com maior 

desenvoltura. 

Por outro lado, devemos estimular que o aluno 

desenvolva sua capacidade de ler não apenas os textos 

alheios, mas os seus próprios, para que possa corrigi-

los. A autocorreção é muito importante e desenvolver 

seu “leitor interno” (Sautchuk, 2003; Abreu, 2018) é 

fundamental para que ele se torne um produtor de 

textos verdadeiramente autônomo e proficiente, 

consciente da estruturação sintática de sua própria 

língua e dos recursos que ela lhe proporciona, como 

bem resume Abreu (2018, p. 419): 

É sabido que todo texto tem uma 
macroestrutura construída por parâmetros 
como coesão, clareza, coerência e progressão. 
Mas um texto tem, também, sua 
microestrutura, cujo eixo é a sintaxe. Quando a 
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compreendemos melhor, ganhamos condições 
de, como “leitores internos” dos nossos 
próprios textos, ter maior segurança e controle 
sobre aquilo que escrevemos, aumentando, 
assim, nossa versatilidade e criatividade. 

Quanto ao professor, cabe a ele compreender 

primeiro porque determinado fato linguístico é 

descrito nas gramáticas da língua bem como sua 

função semântico-discursiva. Somente após essa 

etapa, poderá passar ao trabalho com seu aluno. O 

professor também precisa reaprender a estudar a 

sintaxe da língua, não se concentrando apenas na 

classificação de termos e orações, mas na sua função 

discursiva. 
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VOCABULÁRIO DA FALA DO SERTÃO 
PROFUNDO NA VOZ DE ELOMAR 

 
Darcilia Simões1  

UERJ/SELEPROT/AILP 
 

Preliminares 

Desde 2002 venho me debruçando sobre a fala 

do sertão. Encontrei nessa variedade um veio 

produtivo no que concerne à oportunidade de 

conhecer a fala do homem do interior do Brasil e 

dessa forma produzir mais insumos para o estudo de 

nossa língua. Cumpre, no entanto, esclarecer que não 

se trata da variedade praticada nas produções 

musicais de apelo midiático, as quais se rotulam como 

sertanejas e sertanejas universitárias. Busquei um 

córpus diferenciado que é o Cancioneiro de Elomar 

Figueira de Mello que é um artista que dedica toda a 

sua vida à alma do interior do Brasil, ao qual 

denomina sertão profundo. 

                                                        

1 Esse artigo conta com a contribuição da Bolsista PIBIC-UERJ, 
Desirré Santos da Silva. 
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Uma indagação imediata se apresenta: por que 

estudar a fala do sertão profundo? A resposta é 

objetiva: pretendo produzir material que demonstre 

uma fala histórica, praticada por nossos irmãos 

brasileiros que vivem longe das grandes metrópoles e 

que por isso não desfrutam dos benefícios da 

modernidade, levando então uma vida de sacrifício. 

Essa gente merece ser observada para que os avanços 

socioeconômicos possam um dia chegar a suas terras 

e permitir que vivam com melhores condições e, mais 

que isso, não se veja obrigada a migrar, especialmente 

para o sudeste, em busca de trabalho, de meios de 

vida. 

Outra questão se impõe: por que estudar o 

Cancioneiro de Elomar? Simplesmente porque se trata 

de um artista pouco conhecido no país, com uma 

público fiel e restrito, e que, por opção do compositor, 

“não se vende à mídia”, ficando assim dependente das 

apresentações em espetáculos itinerantes e da venda 

dos CDs gravados pela produtora do próprio autor. 

Trata-se de um Cancioneiro riquíssimo que reúne 

composições que retratam desde a fala mais simplória 
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do sertanejo às páginas eruditas de serestas, cantatas 

e cantigas medievais.  

Elomar é um sertanejo diferente. Foi à cidade, 

estudou música, formou-se em arquitetura e voltou 

para sua criação de bodes e cabras no interior de 

Vitória da Conquista (Bahia), onde até hoje vive e vem 

construindo seu memorial, seu teatro etc. 

Dos estudos realizados da obra elomariana, já 

publicamos um livro intitulado Língua e estilo de 

Elomar (2004) e muitos artigos, dentre eles: 

“Parcela da língua sertaneza2 de Elomar Figueira de 

Melo” (2002), “O vocabulário sertânico de Elomar 

Figueira” (2012), “Inferências e semiose: o texto e o 

contexto em “Retirada”, de Elomar”(2012), “Já qui tu 

vai lá prá fêra, meu amigo trais umas coisinha para 

mim” (2014), “O Brasil não conhece o Brasil” 

(2017), entre outros. 

Sobre questões teóricas 

                                                        

2 Grafia usada pelo autor, porém já atualizada pela norma 
ortográfica como sertanesa. 
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A motivação teórica para tal estudo é o momento 

em que se encontram os estudos sobre a variação 

linguística. O momento histórico que hoje se mostra 

dá relevo à questão da variação como marca 

identitária; porém, são privilegiadas as variedades 

urbanas. Como vivo na contramão, preferi optar pela 

variedade rural (ou não urbana), indo ao encontro de 

uma fala brasileira pouco conhecida, porque pouco 

estudada. Desde o Dialeto Caipira, de Amadeu Amaral 

(1920) — que focalizou uma fala específica, segundo o 

autor, “um dialeto bem pronunciado, no território da 

antiga província de S. Paulo” — ainda não se teve uma 

obra dedicada aos estudos de uma variedade não 

urbana situada no campo, na fala do camponês com o 

cunho que decidi lhe dar. Trato da fala interiorana 

observada em suas marcas históricas, em suas formas 

preservadas do português arcaico, nas corruptelas de 

formas nacionais e estrangeiras, nos neologismos 

locais etc. 

Veja-se o que dissera Amadeu Amaral: 

Foi o que criou aos paulistas, há já bastante 
tempo, a fama de corromperem o vernáculo 
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com muitos e feios vícios de linguagem. 
Quando se tratou, no Senado do Império, de 
criar os cursos jurídicos no Brasil, tendo-se 
proposto São Paulo para sede de um deles, 
houve quem alegasse contra isto o linguajar 
dos naturais, que inconvenientemente 
contaminaria os futuros bacharéis, oriundos de 
diferentes circunscrições do país... 

Como se vê, havia uma visão deformada a 

respeito da fala real da população. Como a tradição 

pensava a fala pelos padrões da escrita formal, 

entendia-se que as formas não padrão era maneiras 

de corromper o vernáculo, destruindo-lhe a pureza.  

Mudam-se os tempos, mudam-se as ideias. Assim 

sendo, com o advento da linguística variacionista ou 

sociolinguística, emergiram novas formas de 

compreender e descrever a língua e sua dialetação, 

dando então lugar para os usos não padrão onde se 

abrigam formas diversas como as que se pode apurar 

na fala do sertão, por exemplo. Veja-se uma definição 

para a sociolinguística variacionista segundo Lucchesi 

e Araújo (2018): 

A Sociolinguística tem por objeto de estudo os 
padrões de comportamento linguístico 
observáveis dentro de uma comunidade de fala 
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e os formaliza analiticamente através de um 
sistema heterogêneo, constituído por unidades 
e regras variáveis. Esse modelo visa a 
responder a questão central da mudança 
linguística a partir de dois princípios teóricos 
fundamentais: (i) o sistema linguístico que 
serve a uma comunidade heterogênea e plural 
deve ser também heterogêneo e plural para 
desempenhar plenamente as suas funções; 
rompendo-se assim a tradicional identificação 
entre funcionalidade e homogeneidade; (ii) os 
processos de mudança que se verificam em 
uma comunidade de fala se atualizam na 
variação observada em cada momento nos 
padrões de comportamento linguístico 
observados nessa comunidade, sendo que, se a 
mudança implica necessariamente variação, a 
variação não implica necessariamente 
mudança em curso (cf. LABOV, 1972, 1974 e 
1982 e 1994; e WEINREICH, LABOV e HERZOG, 
1968).  

No estágio atual da pesquisa, decidi pela 

produção de um vocabulário constituído com as 

formas retiradas do córpus (Cancioneiro de Elomar), 

uma vez que ali encontramos itens que representam 

toda a variedade antes enumerada e que, segundo 

minha ótica, caracteriza a fala do sertão profundo. 

Parti da experiência com a produção do 

Glossário dos Contos de Eça de Queirós. Estímulo à 

leitura e ampliação do vocabulário (Simões, 2016), 
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produzido com auxílio de estudantes da graduação 

que auxiliaram na verificação das palavras e 

expressões que bloqueavam a compreensão do texto. 

A obra se constitui de um número significativo de 

verbetes formados por substantivos, adjetivos e umas 

poucas formas verbais (só as mais recorrentes na 

dificuldade). 

A música sertaneja e Elomar 

Em 1929 surgiu a primeira música sertaneja como se 

conhece hoje. Ela nasceu a partir de gravações feitas pelo 

jornalista e escritor Cornélio Pires de "causos" e 

fragmentos de cantos tradicionais rurais do interior 

paulista, sul e triângulo mineiro (situado entre os rios 

Grande e Paranaíba, formadores do rio Paraná), 

sudeste goiano e mato-grossense. Hoje se expande por 

todo o interior do país e tem bastante força no 

nordeste nacional. Cornélio Pires (1884-1958) foi um 

jornalista, escritor, folclorista, empresário e ativista 

cultural brasileiro. Foi um importante etnógrafo da 

cultura caipira e do dialeto caipira. 

Os primeiros nomes que encontraram o sucesso 

no primeiro momento da música sertaneja foram 
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Tonico e Tinoco, Vieira e Vieirinha, o próprio Cornélio 

Pires e Alvarenga & Ranchinho. As música do 

sertanejo de raiz eram baseadas na viola caipira, gaita 

e instrumentos de cada região, confeccionados 

artesanalmente. As letras contavam a história do 

homem do interior, através de narrativas reais ou 

fantásticas, e, na maioria das vezes, os próprios 

autores cantavam suas músicas. Elomar manteve essa 

tradição, inicialmente cantando suas composições. 

Hoje conta com uma camerata e, eventualmente se 

apresenta com orquestras. 

O projeto de pesquisa 

Inspirado em estudos do folclore musical 

sertanejo, o projeto “Vocabulário da Fala do Sertão 

Profundo na Voz de Elomar”, iniciado em 2017, vem 

sendo desenvolvido sob os auspícios dos Programas 

Prociência e PIBIC (Iniciação Científica).  Opera com 

um córpus de quarenta e seis letras de música que 

reúnem vários estilos. 

A música sertaneja raiz, também denominada 

como moda caipira, música do campo, moda rural, 
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sertanejo antigo, continua viva por representar a 

essência da música nacional brasileiras e a força da 

população interiorana que resiste às intempéries 

sobrevivendo na roça e vencendo as dificuldades. Essa 

cultura se projeta nas letras com características épicas 

e demonstra a simplicidade do povo da roça.  

Elomar é, no entanto, um roceiro diferente, 

eclético em suas composições, uma vez que recua no 

tempo e, partindo da moda caipira, chega ao estilo 

medieval com uma naturalidade invejável, tanto nos 

enredos de suas letras quanto na harmonia de suas 

melodias, legando-nos cantigas e éclogas (poemas 

pastorais) extasiantes. 

Revendo o livro publicado em 2004, Língua e 

estilo de Elomar, tem-se podido corrigir algumas 

definições e significados registrados à época. Muitas 

das formas presentes nas letras em estudo são 

completamente alheias à fala citadina e não têm 

registro lexicográfico, portanto, é preciso contar com a 

colaboração do compositor que “traduz” palavras e 

expressões não encontradas nos dicionários. 

As formas estudadas 

60



Trazemos nesta seção do artigo um exemplo de 

análise, para demonstrar o caminho que se vem 

seguindo na produção do vocabulário. Por enquanto 

está sendo compilado por letra, todavia é possível que 

ganhe outra forma quando da conclusão e publicação 

da obra resultante. 

Observe-se como em uma só letra se apresentam 

inúmeras formas a comentar, levando em conta não 

apenas o seu significado, mas em especial os 

metaplasmos (transformações morfofonéticas) 

sofridas na realização da fala sertaneja. Como se pode 

ver, as formas comentadas representam uma escrita 

pseudofonética da fala do sertão. 

 

CHULA NO TERREIRO 

1. Mais cadê meus cumpanhero cadê 

2. Qui cantava aqui mais eu, cadê 

3. Na calçada no terrero, cadê 

4. Cadê os cumpanhero meu cadê 

5. Cairo/í/ na lapa do mundo, cadê 

6. Lapa do mundão de Deus, cadê 

7. Mais tinha um qui dexô o qui era seu 
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8. Pra i corrê o trecho no chão de Son Palo 

9. Num durô um ano o cumpanhero se perdeu 

10. Cabô se atrapaiano com a lũa no céu 

11. Num certo dia num fim de labuta 

12. Pelas Ave-Maria chegô o fim da luta 

13. Foi cuano ia atravessano a rua 

14. Parô iscupiu no chão pois se espantô com a 

lũa 

15. Ficô dibaxo das roda dos carro 

16. Purriba dos iscarro oiano pra lũa, ai sôdade 

17. Naquela hora na porta do rancho 

18. Ela tamem viu a lũa pur trais dos garrancho 

do céu 

19. Pertô o caçulo contra o peito seu 

20. O coração deu um pulo os peito istremeceu 

21. Soltô um gemido fundo as vista iscureceu 

22. Valei-me Sinhô Deus meu apois eu vi 

Remundo 

23. Nas porta do céu, ai sôdade 

24. Mais tinha um qui só pidia qui a vida fosse 

25. U’a função noite e dia qui a vida fosse 

26. Regada cum galinha vin, queijo e doce 
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27. Sonhano a vida assim arriscô mermo sem 

posse 

28. Dexano a vida ruim intão se arritirou-se 

29. Levou-lhe um ridimúim e a festa se acabou-

se, ai sôdade 

30. Mais tinha um qui só vivia pra dá risada 

31. Cuano ele aparicia a turma na calçada 

32. Dizia evem Fulô das aligria 

33. Covero da tristeza e das dori maguada 

34. Pegava a viola e riscava u’a toada 

35. Ispantava a tristeza ispaiava a zuada, ai 

36. Lovava os cumpanhero nua buniteza 

37. Qui aos poco pru terrero voltava a tristeza 

38. De um valentão de fama e acabadô de 

fera/ê/ 

39. O cujo cuano sobe vêi feito u’a fera/é/ 

40. Pois tinha fama de nobe e de qualquer 

manera 

41. Esse malungo alegre e de alma manera 

42. Tamem tinha nos peito a febre perdedera 

43. Se paxonô pru’a moça num dia de fera /ê/ 

44. Norano qui a mucama já era cumpanhera 
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45. Calô cua punhalada a ave cantadera 

46. Covero da tristeza e das dori maguada 

47. Morreu, cuma me dói, dũa moda mangada 

48. Cua lágrima nos ói, e na boca u’a rizada ai, 

sôdade 

49. E mais cadê aquele vaquero Antenoro 

50. Cum seu burro trechero e seu gibão de 

coro/ô/ 

51. Esse era um cantadô dos bem adeferente 

52. Cantano sem viola alegrava a gente 

53. No ano passado na derradera inchente 

54. O Gavião danado urrava valente, ai sôdade 

55. Chegô intão u’a boiada do Norte 

56. O dono e os vaquero arriscaro a sorte 

57. O risultado dessa travissia 

58. Foi um sucesso triste, Virge-Ave-Maria 

59. O risultado da bramura foi 

60. Qui o ri levô os vaquero o dono os burro e 

os boi, ai sôdade 

61. Derna dintão Antenoro sumiu 

62. Dos muito qui aqui passa jura qui já viu 

63. Na Carantonha, na serra incantada 
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64. Pelas hora medonha vaga u’a boiada 

65. O trem siguin’ um vaquero canoro 

66. A tuada e o rompante jura é de Antenoro 

67. Ah, ah, ah, ah, ê boi 

68. Ê ê boi lá ê boi lá ê boi lá 

 

Glossário e notas explicativas 

Acabadô (v.38) 

 Reg. Substantivo Masculino. 1. Aquele que acaba com 

a feira, que espanta barraqueiros e compradores. 

Adeferente < diferente (v.51) 

Reg. Adjetivo de dois gêneros. 1. que difere parcial ou 

totalmente; que não é semelhante, igual ou idêntico; 

distinto. [Houaiss digital s.u.]   

Apois < pois (v.22) 

Reg. Conjunção coordenativa. 1.  Porque; visto que, 

já que, pois que.[Houaiss digital.s.u.] 

 Arriscaro < arriscaram (v. 56) 

Reg. [Pretérito perfeito do verbo arriscar] Verbo 

transitivo direto. 1. Expor a risco ou perigo. [Houaiss 

digital.s.u.] 
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Arritirou-se < retirou-se (v.28) 

Reg. [pretérito perfeito do verbo retirar-se.]  Verbo 

Intransitivo. 1. deslocar, remover para trás ou para si; 

retrair, recolher, afastar. [Houaiss digital.s.u.] 

Atrapaiano < atrapalhando (v. 10) 

Reg. [Gerúndio do verbo atrapalhar]. Verbo transitivo 

direto e intransitivo. 1. Ser um obstáculo a; perturbar, 

estorvar, impedir. [Houaiss digital.s.u.] 

Atravessano < atravessando (v. 13) 

Reg. [Gerúndio do verbo atravessar]. Verbo transitivo 

direto.  1. dispor(-se) transversalmente a (algo) 

[Houaiss digital.s.u.] 

Bramura < bagunça (v. 59) 

 Reg. Substantivo Masculino. 1. falta de ordem; 

confusão, desorganização [Houaiss digital.s.u.] 

Caçulo < caçula (v.19) 

Reg. Substantivo. 1. diz-se de ou o mais novo dos filhos 

ou irmãos; caçulo. [Houaiss digital.s.u.]  

Cairo/í/ < caíram (v.5) 

Reg. [Pretérito perfeito de cair]. 1. ir de cima para 

baixo, ir ao chão; tombar [Houaiss digital.s.u.] 

Canoro  (v. 65) (ca no ro) 
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Adjetivo. 1. que produz som agradável; que canta bem; 

harmonioso, melodioso, sonoro [Houaiss digital.s.u.] 

Cantano < cantando (v.52) 

 Reg. [Gerúndio de cantar]. Verbo transitivo direto e 

intransitivo 1. Expressar-se vocalmente por meio de 

(frases melódicas); entoar. [Houaiss digital, s.u.] 

Chula (Título) 

Substantivo feminino. 1. dança popular do Norte de 

Portugal, de andamento vagaroso, com canto 

acompanhado por rabecas, violas, guitarras e 

percussão [Houaiss digital, s.u.]. 

Cua < com + uma. (v. 45/ 48) 

Reg. Preposição 

Cuano < quando (v. 13/ 31/ 43) 

Reg. Conjunção. 1.Expressa circunstância de tempo; 

em que ocasião [Houaiss digital, s.u.] 

Cum < com (v. 26/ 50) 

Reg. Preposição. 

Cuma < Como - intensidade ou surpresa (v. 47) 

Reg. Advérbio.  

Derna < desde que + na. (v. 61) 

Reg. Conjunção + preposição, cruzamento sintático. 
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Dexano < deixando (v.28). 

Reg.[gerúndio de deixar]. Verbo transitivo direto e 

indireto. 1. abandonar (algo), fazendo uma opção 

diferente. [Houaiss digital, s.u.] 

Dintão < de + então (v. 61) 

Reg. Contração.   

Dori < dores (v. 33/ 46) 

Reg. Substantivo feminino. 1. mágoa originada por 

desgostos do espírito ou do coração; sentimento 

causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de 

um ente querido etc. [Houaiss digital, s.u.]. 

Fulô < Flor (v. 32) 

Reg. Substantivo feminino. 1. flor. 2. pessoa bela e/ou 

doce, amável, de bons sentimentos etc. [Houaiss 

digital, s.u.] 

Intão < Então (v. 28/ 55) 

Reg. Conjunção 

Iscarro < Escarro (v.16) 

Reg. Substantivo masculino. 1. Expectoração, 

expulsão, por meio da tosse, de secreções 

provenientes da traqueia, brônquios e pulmões. 

[Houaiss digital, s.u.] 
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Iscupiu < cuspiu (v. 14). 

Reg. [Pretérito perfeito de cuspir].Verbo transitivo 

indireto e intransitivo. 1. ejetar saliva ou cuspo (em). 

[Houaiss digital, s.u.] 

Ispaiava < espalhava (v. 35) 

Reg. [Pretérito imperfeito de espalhar]. Verbo 

transitivo direto. 1. tirar a palha de (cereal); 

despalhar. [Houaiss digital, s.u.] 

Lũa > Lua (v. 10/ 14/ 16/ 18) 

Arc. [Do lat. luna.] Substantivo feminino 1. único 

satélite da Terra. [Houaiss digital, s.u.] 

Malungo (v. 41). 

Reg. Adjetivo. 1. aquele que participa das atividades, 

da amizade, do destino etc. de outrem; camarada, 

companheiro, parceiro. [Houaiss digital, s.u.] 

Norano < ignorando (v. 44). 

Reg. [Gerúndio de ignorar]. Verbo transitivo direto 1. 

não conhecer, não saber. [Houaiss digital, s.u.] 

 Ói < olhos (v. 48) 

Reg. Substantivo masculino 1. o órgão da visão, nos 

animais e no homem. [Houaiss digital, s.u.] 

Oiano < olhando (v. 16) 
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 Reg.  [gerúndio de olhar]. Verbo transitivo direto, 

transitivo indireto e pronominal 1. dirigir os olhos 

para; mirar(-se), fitar(-se) [Houaiss digital, s.u.]. 

Paxonô < apaixonou (v. 40) 

Reg. [pretérito perfeito de apaixonar] Verbo transitivo 

direto. 1. despertar, inspirar paixão ou amor ardente 

em [Houaiss digital, s.u.]. 

Perdedera < perdedouro 

Reg. Adjetivo 1. que faz perder; perdedoiro. [Houaiss 

digital, s.u.]. 

Febre perdedera < (v. 39). 

Reg. 1.  Paixão Tresloucada.   

Pru < para + o (v. 37) 

Reg. 1. Preposição + artigo.  . 

Pru’ a < por + uma. (v. 40) 

Reg. 1. Preposição + artigo.   

Purriba <  por cima. (v. 16) 

 Reg. 1. Locução prepositiva 

Ri < rio (v. 60). 

Reg. Substantivo masculino. 1.  

Ridimúim < redemoinho ou remoinho (v. 29). 
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Reg. 1. ato ou efeito de remoinhar; remoinhada 

[Houaiss digital, s.u.]. 

Rompante (v. 66) 

[Do lat. rumpens,- entis.] Adjetivo de dois gêneros. 1. 

que denota orgulho ou altivez; arrogante, presunçoso, 

rompente. [Houaiss digital, s.u.] 

Siguin’ < seguindo (v. 65) 

Reg.[Gerúndio de seguir]. Verbo transitivo direto. 1. ir 

atrás ou na companhia de. [Houaiss digital, s.u.]. 

Sôdade < saudade. (v. 16/ 23/ 29/ 48/ 54/ 60 

Reg. Substantivo feminino 1. sentimento melancólico 

devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou 

um lugar, ou à ausência de experiências prazerosas já 

vividas [Houaiss digital, s.u.]. 

Sonhano sonhando. (v. 27) 

Reg.[Gerúndio de sonhar]. Verbo intransitivo 1. Ver 

em sonho; ter sonho (sobre) [Houaiss digital, s.u.]. 

Sucesso (v. 58) 

Substantivo masculino. 1. ocorrido, sucedido (tão-

somente no sentido trágico). A variante da língua 

recupera ou mantém estágios arcaicos, pois 

comparando o vernáculo (suceder/sucedido) com a 
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língua latina (succedo/sucessu[m]), vemos que, tanto 

no 

sentido quanto na forma, o vocábulo mais se aproxima 

do passado que do presente. 

2. bom resultado; êxito, triunfo [Houaiss digital, s.u.]. 

Tamem < também. (v. 18/ 39) 

Reg. Advérbio. 1. indica comparação e expressa 

condição de equivalência ou de similitude; da mesma 

forma [Houaiss digital, s.u.]. 

Trechero < trecheiro (v.50) 

 Reg. Adjetivo. 1. Contração de trecho + eiro, com 

monotongação. andante, errante. 2. Que erra ou 

vagueia [Aurélio,s.u.]. 

Tuada < Toada (v.66) 

 Reg. Substantivo feminino. 1.  aquilo que é captado 

pelo sentido da audição; ruído, som [Houaiss digital, 

s.u.]. 

U’a > uma .(v. 25/34/ 43/ 48/ 55/ 64). 

Arc. Artigo. 1. uma (art.) no medieval: unha; séc. XIII, 

FLOR, 936 ;[...] sobre demanda 

que faze don fuan dante mj juiz de tal logar de unha 

casa ou de hüa terra [...].(cf. 
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Vocabulário Histórico-Cronológico do Português 

Medieval, versão 1.0, 2002 

Vin < vinho. (v. 26) 

Reg. Substantivo masculino. 1. bebida resultante da 

fermentação alcoólica total ou parcial do mosto da uva 

[Houaiss digital, s.u.]. 

Zuada < Zoada (v. 35) 

Reg. Substantivo feminino. 1.  - o que é feito ou dito 

com intenção de provocar riso acerca de alguém ou 

algo; peça que se prega em alguém; caçoada, gozação, 

troça [Houaiss digital, s.u.]. 

Para concluir 

Entendo que o compromisso primeiro das aulas 

de língua portuguesa seja o ensino da norma padrão, 

considerando que não há outra instituição que se 

ocupe dessa tarefa e que o falante precisa adquirir tal 

modalidade de língua que, no mais das vezes, lhe é 

alheia. Todavia, é indispensável que, durante as 

práticas pedagógicas, promova-se o contato com o 

maior número de variedades linguísticas possível, 

para que o aluno não só as conheça e possa 
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reconhecê-las, como também desenvolva o respeito 

pela diversidade cultural que se reflete nessas 

variedades. 

No artigo que ora vai a lume, privilegiamos a fala 

do sertão representada numa letra de autoria de 

Elomar Figueira de Mello, compositor sertanejo-

erudito cuja obra é objeto de minhas pesquisas desde 

2002. A escolha desse córpus se deve ao fato de nele 

estarem contidas não apenas formas dialetais do 

sertão profundo, mas também formas do português 

arcaico que se encontram preservadas na fala local. 

Ademais, não é frequente o trabalho didático-

pedagógico com páginas dessa natureza, logo, o 

domínio da variedade do sertão tem ficado restrito às 

composições de cordel e às novas canções ditas 

sertanejas cuja linguagem muito se afasta da fala do 

sertão. 

Espero, portanto, com esses exemplos ter podido 

demonstrar o trabalho que se vem desenvolvendo 

para a elaboração do Vocabulário do sertão profundo 

na voz de Elomar, no Projeto Prociência (2017-2019). 
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DESCONSTRUIR PARA CONSTRUIR 
SENTIDOS: O DÉTOURNEMENT  NA MÍDIA 

IMPRESSA 
 
 Denise Salim Santos  

( UERJ) 
         Tania Maria Nunes de Lima Camara 

 (UERJ) 

Introdução 

Os provérbios como unidades fraseológica são 

enunciados de forma e significado cristalizados, ou 

semicristalizados, de reconhecida força discursiva, 

que apresentam características morfossintáticas, 

semânticas e pragmáticas bastante peculiares. Estão 

armazenados no estoque de enunciados conhecidos e 

reconhecidos pelos falantes de uma língua, pois 

pertencem ao repertório comum, construído e 

partilhado pelos usuários dessa comunidade 

linguística. 

Unidades pluriverbais, detentoras de semântica 

própria, são interpretáveis fora de qualquer contexto, 

isto é, por si sós constituem uma mensagem. Daí 

ressalta-se sua destacabilidade. Por outro viés, são 

capazes de se adaptar a contextos diversos com alto 
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potencial crítico, a partir de um jogo léxico-semântico 

que atenua ou acentua o impacto denunciador a que 

se prestam quando reenunciados em contextos vários. 

Diz Maingueneau: 

em matéria de expressões cristalizadas, os 
provérbios ocupam uma posição singular, não 
só porque constituem frases, com verbo ( à 
noite todos os gatos são pardos’) ou não (‘Tal 
pai, tal filho’), mas também porque são as 
únicas sequências cristalizadas que fazem 
parte da língua, que relevam”. 
(MAINGUENEAU, 2011, p.42). 

O valor discursivo das unidades fraseológicas 

costuma, porém, ser discutido por aqueles envolvidos 

com as práticas textuais. Não raro, considera-se que o 

recurso frequente ou longevo dessas unidades lexicais 

leva ao esvaziamento semântico, passando a serem 

vistas como clichês ou fórmulas desgastadas, 

utilizadas por quem não sabe ou não tem o que dizer.  

Durante muito tempo, os provérbios foram 

vistos com certo menosprezo pela classe escolarizada, 

exatamente por sua longa tradição e seu emprego 

reiterado. De alguma forma Lapa (1998, p.79), ao 

tratar do emprego de clichês, reforça certo desgaste 
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expressivo das construções fraseológicas exatamente 

pelo esvaziamento que sofrem pela repetição. Diz ele: 

“por preguiça mental enxertam esses grupos na 

redação, que adquire um jeito pretensioso e falso e 

diminui, é claro, de força expressiva”. Mais adiante, 

porém, faz a ressalva: “em certos contextos um 

escritor de marca pode dar-lhe vida nova”, o que 

justifica o interesse que tem despertado 

contemporaneamente o estudo dos provérbios e de 

outras unidades fraseológicas. 

Pela Análise do Discurso, é possível afirmar que 

o provérbio funciona como uma citação, pois traz ao 

texto uma outra voz que não a do produtor. Por essa 

razão Maingueneau (2002, p.178) afirma que “a 

presença reportada de uma unidade proverbial é 

fundamentalmente polifônica, pois certamente esse 

fraseologismo já foi retomado uma infinidade de vezes 

por outros falantes em outros enunciados”. Na 

verdade, ao lançar mão de uma unidade proverbial, o 

enunciador se apaga atrás de uma voz coletiva 

representante da sabedoria popular, essa autoridade 

indiscutível que é o bom senso comum. A 
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atemporalidade, universalidade e, principalmente, 

aceitabilidade pela comunidade confere a ele o aval de 

verdade ao que está sendo dito. 

O estudo de Olbelkevich (1997, p.44) dá a devida 

relevância aos enunciados proverbiais quando afirma 

que, sendo os provérbios um dos gêneros próprios da 

modalidade falada da língua, “essas formas têm a 

vantagem de nos dar aquilo que foi dito por muitas 

pessoas em inúmeras situações da vida cotidiana, [e 

eles] são antigos, têm sido amplamente usados, 

incorporam atitudes populares”, mas, também, 

amplamente explorados na modalidade escrita da 

língua.  

   Segundo a literatura a respeito de 

fraseologismos, os provérbios distanciam-se das 

frases feitas, pois estas têm uma evidente 

funcionalidade pragmática, uma vez que são 

“empregadas para”, ou “usam-se quando”, com clara 

dependência da situação de uso, o que implica serem 

determinadas por situações e circunstâncias muito 

concretas, circunstância que as afasta do acervo 

proverbial, pois considera-se o provérbio uma 
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unidade plena de sentido, independente de algum 

contexto ou situação específicos. .Esses ditos 

populares oferecem sabedoria, conselhos e lições que 

atravessam o tempo com maior ou menor validade, 

maior ou menor evidência, e permanecem em estado 

de hibernação até que a necessidade discursiva venha 

despertá-los para trazerem de volta a mensagem 

socioculturalmente construída do passado. 

Estruturalmente as unidades proverbiais são 

marcadas por traços que criam “ecos de sentidos”: 

 

a) frases curtas; ausência de determinantes; 

estrutura binária; simetria sintática; 

b) presença de identidade de sons (rimas); 

correlação das partes do enunciado pelo 

número de sílabas (ritmo); 

c) presença de simetria semântica entre as 

partes; 

d) exploração de metáforas; 

e) aplicação genérica; 

f) apagamento da autoria; 

g) tom sentencioso. 
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É fato que nem todos os provérbios são 

metafóricos, ou rimam, ou apresentam todas as 

características elencadas, mas tendem a ser 

compactos e de fácil memorização. Por isso serviam, e 

servem, como veículo de um conhecimento moral ou 

prático. Olbelkevich (1997) ressalta que mais que a 

estrutura interna dos provérbios, destacam-se neles 

as funções sociais que têm, quais sejam a função moral 

e didática. Eles são “‘estratégias para situações’, mas 

estratégias com autoridade, que formulam uma parte 

do bom senso de uma sociedade, seus valores e a 

maneira de fazer as coisas” (OLBELKEVICH: 1997: 

p.47).  

Um outro caráter utilitário do emprego de 

provérbios em atos comunicativos se prende à 

funcionalidade que trazem em si, pelo 

reconhecimento imediato por parte dos 

interlocutores, além de certa maleabilidade que 

permite a um mesmo enunciado proverbial servir a 

situações discursivas diversas. Um provérbio como 

“tal pai, tal filho” tanto pode ser encaixado em um 
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texto que valorize positivamente a figura paterna 

quando refletida na figura do filho (beleza, 

comportamento ético e social, inteligência) quanto em 

uma outra mensagem, em que o comportamento 

negativo do filho se assemelha ao mau 

comportamento do pai (irresponsabilidade, 

indolência, violência etc.).   

Desconstrução e novo sentido 

É possível, porém, descristalizar-se um 

provérbio em função de uma intenção discursiva, seja 

ela de puro ludismo, que leva ao humor, seja da 

intenção de buscar a adesão do interlocutor a uma 

visão mais crítica de algo colocado em foco. Estamos 

falando do détournement, noção proposta por Grésilon 

e Maingueneau (1984), originalmente détournement 

du proverbes: produção de um enunciado que possui 

marcas linguísticas de uma enunciação proverbial, 

mas que não pertence ao estoque de provérbios 

reconhecidos (GRÉSILON e MAINGUENEAU, apud 

KOCH, BENTES e CAVALCANTE: 2007, p. 45)  
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Pelo conceito de détournement, provérbios 

corrompidos ou descristalizados podem ter 

finalidades discursivas diferenciadas, ora servindo 

apenas para explorar a camada de superfície do 

enunciado (a sonoridade, ou o jogo de palavras, por 

exemplo), ora para argumentativamente exteriorizar 

uma crítica, uma ironia, a serviço de manobras 

políticas ou ideológicas.  

Tal deslocamento semântico só surtirá o efeito 

pretendido pela preservação, ou não apagamento, do 

conteúdo original do provérbio, a que chamaremos de 

sentido de base. A presença do já cristalizado 

garantirá o efeito de sentido na alteração da unidade 

proverbial retextualizada. Na distribuição dos modos 

como pode ser explorado discursivamente o 

détournement, encontramos o tipo lúdico e o tipo 

militante, este podendo se redistribuir em “militante 

por captação” ou “militante por subversão”. 

 Sobre a bipartição inicial- détournement lúdico e 

militante, Koch, Bentes e Cavalcante se associam à 

ideia de que “todo e qualquer exemplo de 

détournement é “militante” em maior ou menor grau, 
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visto que ele sempre vai orientar a construção de 

novos sentidos pelo interlocutor”.  (2007, p.25) 

O détournement militante pode ser obtido por 

captação ou por subversão. O primeiro - “militante por 

captação” - abrange as alterações proverbiais  em que 

se mantém a “autoridade original do provérbio”, ou 

seja, a mensagem original se conserva  para que, a 

partir dela, ,o interlocutor   apreenda o resultado 

obtido por efeito da alteração proverbial como ocorre 

em “Ali se faz , aqui se paga”, título do artigo de 

Eduardo Oinegue  ( O Globo, 30/7/2018) , em que o 

articulista discute a impropriedade de atos 

governamentais na gestão de Dilma e Temer, ações ou 

inações do Congresso Nacional . O advérbio ali refere-

se ao lugar onde são tomadas decisões impróprias que 

afetam a população, que, afinal, é quem banca 

financeiramente os desmandos das instâncias 

públicas, que deveriam atender aos anseios da 

população, mas não é feito. O aqui é o lugar de quem 

paga pelos erros cometidos ali, no caso, o contribuinte 

que, afinal, escolheu mal seus representantes. 

Portanto, mantém-se o sentido original do provérbio, 
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pois cada um deve arcar com a responsabilidades 

pelos próprios atos, tanto os políticos quanto o povo. 

Já o détournement militante por subversão vai 

testar a própria autoridade do que está posto no 

provérbio, como ocorre em “Uma andorinha só faz 

verão”, título da matéria publicada na internet sobre o 

agricultor Yacouba Sawadogo, que vivia na região da 

África Subsaariana, na década de 70. Constatando o 

acelerado processo de desertificação de sua região, 

Yacouba começou a utilizar, sozinho, uma antiga 

técnica conhecida como 'zai', que consiste em cavar 

pequenos buracos e enterrar adubo e sementes. Na 

época de chuvas, esses buracos se tornam capazes de 

armazenar umidade e nutrientes e, ao longo dos anos, 

o que era chão duro vai virando plantação, mata e 

floresta. Neste caso, a omissão da partícula negativa 

apresente no fraseologismo contraria o sentido da 

mensagem presente em “Uma andorinha só não faz 

verão”, ao mostrar o resultado positivo de uma ação 

isolada, corrompendo o sentido original que propõe: 

só a união de vários participantes garantirá o sucesso 

de uma empreitada. 
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Détournement na mídia impressa 

Dois exemplos de détournement intertextualizados 

pelo jornal O Globo, por ocasião da campanha publicitária 

sobre o compromisso do jornal com a verdade dos fatos 

que publica, exploram tradicionais unidades 

fraseológicas, recorrendo a acréscimos que, no novo 

enunciado, reforçam o projeto de verdade jornalística, 

desviando-se do sentido de base das unidades 

originais como artifício de convencimento do leitor:  

 

a) “A mentira tem pernas curtas. Mas cauda 

longa”. (O Globo, 12/03/2017). Nem sempre é fácil 

chegar-se aos fatos. A partir do jogo antonímico entre 

os sintagmas “pernas curtas (a mentira)” e “cauda 

longa” (o caminho a ser percorrido na apuração séria 

e responsável do jornal) o jornal buscará os fatos para 

levá-los ao conhecimento de seu leitor. “A mentira tem 

pernas curtas. Mas cauda longa” remete, 

implicitamente, a outro provérbio popular: “gato 

escondido com rabo de fora”. 
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b) “Onde há fumaça, há fogo. Ou não”. (O Globo, 

12/03/2017). O projeto de convencimento presente 

nessa retextualização é o mesmo: nem todos os 

indícios levam necessariamente à verdade da notícia. 

É preciso verificar. E o jornal reafirma assumir essa 

tarefa para bem informar o leitor. Ao ampliar o 

provérbio, com a expressão “ou não”, a campanha 

estimula o leitor a duvidar até mesmo do que lê no 

próprio jornal, pelo menos em um primeiro momento, 

o que deve ampliar a confiança sobre a veracidade das 

notícias publicadas, estimulando a visão crítica de seu 

consumidor. 

Outros exemplos são apresentados a seguir, 

extraídos do mesmo veículo de comunicação, 

empregados em diferentes gêneros textuais, com 

temas e finalidades diversas. 

 

“O que os olhos não veem a gente investiga” (O 

Globo, 12/03/2017). 

 

Nessa apropriação a campanha se desvia 

significativamente do provérbio original para 
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demonstrar o compromisso do jornal com a 

credibilidade da informação. A omissão do segmento 

“o coração não sente” procura desfazer o conformismo 

de aceitar qualquer informação como verídica e 

mostrar a disposição do jornal em buscar averdade 

dos fatos em nome da credibilidade pretendida. 

 

a) “Para que a emenda não fique pior que o soneto (O 

Globo,16/07/2018) 

 No artigo intitulado  “Para que a emenda não 

fique pior que o soneto”, o Presidente da Associação 

Nacional dos Membros do Ministério Público Federal, 

Victor Hugo Azevedo, alerta para a questão do “foro 

criminal para julgar determinadas autoridades” e 

outras situações que envolvem o desempenho do 

Judiciário, chamando a atenção para que se tenham 

claros os objetivos a serem alcançados com as 

alterações das regras de competência, sob pena de não 

serem atingidas a metas pretendidas como agilidade 

nos trâmites processuais, melhoria do regramento do 

foro especial etc. Segundo Azevedo, “Se não tivermos 

esse olhar contextualizado do problema, corremos o 

88



risco de, mais uma vez produzirmos uma emenda pior 

que o soneto”. O ensinamentoque traz o provérbio 

tradicional , que é afirmativo, “a emenda é pior do que 

o soneto”, é desviado para uma possibilidade de que 

as mudanças possam não ser produtivas e benéficas. 

Observa-se que o détournement dá título à matéria 

com a intenção de alertar sobre a verdadeira 

finalidade das emendas - fazer modificações 

efetivamente eficazes  no processamento jurídico - e a 

possibilidade de não serem atingidas 

 

b) “Pau que dá em Lula... dá em Lulia” (O Globo, 

03/07/2017) 

 

89



 

Chico Caruso, em sua charge, satiriza a situação 

das duas personalidades públicas sob investigação da 

Polícia Federal a respeito de possíveis “malfeitos” na 

condução da coisa pública: Lula e Temer. A 

semelhança entre o apelido adotado como sobrenome 

pelo ex-presidente Luís Inácio da Silva e o último 

sobrenome do presidente Michel Miguel Elias Temer 

Lulia aponta a igualdade de tratamento necessária em 

relação a ambos: Chico (Lula) e Francisco (Lulia). 

 

c) “Penso, logo desisto”.  (O Globo, 03/07/2018) 

 

 

 

Abordando o emprego de palavras rebuscadas 

que dificultam ou mesmo impedem a compreensão, a 

90



tirinha “Bichinho de Jardim”, realiza détournement 

lúdico ou militante por subversão. 

Na ”Repartição Piolho”, a personagem está 

diante de uma circular urgente, mas o funcionário não 

pode atender pela presença de palavras  que lhe 

fogem á compreensão, por não lhe dizerem 

absolutamente nada. Por isso, ele desiste da leitura e 

não atende ao solicitado. Pelo fato de estarmos 

trabalhando com uma tirinha de jornal, inicialmente 

pensa-se na dominância do lúdico. No entanto, não se 

pode omitir a crítica ao fato recorrente, que é a 

inadequação da seleção vocabular na materialização 

de certas mensagens ou certos textos, o que nos leva a 

um ponto de vista sobre o assunto. 

 

g) ”Ser ou  não ser: eis a questão”.  

Enunciados como como esse já fazem parte do 

fraseologismo universal, pois perdeu-se, na maioria 

das vezes de seu uso, a noção de autoria, como 

acontece, por exemplo, com a frase shakespeariana. E 

a crônica de Fernando Calazans, por ocasião da Copa 

do Mundo de 2018, referindo-se ao jogador Neymar e 
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a suas quedas em campo, termina o texto com um bom 

exemplo de détournement muito bem construído:” É o 

dilema de Neymar. Rolar ou não rolar no chão” (eis a 

questão do polêmico jogador). 

Considerações finais 

O avanço tecnológico traz uma série de 

vantagens aos membros de uma sociedade; isso é 

inegável. Por outro lado, não se deve deixar de 

considerar o afastamento dos indivíduos de marcas da 

tradição cultural que as novas tecnologias podem 

acarretar.  Em relação às crianças e aos jovens de 

nosso país, tal afastamento mostra-se de tal modo 

evidenciado, que a escola acaba tendo de trazer para 

si a responsabilidade de resgatar elementos da 

memória cultural brasileira para que estes não se 

tornem esquecidos. 

Entre esses traços, podem ser citados aspectos 

relativos ao folclore, com suas histórias, personagens, 

cantigas, brincadeiras, bem como as máximas 

presentes em provérbios e frases feitas. Por mais 

estranho que possa parecer, esses elementos já não 
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fazem parte ou se encontram bastante distanciados do 

universo dos brasileiros mais novos, especialmente 

nas metrópoles brasileiras. 

Desse modo, trabalhar provérbios, em sua forma 

tradicional e, com vistas a uma nova produção 

estética, em forma desconstruída, nas aulas de língua 

portuguesa materna ou não materna, segundo 

algumas bases teóricas aqui expostas, deve constituir-

se atividade frequente, uma vez que abre 

possibilidade de ir muito além do que cada palavra 

que os constituem. Ao mesmo tempo em que 

transparecem ou refletem a tradição, os costumes, são 

fonte inesgotável dos traços culturais de um povo e, 

em especial o détournement, as marcas de um discurso 

crítico-ideológico sobre determinado tema. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ASPECTO 
SEMÂNTICO DA FUNÇÃO SINTÁTICA: UMA 

PROPOSTA DE ANÁLISE SEMIÓTICA 
 

Márcia da Gama Silva Felipe 
(UERJ / SELEPROT) 

 

Introdução 

No âmbito da interpretação, várias são as 

propostas teóricas a partir das quais o leitor teria 

condições de levar a bom termo a identificação do 

sentido global do texto. Contudo, a análise textual 

deve levar em conta as peculiaridades de cada 

produção. Assim como a língua oferece recursos para 

a produção de textos variados, interpretar essa 

diversidade implica dominar-lhe as variedades e os 

gêneros mais frequentes. Com essa base, será possível 

enfrentar o produto da escrita e descobrir o tesouro 

que subjaz à estrutura sensível, seja ela falada ou 

escrita. 

A partir dessa ótica, são analisados neste estudo 

os recursos linguísticos e gramaticais empregados no 

processo de construção do significado na crônica 
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jornalística Onde estamos, do escritor Luís Fernando 

Veríssimo. A análise busca contemplar a força sígnica 

do léxico e a relação entre a estruturação sintática e 

suas consequências semânticas, com vista a 

demonstrar o quanto é relevante conhecer/dominar a 

gramática da língua. Com esse objetivo, busca-se 

embasamento teórico na Teoria da Iconicidade Verbal, 

doravante TIV, cujos pressupostos orientam o leitor 

na identificação da trilha desenhada pelo autor, a 

partir da estruturação sintática e da escolha lexical, 

que funcionam como pistas para a orientação da 

leitura no processo de interpretação textual. 

Fundamentação teórica 

Para o leitor comum, a interpretação de textos 

não pode estar atrelada ao conhecimento de fatos 

históricos ou da vida do autor, mas também não pode 

acontecer de forma aleatória. Por isso, a análise 

interpretativa deve ter como base um processo no 

qual o leitor procure identificar, no tecido textual, 

pistas que o orientem na reconstrução do sentido, o 

mais próximo possível da intenção do autor. Em 
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função disso, com a Teoria da Iconicidade Verbal, 

Simões (2009) apresenta direcionamento teórico-

metodológico necessário, a fim de que o leitor esteja 

preparado para identificar as pistas que o orientam na 

sua leitura. Segundo a autora, a TIV “tem como 

objetivo maior subsidiar o entendimento da semiose 

textual e das consequências semióticas derivadas da 

interação entre sujeito e texto, sob as interferências 

do contexto de produção da interlocução”. (SIMÕES, 

2009, p. 60). 

Desse modo, a semiose textual é possível em 

virtude do potencial expressivo da linguagem, 

garantido pela qualidade de signo inerente à palavra. 

Essa qualidade sígnica emerge da trama textual a 

partir da estrutura triádica do signo: ícone, índice e 

símbolo. Segundo Simões (2009, p.77-78), “o ícone é 

uma representação plástica, modelar (por 

similaridade), de uma ideia ou ideologia”. O índice, por 

sua vez, “é um signo vetorial que conduz o raciocínio a 

uma interpretação por contiguidade”; ele aponta uma 

direção ao leitor no processo de leitura. Já o símbolo 

“é uma manifestação sígnica que generaliza uma 
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apreensão-interpretação, transformando o signo em 

referência ecossistêmica e, algumas vezes, 

pansistêmica (capacidade de sobrepor-se a sistemas 

diversos)”. Entende-se, pois, que a linguagem não 

apenas possibilita a comunicação, mas também 

permeia a forma de apreender o mundo ao redor e de 

o representar. 

Para melhor organizar o processo de 

interpretação, Simões propõe três tipos de análise da 

iconicidade textual: diagramática, lexical e isotópica. A 

primeira refere-se à “qualidade atinente ao projeto 

visual ou sonoro do texto e à estruturação dos 

sintagmas”. (SIMÕES, 2009, p. 83). A iconicidade 

lexical refere-se ao “potencial de ativação de imagens 

mentais” (SIMÕES, 2009, p. 86). Nesse caso, a seleção 

adequada do léxico mostra-se essencial para que o 

processo de significação seja deflagrado. A última, 

iconicidade isotópica, seria uma consequência das 

duas primeiras e “funciona como trilha temática para 

a formação de sentido” (SIMÕES, 2009, p. 88). Simões 

declara ainda que é possível compreender 
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a seleção vocabular como representativa de 
usos e costumes diversos; a colocação dos 
termos nos enunciados como imagem das 
opções de enfoque ou das posições discursivas; 
a eleição do gênero e do tipo textual como 
indicador da relevância dos itens temáticos e 
lexicais contemplados no texto, etc. (SIMÕES, 
p.77-78). 

Em função do exposto, considera-se pertinente o 

embasamento teórico usado para as análises que ora 

são propostas, em razão da carga sígnica apresentada 

pelo córpus; tanto na seleção lexical, quanto no 

aspecto semântico decorrente da organização 

sintática apresentada. 

Apresentação do córpus 

A narrativa Onde estamos, do escritor e jornalista 

Luís Fernando Veríssimo, faz parte de uma obra que 

reúne as crônicas publicadas nos periódicos: Jornal do 

Brasil, O Globo e Zero Hora entre agosto de 1997 e 

setembro de 1999 (VERÍSSIMO, 1999, p. 4). A 

publicação é dividida em três partes, cuja organização 

é calcada na afinidade dos temas. O texto selecionado 

compõe o bloco O Efeito Brasil. Leia-se: 
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ONDE ESTAMOS 

De tanto repetirem que o Brasil não é a Rússia, 

comecei a desconfiar. Será que não é? Este 

governo tem-se esforçado para nos convencer 

de que o Brasil que a gente vê não é o Brasil de 

verdade, é outro país. E se é outro país, por que 

não pode ser a Rússia? Agora, toda vez que eu 

saio de casa e dou com o Brasil que a 

propaganda do governo diz que não é o Brasil, 

começo a prestar atenção. Se não é o Brasil, que 

país é este? Onde, afinal, nós estamos? 

Não se vê nenhum sinal ostensivo de que 

estamos na Rússia. Os indícios, se existem, 

estão muito bem camuflados. Neva em alguns 

lugares do Sul do Brasil, no inverno, mas nada 

comparável à Rússia, onde neva em toda parte 

a toda hora. Mas quem nos assegura que o 

próprio clima tropical não faz parte da 

dissimulação? Se o Brasil é mesmo tão tropical 

assim, por que tem que fazer tanto calor com 

tanta frequência, como se estivessem 
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preocupados em enfatizar justamente a nossa 

diferença da Rússia? O mesmo pode ser dito da 

nossa paisagem, tão convenientemente o 

oposto das estepes russas. Conveniente demais. 

Alguns cartazes que você vê na rua tem letras 

invertidas – como se sabe, russo é de trás para 

diante – mas aí não é russo, é erro de português 

mesmo. Ou serão recaídas no alfabeto russo 

por dissimuladores distraídos? Há muita coisa 

escrita em inglês, o que também é suspeito. 

Durante muito tempo, Rússia e Estados Unidos 

foram arqui-inimigos. Se você quisesse 

convencer alguém de que o Brasil 

definitivamente não é a Rússia, não tem jeito de 

ser a Rússia, é até uma anti-Rússia, qual seria a 

melhor maneira de fazer isso? Convencendo-o 

que o Brasil é os Estados Unidos, claro. Quanto 

mais vejo apóstrofes, nomes em inglês, filmes 

americanos e mac-chickens, mais me convenço 

de que estamos na Rússia. 

Outra coisa: a imprensa. Tentam disfarçar, mas 

a imprensa brasileira cada vez mais se parece 
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com a imprensa russa. A própria insistência 

com que nos dizem que o Brasil não é a Rússia 

reforça a desconfiança de que estamos na 

Rússia, pois a imprensa russa não fazia outra 

coisa senão tentar convencer os russos de que 

o país que eles viam não era a Rússia, que a 

Rússia de verdade era a da propaganda do 

governo. Quanto mais os jornais nos asseguram 

que o Brasil não é a Rússia, mais desconfiamos 

de que estamos lendo versões do Pravda com 

letras trocadas. 

Há outras semelhanças que fazem pensar e 

desconfiar. Nós também saímos de um período 

de economia dirigida para um período de 

economia aberta que culmina com um período 

de economia mafiosa, com a única diferença 

que a máfia russa – realizando um sonho das 

máfias de todo mundo, que até agora não 

tinham passado da bazuca – tem armas 

nucleares. No Brasil, como na Rússia, também 

há gangues organizadas brigando pelo espólio 

do estatismo enquanto o povo fica à parte, 
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convencido pela propaganda do governo que o 

dele já vem. E tanto lá como aqui, se é que aqui 

não é lá, tudo se deve a uma rendição 

incondicional a um charlatão oxigenado 

chamado Mercado, que teria as respostas para 

tudo.  

Sei não, numa dessas caem os disfarces e se 

revela que o Brasil é, sim, a Rússia. Como o 

inverno russo se aproxima, acho que vou 

comprar um gorro de pele. Pelo menos salvo as 

orelhas (VERÍSSIMO, 1999, p.13-15). 

Desenvolvimento 

A obra, da qual foi selecionada a crônica, tem 

como característica a temática político-econômica. 

Esse tema é abordado com um tom de ironia, tônica 

que perpassa todos os textos da publicação e que se 

mostra típico do autor do livro. A crônica analisada 

compõe o bloco O Efeito Brasil. Observe-se que esse 

título subverte o uso convencional da palavra Brasil. O 

substantivo, cuja posição original é de núcleo do 

sintagma, é retirada do seu espaço original; passando 
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a funcionar como um qualificador ou especificador do 

substantivo efeito. O resultado semântico calcado na 

alteração sintática do vocábulo Brasil é a ferramenta 

principal na construção do sentido do córpus de 

análise. 

No que tange o contexto histórico, a crônica 

Onde Estamos, apresenta dados que poderão acionar o 

conhecimento de mundo de alguns leitores, como por 

exemplo, a situação política da Rússia, depois da 

abertura econômica na década de 1980. Para o leitor 

crítico, essa informação, certamente traria 

contribuição ao bom entendimento da mensagem 

veiculada. Segundo Humberto Eco (2000, p. 11-12), o 

“leitor modelo-crítico” entende o texto calcado nos 

índices que apontam para uma realidade mais 

subjetiva, identifica a verossimilhança, subjacente à 

narrativa, com base em seu conhecimento 

enciclopédico. 

A despeito do fato de que todos os textos estão 

inseridos em determinado momento histórico, poucos 

gêneros permanecem presos de forma mais arraigada 

ao tempo e espaço nos quais foram produzidos. A 
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charge é uma dessas exceções analisado fora do 

contexto no qual foi produzido; dificilmente esse 

gênero terá seu sentido apreendido por completo, 

caso seja analisada fora do contexto no qual foi 

produzida ou, no mínimo, sem as informações 

pertinentes.  

Contudo, o fator histórico não acrescentará valor 

algum na construção do sentido para o leitor 

desinformado. Entende-se que muitos leitores 

carecem de informações gerais; sabe-se também que 

pouquíssimos textos chegam às mãos dos leitores com 

as informações históricas do contexto nos quais foram 

produzidos. Desse modo, a não obrigatoriedade de 

conhecimento dos fatos históricos, para a 

compreensão dos textos, demanda das produções um 

aporte sígnico necessário, a fim de que as pistas 

deixadas pelos signos, representando a realidade 

objetiva, possam ser seguidas pelo “leitor modelo-

ingênuo” (ECO, 2000), que toma o texto por 

verossímil. 

 Por isso, acredita-se que um texto bem 

elaborado precisa conter informações necessárias à 
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boa interpretação de seu conteúdo, 

independentemente de seu contexto histórico. 

Considera-se, pois, que o processo de significação 

precisa ser deflagrado na superfície textual, com o 

auxílio dos signos que são apresentados e a forma 

como são organizados na estrutura textual. Com esse 

enfoque, analisa-se o córpus proposto. 

Rastreamento de signos 

O título da crônica “Onde estamos” apresenta 

uma imprecisão semântica quanto ao fato de ser uma 

pergunta ou uma afirmação. Primeiramente, entende-

se ser uma afirmação, devido à ausência do ponto de 

interrogação. No entanto, o tom desenvolvido ao longo 

da narrativa, devido à falta de identidade do narrador 

com o país, leva à possibilidade de ser um 

questionamento (Onde estamos?). Essa aparente 

ambiguidade configura um índice de como será 

conduzido o texto. Em função disso, orientando-se 

pela iconicidade isotópica (TIV), serão rastreadas 

pistas na superfície textual a fim de que sejam 

identificados os campos semânticos componentes do 
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texto. Essa análise permite a organização do léxico 

que compõe a crônica em dois grandes grupos: 

“tendência à desconfiança” e “tentativa de 

convencimento”. Essas duas isotopias são alternadas 

ao longo da produção. 

Na Tabela a seguir, as unidades lexicais 

elencadas na primeira coluna são a base para os 

campos semânticos, identificados na terceira coluna.  

 Unidade lexical Fragmento Campo 
semântico 

1 Desconfiar  “De tanto 
repetirem que o 
Brasil não é a 
Rússia, comecei a 
desconfiar” (1º§) 

Desconfiança 

2 Conveniente demais  “O mesmo pode 
ser dito da nossa 
paisagem, tão 
convenientemente 
o oposto das 
estepes russas. 
Conveniente 
demais” (2º§) 

Desconfiança 

3 Suspeito  “Há muita coisa 
escrita em inglês, 
o que também é 
suspeito.” (3º§) 

Desconfiança 

4 Desconfiança  “A própria 
insistência com 
que nos dizem 
que o Brasil não é 

Desconfiança 
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a Rússia reforça a 
desconfiança de 
que estamos na 
Rússia” (4º§) 

5 Desconfiamos  “Quanto mais os 
jornais nos 
asseguram que o 
Brasil não é a 
Rússia, mais 
desconfiamos de 
que estamos 
lendo versões do 
Pravda com letras 
trocadas” (4º§) 

Desconfiança 

6 Desconfiar  “Há outras 
semelhanças que 
fazem pensar e 
desconfiar” (5º§) 

Desconfiança 

7 Camuflados  “Os indícios, se 
existem, estão 
muito bem 
camuflados” (2º§) 

Falsidade (dado 
que o que está 
camuflado quer 
passar por algo 
que não é ou 
não quer ser 
visto, quer ficar 
oculto). 

8 Dissimulação  “Mas quem nos 
assegura que o 
próprio clima 
tropical não faz 
parte da 
dissimulação?” 
(2º§) 

Falsidade 

9 Dissimuladores  “Ou serão 
recaídas no 
alfabeto russo por 
dissimuladores 

Falsidade 
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distraídos?” (3º§) 

10 Disfarçar  “Tentam disfarçar, 
mas a imprensa 
brasileira cada 
vez mais se parece 
com a imprensa 
russa” (4º§) 

Falsidade 

11 Disfarces  “numa dessas 
caem os disfarces 
e se revela que o 
Brasil é, sim, a 
Rússia” (6º§) 

Falsidade 

12 Charlatão  “tudo se deve a 
uma rendição 
incondicional a 
um charlatão 
oxigenado 
chamado 
Mercado, que 
teria as respostas 
para tudo” (5º§) 

Falsidade, 
engano 

13 Oxigenado  Falsidade (não 
é o que 
aparenta ser) 

14 Mafiosa  “um período de 
economia aberta 
que culmina com 
um período de 
economia 
mafiosa” (5º§) 

Falta de 
escrúpulos, 
ilegalidade 

Tabela 1: Campo semântico “tendência à 
desconfiança” 

 
Observe-se que, das 14 unidades lexicais, 6 denotam 
desconfiança, 7 denotam falsidade e uma denota falta 
de escrúpulos, ilegalidade. Este último também 
podendo ser associado à ideia de falsidade ou 
desconfiança, visto que, quem não tem escrúpulos 
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vive a enganar os outros, a agir com falsidade. Todas 
as palavras apresentadas na Tabela I configuram 
índices, cujos aspectos semânticos adequam-se aos 
campos semânticos: falsidade e desconfiança. Ou seja, 
são representativos do mascaramento de uma 
situação ou apontam para uma tentativa de camuflar 
ou falsificar algo que não é confiável. 
É interessante observar o equilíbrio quanto ao 
número de ocorrências entre os campos semânticos. 
Essa estrutura aponta para a alternância dessas 
isotopias no sentido global do texto. Além dos signos 
apresentados na tabela, o campo semântico da 
desconfiança também foi reforçado pela estrutura 
frasal. Como se pode observar nos questionamentos, 
dos quais destacam-se: “Será que não é?”, “Se não é o 
Brasil, que país é este?”, “Onde, afinal, nós estamos?”. 
Contudo, essa abordagem não será tematizada nesta 
análise. A falta de identificação do narrador com o país 
onde vive é percebido em todo o texto; o Brasil que ele 
vê: a situação, as condições oferecidas ao cidadão, não 
correspondem ao Brasil da propaganda do governo. 
Dessa ausência de identidade, nasce a desconfiança, 
que é significada nos vocábulos analisados na tabela 
anterior. 
Concomitantemente à desconfiança, outro campo 
semântico foi deflagrado na narrativa, que consiste na 
tentativa de “convencimento”. Em todos os parágrafos, 
percebe-se a insistência no uso do verbo convencer e 
palavras derivadas, conforme tabela a seguir. 
 
 Unidade 

lexical 
Fragmento Campo 

semântico 
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1 Convencer “Este governo tem-se 
esforçado para nos 
convencer de que o 
Brasil que a gente vê não 
é o Brasil de verdade” 1º§ 

Convencimento 

2 Convencer “Se você quisesse 
convencer alguém de que 
o Brasil definitivamente 
não é a Rússia, ...” 3º§ 

Convencimento 

3 Convencendo-
o 

“Convencendo-o que o 
Brasil é os Estados 
Unidos, claro”3º§ 

Convencimento 

4 Convenço “mais me convenço de 
que estamos na 
Rússia”.3º§ 

Convencimento 

5 Convencer “a imprensa russa não 
fazia outra coisa senão 
tentar convencer os 
russos de que o país que 
eles viam não era a 
Rússia” 4º§ 

Convencimento 

6 Convencido “convencido pela 
propaganda do governo 
que o dele já vem”. 5º§ 

Convencimento 

Tabela 2: Campo semântico “convencimento” 

 

Observa-se que todas as ocorrências deixam 

indícios do esforço do Governo a) em fazer o Brasil 

parecer algo que não é e b) em persuadir o povo a 

acreditar na imagem passada pela mídia. No entanto, a 

análise dos dois campos semânticos (Tabelas 1 e 2) 
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nos mostra que a incidência dos signos deflagradores 

de desconfiança (total de 14) é muito maior quando 

comparados aos signos que denotam convencimento 

(total de 6). Essa evidência é índice da incoerência dos 

fatos: propaga-se uma coisa, mas a realidade denota 

seu oposto. O texto deixa claro o descontentamento do 

autor em relação ao momento histórico vivenciado. A 

trilha desenhada pelos signos na superfície textual 

representa a insatisfação experimentada. O clima de 

desconfiança e insatisfação assume um tom irônico, 

típico do autor do texto. Conforme se observa no 

trecho a seguir. 

Alguns cartazes que você vê na rua tem letras 
invertidas – como se sabe, russo é de trás para 
diante – mas aí não é russo, é erro de 
português mesmo. Ou serão recaídas no 
alfabeto russo por dissimuladores distraídos? 
(VERÍSSIMO, 1999, 14).    

A ironia e o humor apresentam-se como 

ferramentas importantes na crítica ao estado de coisas 

no âmbito político-econômico. Acrescente-se à 

iconicidade lexical, apresentada neste tópico, a 

iconicidade diagramática, conforme segue. 
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Iconicidade diagramática 

A crônica segue um aparente modelo de 

oposições: ser X não ser, afirmação X negação. Nessa 

estrutura são organizadas duas visões do país, 

presentes no texto: O Brasil apresentado pelo Governo 

X O Brasil que o povo vê. A suposta dualidade 

corrobora o índice de insegurança percebido na 

seleção lexical.  Esse índice vai se confirmando no 

decorrer da crônica. Conforme falado, o título do texto 

revela uma ambiguidade quanto ao seu propósito 

enunciativo: é uma afirmação ou um questionamento? 

Essa ambiguidade permanece no decorrer da leitura 

devido à insegurança que permeia toda a obra.  

No decorrer dos parágrafos, o autor apresenta 

argumentos que, para ele, seriam sinais ou signos 

representativos das contradições entre o que se diz e 

o que se vê do Brasil. 

Esse processo de desconstrução é desenvolvido 

a partir de uma estratégia de contraposição que irá 

permear toda a crônica: O Brasil é a Rússia X O Brasil 

não é a Rússia.  
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A partir das argumentações em torno de 

comprovar-se que realmente o Brasil não é a Rússia, o 

narrador passa a “desconfiar” de que tudo não passa 

de um disfarce, ou seja: estamos na Rússia, mas, para 

o narrador, o Governo tenta forjar algumas 

características para disfarçar as evidências. O 

enunciador parece não reconhecer o país onde vive e, 

por isso, sente-se enganado. É importante destacar 

que a aparente dualidade apresentada pelo texto é 

suplantada no próprio tecido textual a partir 

sintagmas que denotam dúvida. Ou seja, a cada 

aparente prova de que o Brasil não é o Brasil, o 

narrador lança uma dúvida para o leitor. Conforme se 

pode verificar nos períodos a seguir. 

Neva em alguns lugares do Sul do Brasil, no 
inverno, mas nada comparável à Rússia, (...) 
/ Mas quem nos assegura que o próprio clima 
tropical não faz parte da dissimulação? / Se o 
Brasil é mesmo tão tropical assim por que 
tem que fazer tanto calor com tanta 
frequência, como se estivessem preocupados 
em enfatizar justamente a nossa diferença da 
Rússia? / O mesmo pode ser dito na nossa 
paisagem, tão convenientemente o oposto 
das estepes russas. / Alguns cartazes que você 
vê na rua tem letras invertidas – como se sabe, 
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russo é de trás para diante – mas aí não é 
russo, é erro de português mesmo. (grifos 
nossos) (VERÍSSIMO, 1999, p. 14). 

Não obstante a riqueza sígnica na seleção lexical 

e na sua disposição no tecido textual, o autor brinca 

com os fatos gramaticais, acrescentando significação à 

mensagem que quer passar em sua crônica. No tópico 

a seguir, serão analisadas algumas questões sintáticas 

que contribuem significativamente para o ensino da 

gramática, para além da simples classificação. A 

posição sintática atribuída à palavra Brasil, bastante 

frequente no texto, produz consequências semânticas 

importantes para a compreensão do leitor.  

Contribuições para o ensino da sintaxe 

O exercício mecânico, calcado na identificação da 

função exercida pela palavra no interior da oração não 

contribui, por si só, para o entendimento do sentido 

do texto. Os aspectos semânticos devem, 

necessariamente, acompanhar o ensino da análise 

sintática; contribuindo, assim, para um ensino mais 

produtivo da Língua Portuguesa. Com esse 

entendimento, apresenta-se, na tabela a seguir, a 
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análise das funções sintáticas exercidas pelo 

substantivo Brasil; com o objetivo de identificar em 

que medida a função sintática influencia no aspecto 

semântico e quais os reflexos para o sentido global do 

texto. 

 

 FRASE SINTAXE SEMÂNTICA 

1 “o Brasil não é a Rússia”  - 1º§ Sujeito Estado 

2 “Se o Brasil é mesmo tão 
tropical assim ...” – 2º§ 

Sujeito País 

3 “o Brasil definitivamente não é 
a Rússia” – 3º§ 

Sujeito Estado 

4 “o Brasil é os Estados Unidos” 
– 3º§ 

Sujeito Estado  

5 “... o Brasil não é a Rússia” – 
4º§ 

Sujeito Estado 

6 “... o Brasil não é a Rússia” – 
4º§ 

Sujeito Estado 

7 “... o Brasil é, sim, a Rússia.” – 
6º§ 

Sujeito Estado 

8 “(O Brasil que a gente vê) ... 
não é o Brasil de verdade” – 
1º§ 

Predicativo  Nação 

9 “que a propaganda do governo 
diz que não é o Brasil” 1º§ 

Predicativo Nação 

10 “Se não é o Brasil, ...” – 1º§ Predicativo Nação 

11 “... o Brasil que a gente vê” – 
1º§ 

Objeto 
direto 

Situação 
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12 “... e dou com o Brasil...” – 1º§  Objeto 
direto 

Situação 

13 “Neva em alguns lugares do 
Sul do Brasil, ...” -  2º§ 

Adjunto 
adnominal 

País 

14 “No Brasil, como na Rússia, 
também há gangues...” – 5º§ 

Adjunto 
adverbial 

País 

Tabela 3 – Função sintática e signo 

 

Foram identificadas quatorze ocorrências, das 

quais, treze representadas pelo próprio vocábulo 

Brasil e uma por pronome relativo. Dessa quantidade, 

observam-se as seguintes variações sintáticas: sete 

ocorrências como núcleo do sujeito; três como 

predicativo do sujeito; duas como objeto direto, uma 

como adjunto adnominal e uma como adjunto 

adverbial. Em todas as ocorrências em que a palavra 

Brasil exerce a função sintática de núcleo do sujeito, 

identifica-se um predicado nominal, ou seja, o sujeito 

não apresenta valor de ação ou comando. Nesse 

contexto, o predicado ou tem uma sentença negativa 

(cf. não é a Rússia) ou apresenta tom irônico. Em 

nenhuma ocorrência, desses predicados nominais, foi 

ressaltado algum valor brasileiro. 
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A função de predicativo do sujeito resgata o 

sentido de nação, denota afeto, identidade. No 

entanto, essa ideia não se concretiza nas duas 

ocorrências. Na primeira, “O Brasil que a gente vê não 

é o Brasil de verdade” (grifo nosso), a locução 

adjetiva “de verdade”, associada à negativa “não é” 

ressalta a ausência de identificação do narrador com o 

lugar onde vive. A segunda ocorrência “Se não é o 

Brasil, ...” a presença da condicional “se” denota 

dúvida, incerteza. Nos dois exemplos, como adjuntos 

adnominal e adverbial, Brasil apresenta apenas a 

carga semântica de lugar, sem acréscimo de valoração. 

Já nas duas orações em que exerce a função de objeto 

direto, o valor semântico encontrado é o de “situação”, 

ou seja, uma série de evidências que traçam o perfil de 

um país que, segundo o contexto, não parece ser o 

melhor. 

Quanto ao sentido, percebem-se as seguintes 

variantes: seis ocorrências configurando Estado 

(entidade com personalidade político-econômica); 

três com sentido de Nação (associado à identidade 

nacional); duas conotando situação (momento 
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vivenciado) e três representando País (denota lugar, 

espaço delimitado pelas fronteiras). 

Se na classificação morfológica a palavra “Brasil” 

se mantém como substantivo, não se observa esse 

comportamento nos aspectos sintático e semântico. A 

variação semântica parece reflexo da variação 

sintática. O substantivo Brasil assume vários 

significados em todo o corpo do texto. Com esse jogo 

de significação, no qual o processo se constrói a cada 

passo, o enunciador tematiza a diferença entre nação, 

Estado e país. 

A intercessão entre sintaxe e semântica, 

encontra respaldo nos estudos de Walmírio Macedo, 

quando assevera que “Não se deve esquecer que tudo 

que é semântico é relevante sintaticamente, deduz-se 

daí a importância da Semântica para o estudo da 

língua vernácula” (MACEDO, 2012, p. 44).  Entende-se, 

pois, que esse confronto contribui significativamente 

para o ensino de Língua Portuguesa, dado que a 

variação observada na sintaxe pode contribuir para o 

enriquecimento semântico da palavra. Logo, é possível 

perceber que a variação semântica de um vocábulo 
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pode estar intimamente ligada à função sintática 

exercida na oração.  

Mais uma vez confirmando a ideia de falsidade e 

tentativa de convencimento presente no texto, 

Veríssimo encerra sua narrativa, com um tom de 

ironia: “numa dessas caem os disfarces”, ou seja, as 

falsas propagandas do governo não enganam por 

completo. 

Considerações finais 

A inúmeras formas de expressão da língua e as 

diversas possibilidades de comunicação, por meio dos 

gêneros textuais, levam ao entendimento de que não 

se pode ter a pretensão de analisar essa diversidade 

com base em um único paradigma. Ou seja, o padrão 

de análise e a teoria adotada neste estudo não devem 

ser tomados como meio exclusivo para se 

compreender a construção do sentido de todos os 

textos possíveis. Pelo contrário, as limitações do ser 

humano no espaço e no tempo traz à luz a necessidade 

de que todo e qualquer direcionamento, dado à 

análise interpretativa de uma produção, deve suprir o 
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leitor de condições necessárias à interpretação do 

texto. 

Importa ratificar que o ensino da gramática deve 

ter sua abordagem associada a questões semânticas e 

estilísticas, com fins a um fazer pedagógico profícuo 

nas aulas de Língua Portuguesa; seja no âmbito da 

língua materna, seja no seu ensino como língua 

estrangeira. 

Em função disso, espera-se que o tratamento 

aqui proposto ao texto selecionado, tanto na 

identificação da indicialidade – deflagrada pelas 

escolhas lexicais – quanto na análise sintático-

semântica, contribua para o enriquecimento do 

processo de leitura e interpretação de textos e, 

consequentemente, para o desenvolvimento de aulas 

produtivas da gramática da Língua Portuguesa.  
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